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SUNUŞ 

IV. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA ’21), 7-8 Ekim 2021 
tarihlerinde, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenleyiciliği ve ev 
sahipliği ile Türkiye’nin birçok üniversitesinden akademisyenlerle çeşitli kurumlardan 
araştırmacıların ve uzmanların katılımları ile gerçekleştirilmiştir.   

Sempozyum’a, 41 ayrı üniversiteden 85 bildiri ile başvurulmuş, bunların 66’sı Bilimsel 
değerlendirme sürecinde kabul edilerek bilimsel programa alınmış, bu bildiriler, iki günü 
kapsayan toplam 17 oturumda sunulmuştur.  

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası katılımlı ilk akademik 
etkinlik deneyimi olan Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’nun 
düzenlenmesinde ve başarıyla tamamlanmasında görev alan meslektaşlarıma ve bu kitapta 
çalışmaları yer alan bildirilerinin sunumları ile Sempozyum’u oluşturan değerli bilim 
insanlarına, katkıları için, kurumum ve şahsım adına teşekkür ederim.  

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN, 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Bşk. Dicle Üniversitesi İİBF. Dekanı 

 

 

FOREWORD 

 

The International Symposium on Economics, Politics and Administration (ISEPA '21) was held in 
Diyarbakir, on October 7-8, 2021, with the organization and ownership of the Faculty of 
Economics and Administrative Sciences of Dicle University, with the participation of 
academicians from universities and researchers and experts from various institutions of Turkey. 

Symposium, 41 different universities approximately 85 papers were submitted to the 
symposium and 66 of them were accepted in the scientific evaluation process and was taken in 
the scientific programme. These works were presented in 17 sessions covering two days. 

I would like to thank on behalf of my institution and my own, to my colleagues who have been 
involved in the organization and successful completion of the International Symposium on 
Economics, Politics and Administration, which was the first academic activity experience with 
international participation, and I also thank to the precious scientists for their contributions who 
made up the Symposium by the presentations of their works, of which papers were included in 
this book 

Seyfettin ASLAN, Prof.  

Symposium Chair  

Dean, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Dicle University 
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BİLDİRİ ÇAĞRISI 

 

IV. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU 

ISEPA ‘21 

 “COVID-19 Pandemisinin Ekonomik, Politik ve Yönetsel Etkileri” 

 7-8 Ekim 2021, DİYARBAKIR 
 

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA) Düzenleme Kurulu, 
ISEPA ‘21’i ilan etmekten onur duyar. 

2017’deki ilk düzenlenişini takiben üç yıl düzenli olarak, Dicle Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde ve İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen ISEPA, 2020’de, Covid-19 pandemisine bağlı sağlık riski gözetilerek 
karar verilen ertelenişinin ardından, eski ve yeni katılımcılarını yeniden davet eder. 

Düzenleme Kurulu, ISEPA ‘21’in, Covid-19 pandemisine dair koşulların, düzenleneceği 
tarihte azalmış düzeyde olsa da, geçerliliğini koruyacağı öngörüsü ile, ilk kez çevrimiçi 
şekilde düzenleneceğini, ISEPA ‘22’de yine Diyarbakır’da buluşabilmek dileği ile bildirir. 

ISEPA ‘21’in ana teması, küresel toplumun belirleyici gündemi olarak Covid-19 
pandemisi etrafında belirlenmiştir. Ekonomik, politik, yönetsel etkileri ve sonuçları 
öncelikli olmak üzere, Covid-19 pandemisine ilişkin sosyal bilimler kapsamında 
çalışmalar beklenmektedir. Ana tema kapsamı dışında olmakla birlikte, Sempozyum’un 
başlığına uygun bildiriler de değerlendirmeye kabul edilecektir. 

Dileyen yazarların tam metinleri, ayrıca Hakem değerlendirmesinden geçmek koşulu ile, 
Akademik Teşvik ve Doçentlik Yönetmeliği ölçütlerini sağlayan, uluslararası nitelikte bir 
yayınevinden, derleme kitap kapsamında kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. 

Sempozyum takvimi, katılım koşulları, yazım kuralları ve iletişim 
bilgilerine www.isepa.org adresinden erişilebilir. 

 
DÜZENLEME KURULU 

 

 

http://www.isepa.org/


 

9 

 

 

CALL FOR PAPERS 

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, POLITICS AND 
ADMINISTRATION 

 ISEPA ‘21 

“The Economic, Political and Managerial Impacts of the COVID-19 Pandemic” 

7-8 OCTOBER 2021, DIYARBAKIR 

The Organizing Committee of International Symposium on Economics, Politics and 
Administration (ISEPA) is honored to announce  ISEPA ‘21. 

ISEPA, which was hosted by the Dicle University Rectorate and held by the Faculty of 
Economics and Administrative Sciences, regularly for three years following its first 
organization in 2017, re-invites its old and new participants, after the postponement in 
2020, which was decided considering the health risk related to the Covid-19 pandemic. 

The Organizing Committee declares that ISEPA ‘21 will be held online for the first time, 
with the prediction that the pandemic conditions will remain valid even though they will 
may be decreased at the time of arrangement, and wish to meet again in Diyarbakır at 
ISEPA ‘22. 

The main theme of ISEPA ‘21 is decided around the Covid-19 pandemic as the 
determining agenda of the global community. Studies are expected within the scope of 
social sciences on the Covid-19 pandemic, with priority on its economic, political, 
administrative effects and consequences. Although not within the scope of the main 
theme, papers in accordance with the title of the Symposium will also be accepted for 
evaluation. 

The full texts of the authors who prefer, will also be published as a chapter within the 
scope of the editorial book from an international publisher which provides the criteria of 
the Academic Encouragement and Associate Professorship Regulations, that will be 
require to be evaluated by the referee additionally. 

Important dates, guidefor participation and authors and contact information can be 
accessed at www.isepa.org/en. 

ORGANIZING COMMITTEE 
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Development, Arnavutluk/ Albania 

Prof. Dr. Selma KARATEPE, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Seyfettin ASLAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Prof. Dr. Selim KILIÇ,  Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Prof. Dr. Sıdıka KAYA,  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı  

Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN,  Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yakup BULUT, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yusuf BARAN,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Prof. Dr. Zamir Ahmed AWAN,  Direktör Yardımcısı, Çin Araştırmaları Merkezi, Ulusal Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler ve İnsan Bilimleri Fakültesi, İslâmabad, Pakistan 
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Doç. Dr. Alabana Metaj-STOJANOVA,  South East European University /Makedonya 

Doç. Dr. Aliye Fatma MATARACI, International University of Sarajevo, Social Science 
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Doç. Dr. Burcu ÖZCAN, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Ercüment ERBAY, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Khaled ALADWAN, Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Doç. Dr. Khaled AL-DABBAS, Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Doç. Dr.  Üyesi Liliana BOŞCAN, International Relations And Europaen Studies, Bucharest 

University, Romanya 

Doç. Dr. Memet MEMETI, South East Europan University Contemprary Social Sciences, 

Makedonya/ Macedonia 

Doç. Dr. Mehmet KAYA, Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Mehmet SONGUR, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Mohammed Bani SALAMEH, Yermük Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün  

Doç. Dr. Murat YAMAN,  Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi  

Doç. Dr. Nazım KARTAL, Sinop Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Oğuzhan GÖKTOLGA, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr.  Oğuzhan ZENGİN,  Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Qurbanov NUSRET, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Doç. Dr. Rıfat BİLGİN, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. S.Şehnaz ALTUNAKAR MERCAN, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Sadık SERÇEK, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Doç. Dr. Sebahattin NAL, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul 
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Doç. Dr. Selehaddin BAKAN,  İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Doç. Dr. Serhat HARMAN, Batman Üniversitesi Turizm Fakültesi  

Doç. Dr. Sufian Farid SHUAIB, Uluslararası İslâm Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Malezya 

Doç. Dr. Sura HARAHSHEH,  Al-Albayt Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, Ürdün 

Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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Doç. Dr. Yunus BULUT, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İSLAMOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulvahap ULUÇ, Harran Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAN, Harran Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Aslı AYDEMİR, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan BOZPOLAT,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi  

Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÇELİK, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  
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Dr. Öğr. Üyesi Lokman TOPRAK, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi  
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Dr. Öğr. Üyesi Musallam TALAS,  Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi  
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Dr. Öğr. Üyesi Recep AKDAĞ, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
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Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BİRCAN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  
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IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS, 
POLITICS AND ADMINISTRATION 

 
IV. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM 

SEMPOZYUMU 
ISEPA 2021 

 

 

 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE AÇIŞ OTURUMU 

 

Sunum 

Doç. Dr. Pelin KARATAY GÖĞÜL 

Tarih: 7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 10:00 – 12:00 

 
 

 
 

1 Prof. Dr. Seyfettin ASLAN 

Dicle Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 

2 Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ 
Dicle Üniversitesi Rektörü 

Sempozyum Onursal Başkanı 

3 Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

T. C. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi 

4 Prof. Dr. Veysel BOZKURT 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

T. C. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi 

5 Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN 

Hacettepe Üniversitesi  

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

T. C. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/93397938346 
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1. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin KURT 

Tarih: 7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 13:00 – 14:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Dr. Zübeyir ÖZÇELİK 

Covid-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlikleri 

İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki: 

Bir Araştırma 

2 Dr. Gülfer Büyüktaş GAYIR 

Covid-19 Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Ruhsal 

Sağlıkları İle İş Performansları Arasındaki İlişki: Bir 

Araştırma 

3 Öğr. Gör. Mümtaz KORKUTAN 
Sağlık Hizmetlerinde Finansman Modelleri ve 

Harcamalar 

4 Dr. Zafer KOCA 
Değişim, Dönüşüm ve Dijitalleşme: E-Sağlık 

Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/96202636264 

2. OTURUM/SESSION 

SOSYAL HİZMET 

Oturum Başkanı 

Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ 

Tarih:  7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 13:00 – 14:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Doç. Dr. Elif Özlem ÖZÇATAL Çalışma Yaşamında Engelli Bireylere Yönelik Mobing 

2 Dr. Oktay TATLICIOĞLU 
Covid 19 Pandemisinin Türkiye’deki Sığınmacılara 

Etkileri 

3 Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ 
Pandemi Sürecinde “Evde Kal” Sloganına Uy(a)mama 

Üzerine 

4 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP 
Prof. Dr. Beliz ÜLGEN 

Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlikleri 

Üzerindeki Etkileri 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/97367133973 
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3. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE MALİYE 

Oturum Başkanı 

Dr. Osman GEYİK 

Tarih: 7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 15:00 – 16:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Dr. Osman GEYİK 
Covid-19 Etkisinde Mali Politikalar: Türkiye Üzerine Bir 

Değerlendirme 

2 Arş. Gör. Dr. Fatma TURNA 
Covid-19 Pandemi Sürecinin Vergi Hukuku Alanına 

Etkileri 

3 Arş. Gör. Dr. Aytül BİŞGİN Covid-19 Pandemisinin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi 

4 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık AYDIN 
Türkiye'de ÖTV Uygulamasının Günah Vergileri 

Kapsamında Değerlendirilmesi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/92443869795 

4. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 

Oturum Başkanı 

Öğr. Gör. Dr. Melahat BATU AĞIRKAYA  

Tarih: 7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 15:00 – 16:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Dokt. Öğr. Hatice ÖKTEM 
Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik 

Üzerine Etkileri 

2 
Öğr. Gör. Dr. Melahat BATU 

AĞIRKAYA 

Covid-19 Mücadelesinde OECD Bölgesi Seçili Ülkeler ve 

Türkiye Sağlık Sektörü: Durum Değerlendirmesi 

3 
Öğr. Gör. Kâmuran YILDIZ 

Öğr. Gör. Atilla ÜNLÜ 

Pandemi Sürecinde Türkiye’de Uygulanan Para 

Politikaları 

4 Dr. Öğr. Üyesi Fatma KIZILKAYA 
Yaşam Beklentisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye 

İçin Ampirik Bir Analiz 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/91804108732 
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5. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ, KENT VE KENTLEŞME 

Oturum Başkanı 

Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL 

Tarih:  7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 17:00 – 18:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL 

Covid-19 Pandemisi Bağlamında Riskin Sınıfsal 

Bölüşümü ve Kentsel Ayrışma: Diyarbakır Örneğinde Bir 

İnceleme 

2 
Bilim Uzmanı Hakan GÜZELSOY 

YL. Öğrencisi Aslıhan PATNOS 

Covid-19 Pandemisinin Diyarbakır’da Kentsel Yoksulluk 

Üstünde Etkileri: Sosyal Yardımlar Üstünden Bir 

Araştırma 

3 Arş. Gör. Ahmet Vedat KOÇAL 

Bir Göç Sonrası Travması Olarak Kentlileşememe-Kentle 

Bütünleşememe: Diyarbakır’da Covid-19 Pandemisi 

Davranışı Örneği 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/93570074646 

6. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ, FİNANS VE BANKACILIK 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ 

Tarih: 7 Ekim 2021 (Perşembe) 

Saat: 17:00 – 18:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 
Öğr. Gör. Dr. Kadir GÖKOĞLAN 
Bilim Uzmanı Meryem KÖK 

Pandemi Sürecinde Bağımsız Denetimin Katma Değeri: 

Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma 

2 
Öğr. Gör. Atilla ÜNLÜ  

Öğr. Gör. Kâmuran YILDIZ 

Küresel ve Ulusal Perspektifte Katılım (İslami) 

Bankacılığının Görünümü ve Geleceği 

3 Öğr. Gör. Dr. Mustafa BEYBUR Kamu Sermayeli Katılım Bankaları Birleşmeli mi? 

4 
Yük. Lis. Öğr. Mert YAŞAR  
Doç. Dr. Mehmet SONGUR 

Bitcoin ve Altın Getirileri Arasındaki İlişki: Dalgacık 

Tabanlı Kantil Regresyondan Kanıtlar 

5 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim 
ÇEMBERLİTAŞ 

İslami Muhasebe Kavramına İlişkin Eleştiriler ve 

Kavrama Dair Uygulamalar: Bir Literatür Taraması 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/99694234136 
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7. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİ 

Oturum Başkanı 

Doç. Dr. Yıldız ATMACA 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 09:30 – 10:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 
Dr. Yücel ÖZDEN 
Doç. Dr. Burhanettin COŞKUN 

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Türkiye'de 

Pandemi Süreci ve Politika Yapımı 

2 
Prof. Dr. Ferit İZCİ 

YL. Öğr. Özlem Pervin ÖTER 

Türkiye’nin Afetle Mücadele Politikalarının Covid-19 

Pandemisi Özelinde Analizi 

3 
Doç. Dr. Yıldız ATMACA 
YL. Öğr. Çeğdem BAŞ 

Covid-19 Pandemi Sürecinde Cumhurbaşkanlığı Politika 

Kurulları ve Fonksiyonel Analizi 

4 Arş. Gör. Gökhan BULUT Covid-19 Sürecinde Risk Yönetişimi ve Türkiye 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/98627172815 

8. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Oturum Başkanı 

Dr. Oktay TATLICIOĞLU 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 09:30 – 10:45 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Yük. Lis. Öğr. Emre YAŞA 
Covid-19 Pandemisinin Küresel Yönetişim Bağlamından 

Değerlendirilmesi 

2 Dr. Bekir HALHALLI Pandemi (Covid-19) Sürecinde Avrupa Sağ Popülizmi 

3 Arş. Gör. Dr. Özkan GÖKCAN Uluslararası İlişkilerde Batı-Dışı Teori ve Kaynakları 

4 Arş. Gör. Dr. Mehmet ALKIŞ 
Avrupa Birliği’nin Enerji Politikası: Ortak Politikadan 

Enerji Birliğine 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/92915598375 
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9. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE SİYASET BİLİMİ 

Oturum Başkanı 

Dr. Öğr. Gör. Ferat KAYA 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 11:00 – 12:10 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 
Prof. Dr. Seyfettin ASLAN  
Dr. Ömer TAYLAN 

Siyasal Rejimlerle Covid-19 Pandemisi Arasındaki İlişki: 

Bir Değerlendirme 

2 Dr. Öğr. Gör. Ferat KAYA 
Covid-19 Pandemi Süreciyle Siyasal İletişimde Retoriğin 

Değişimi 

 
  

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/9558309290 

10. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE KAMU YÖNETİMİ 

Oturum Başkanı 

Prof. Dr. Ferit İZCİ 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 11:00 – 12:10 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 
Prof. Dr. Ferit İZCİ  
Yük. Lis. Öğr. Semra ŞİMŞEK 

Pandemi Döneminde Kamu Yönetimi Anlayış ve 

Uygulamalarında Meydana Gelen Değişimler 

2 Öğr. Gör. Dr. Emrah ATAR 
Covid-19 Sonrası Kamu Politikası Uygulamasında 

Çevresel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik 

3 
Doç. Dr. Yıldız ATMACA 
YL. Öğrencisi Meruşa CESUROĞLU 

Yönetişimden E-Yönetişime; Salgın Politikaları 

Bağlamında Bir Değerlendirme 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/99454405216 
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11. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE HALK SAĞLIĞI 

Oturum Başkanı 

Prof. Dr. Ali CEYLAN 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 13:30 – 15:15 

 
YAZAR BİLGİSİ 

 
BİLDİRİ BAŞLIĞI 

1 Öğr. Gör. Dr. Ahmet USLU 
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2 
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Arş. Gör. Ali Erdem BAŞÇOBAN 
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Altındaki Paylaşımlar Üzerine Bir İnceleme 

3 Öğr. Gör. Dr. Enver AKIN 
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4 Arş. Gör. Dr. Haluk YAMAN 
Covid-19 Aşısına Erişemeyen Ötekiler ve İnsan Hakları 

Ölçüsündeki Eşitsizlikler 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/94422987481 
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COVID 19 PANDEMİSİ VE İŞLETME 
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Covid-19 Sürecinde Çevrimiçi Muhasebe Eğitimi Üzerine 

Bir Araştırma 

2 Doç. Dr. Pınar ALTIOK GÜREL 

Dijital Dönüşüme Covid-19 Pandemisinin İşletmelere 
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Yönetimi Stratejilerine Yansımaları 

3 
Yük. Lis. Öğr. Nazan AZİZOĞLU 
Dr. Öğr. Üyesi Yunus YILMAZ 
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Değerlendirilmesi 

4 
Prof. Dr. Abdülkadir BİLEN  
Yük. Lis. Öğr. Ayşe DOĞAN 

Covid-19 Sürecinin Muhasebe Meslek Mensupları 

Üzerindeki Etkisi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/98226119522 
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13. OTURUM/SESSION 

İŞLETME 

Oturum Başkanı 

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 

Saat: 15:30 – 17:15 
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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan ÖZKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP 
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2 Dr. Kaan Ramazan ÇAKALI 
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3 
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ 
Arş. Gör. Ahmet ASLAN 

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Örgütsel Çatışma ve İş 

Tatmininin İncelenmesi 

4 
Arş. Gör. Dr. Tarık Ziyad ÇELİK 
YL. Öğr. Yaprak ARCAGÖK 

Transhümanizm’in Akıllı Toplum Oluşturma Yönünün 

İşletmeler Üzerindeki Olası Etkileri 

5 
Arş. Gör. Dr. Hamza DOĞAN 

Dr. Öğr. Üyesi Osman SEYİTOĞULLARI 

Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Ahlaki Uzaklaşma 

Arasındaki İlişki: İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir 

Uygulama 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/95722793127 

14. OTURUM/SESSION 

YEREL YÖNETİMLER 

Oturum Başkanı 

Dr. Ömer TAYLAN 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 
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Dr. Öğr. Üyesi Erdal EROĞLU 
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Belediyelerde Temsili Demokrasi ve Hemşehrilik Bilinci: 
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2 Dr. Gürol BALOĞLU 
İstanbul İlçe Belediyelerinin Üçlü Hat Modeli Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

3 Dr. İbrahim MAVİ 
Göç ve Siyaset; Küreselleşme Döneminde Uluslararası 

Zorunlu Göç ve Yerel Yönetimler 
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YL. Öğr. Elif KİLİT 
Dr. Öğr. Üyesi Metin TOPTAŞ 

Türkiye’de Güncel Politik Pazarlama ve Seçmen Davranışını 

Etkileyen Faktörler: 2019 İstanbul Yerel Seçimleri Analizi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/99681363639 
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15. OTURUM/SESSION 

COVID 19 PANDEMİSİ VE ULUSLARARASI EKONOMİ 

Oturum Başkanı 

Öğr. Gör. Dr. Funda DURGUN 

Tarih:  8 Ekim 2021 (Cuma) 
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YAZAR BİLGİSİ 
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1 Öğr. Gör. Ferhat ÖZTUTUŞ 
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Dokt. Öğr. Pürlen ÜÇER SUNAR 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali UGAN 

Covid 19 ile Mücadelede Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 

Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme: Almanya, İtalya, 

Türkiye ve İran Karşılaştırması 

3 Dokt. Öğr. Zerin TÜRK Covid-19 ve Dijital Ekonomi 

   

 

Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/92039767883 

 

 

16. OTURUM/SESSION 
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Doç. Dr. Kübra ÖNDER 
YL. Öğr. Zeynep BÜYÜK 
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Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/91691858394 
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Şifre: dicle 

Zoom linki: https://zoom.us/j/91399709038 



28 
 

 

 

 

 

TAM 

METİNLER 
  



29 
 

DİJİTAL DÖNÜŞÜME COVİD-19 PANDEMİSİNİN İŞLETMELERE ETKİLERİ 

IŞIĞINDA BAKMAK: DİJİTALLEŞMENİN PAZARLAMA YÖNETİMİ 

STRATEJİLERİNE YANSIMALARI 

Pınar ALTIOK GÜREL 

Öz 

Dijitalleşme, bilgiye erişimi hızlandırdıkça, tüketicilerin mal ve hizmetlere birden fazla kanaldan daha 

hızlı ulaşması kolaylaşmış, işletmeler için geleneksel alanların dışına çıkılarak yeni bir dijital marka oluşturma 

ve sürdürülebilir yönetim stratejilerini etkinleştirme yönündeki çabalar giderek önemli hale gelmiştir. Bu 

bağlamda dijitalleşme, pazarlama karmasının yeni bakış açılarıyla ele alınmasını gerektirmiş, pazarlama karması, 

insan/kitle-süreç-fiziksel kanıt değişkenlerinin eklenmesiyle, karmaşık bir yapıya bürünmüştür.  Çalışmanın 

konusu, tüketicilerle çeşitliliği yoğun dijital platformlar üzerinden buluşan işletmeler için, pandemi koşullarıyla 

dönüşen iş yapma süreçlerini anlamlandırmaya çalışmaktır. Çalışmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi, 

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 olgularıyla gelişen dijital dönüşümlerin, pandemi ortamında yaşantılarımıza daha 

hızlı girerek tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirmesi, böylece dijitalleşmenin, pazarlama yönetimi 

stratejilerine hangi yönleriyle yansıdığının araştırılmasını içermektedir. Kişiselleştirilebilir, hızlı geri-bildirim 

veren yapı sunan dijital ortamları, tüm temas noktalarında, doğru teklif ve zamanlamayla kullanabilen işletmeler, 

müşterileriyle etkin iletişime geçebilmektedir. Sağlıklı veri yönetimini gerektiren dijital yapılanmalar, daha çok 

bilgiyi işlemekte, pazarı daha etkin bir şekilde bölümlendirerek, pandemi nedeniyle değişen yeni satın alma 

davranışlarını etkilemek, benzersiz müşteri deneyimleri yaratmak, hız-kalite-maliyet optimizasyonu oluşturmak 

amacıyla kullanılabilmektedir. Dijitalleşmenin, hem yeni yönetim stratejilerinde önemli bir araç, hem de 

yenileşme yönünde bizatihi bir amaç olarak kullanılması,  dijitalleşmeye uyum sağlama süreçlerini de kritik bir 

noktaya taşımakta ve önemini arttırmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma ile ilgili 

bilgilerin kodlanması, analizi ve yorumlanması ise sistematik bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın bulguları, tüketicilere aktarmak istediği mesajları çeşitli mecralardan eşgüdümlü/eşzamanlı şekilde 

ulaştırarak satın alma davranışını istenen yönde etkilemeye,  müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler sürdürmeye 

odaklı bütünleşik pazarlama iletişimi stratejilerinin, dijitalleşme yoluyla farklılaşma sağlayabileceği yönündedir.  

Çalışmada, pandemi koşulları nedeniyle, dijital tüketici olgusuyla karşı karşıya olan işletmelerin, tüm 

paydaşlarıyla ilişkilerini yeniden yapılandırması, müşteri değeri yaratma konusuna odaklanarak, dijital 

dönüşümün, işletmelerin güçlü bir öz yetenek yaratabilmelerine uygun yapısıyla, rekabet avantajı sağlayacak 

stratejik bir unsur olarak yönetebilen işletmeler için önemli kazanımlar barındıran bir süreç olarak 

değerlendirilmesinin yerinde olacağı sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama Karması, Bütünleşik 

Pazarlama İletişimi, Stratejik Yönetim.  

JEL KODLARI: M31, M39, M10 

LOOKING AT DIGITAL TRANSFORMATION IN THE LIGHT OF THE EFFECTS 

OF THE COVID-19 PANDEMIC ON BUSINESSES: ITS REFLECTIONS OF 

DIGITALIZATION TO MARKETING MANAGEMENT STRATEGIES  

Abstract 

As digitalization accelerates access to information, it has become easier for consumers to reach goods and 

services through multiple channels, efforts to create a new digital brand and activate sustainable management 

strategies have become increasingly important for businesses. The subject of the study is to try to make sense of 

the business processes transformed by the pandemic conditions for businesses that meet with consumers through 

digital platforms with intense diversity. The conceptual and theoretical framework of the study includes the 

investigation of digital transformations that developed with the facts of Industry 4.0-Society 5.0, entering our 

lives faster in the pandemic environment, changing the purchasing behavior of consumers, and thus, in which 

aspects digitalization is reflected in marketing management strategies. Businesses that can use digital 
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environments that offer a customizable, fast feedback structure at all touch points, with the right offer and 

timing, can communicate effectively with their customers. Qualitative research method was used in the study. 

Coding, analysis and interpretation of the information related to the study were tried to be handled with a 

systematic approach. The findings of the study are that integrated marketing communication strategies focused 

on influencing the purchasing behavior in the desired direction and maintaining long-term relationships with 

their customers by delivering the messages they want to convey to the consumers from various channels in a 

coordinated/simultaneous manner can provide differentiation through digitalization. In the study, due to the 

pandemic conditions, businesses that are faced with the phenomenon of digital consumer, restructuring their 

relations with all their stakeholders, focusing on creating customer value, important gains for businesses that can 

manage digital transformation as a strategic element that will provide competitive advantage with its structure 

suitable for businesses to create strong self-capabilities. It was concluded that it would be appropriate to evaluate 

it as a process that includes. 

Keywords: Digital Transformation, Digital Marketing, Digital Marketing Mix, Integrated Marketing 

Communication, Strategic Management. 

JEL CODES: M31, M39, M10 

GİRİŞ     

Küreselleşmenin hız kazanması, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin dünya 

çapında yaygınlaşması küresel coğrafyanın neredeyse tamamını birbirine iletişim ağlarıyla 

bağlayan büyük bir elektronik pazar ortamı yaratmış, özellikle Covid-19 pandemisi ile 

internet üzerinden satın almaların yaygınlaşmasıyla, işletmeler iş yapma süreçlerini 

farklılaştırmak ve artık rekabet stratejilerini dijital dönüşümlere uygun hale getirmek 

durumunda kalmışlardır. Dijitalleşme, yaşamın hemen her alanına girerek, hızla yayılmakta, 

bu durum da işletmeler için hem bugün hem de gelecek odaklı eylem planları yapılmasını 

gerekli kılmaktadır. Özellikle son dönemde sosyal medya başta olmak üzere, tüketicilerin 

dijital platformlar üzerinden mal ve hizmetleri tanımaya çalışması, internet üzerinden alış-

verişlerin artması, Covid-19 pandemisi döneminde on-line siparişlerin artması, sanal 

organizasyonların yaygınlaşması ve geniş bir coğrafyada pazar olanağı elde etmesi, zamana 

ve mekâna bağlı kalınmadan iletişim kurulabilmesi olanakları, işletmeler için satın alma 

davranışlarının yönlendirilmesinde yeni yaklaşımların oluşturulmasını gerekli kılmıştır. 

Multi-disipliner bakış açılarını gerektiren dijital pazarlama alanı, yeni yönetim paradigmaları 

içerisinde önemle üzerinde durulması gereken stratejik bir unsur olmuştur.  

1. ENDÜSTRİ 4.0, TOPLUM 5.0, DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: 

KISA BİR BAKIŞ   

Endüstri 4.0 ifadesi ilk olarak 2011 yılında Hannover Fuarı’nda kullanılmış, 2012 

yılında Endüstri 4.0 Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 2012 yılında, akıllı nesnelerin internet 

yolu ile doğrudan ağ kurması için adres bilgileri oluşturulmuş, böylece ilk kez bilgi-nesneler 

ve insandan oluşan bir ağ sistemi (Sözen ve Mescioğlu, 2019: 295) devreye girmiştir ve bu 

olgu, “nesnelerin interneti/Internet of Things(IoT)” olarak isimlendirilmektedir. Endüstri 4.0, 
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üretim sırasında bilgisayarların internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurmasına dayalı bir 

sistemin kurulabilmesini hedeflemektedir. Toplum 5.0 kavramı ise, ilk kez Ocak 2016'da 

Japon hükümeti tarafından “Beşinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı”nda kullanılmış olup, 

2017 yılında Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından dünyaya duyurulmuştur (Kent, 2021).  

Endüstri 4.0’ın hemen ardından dünyada büyük yankı yaratan Toplum 5.0 ile teknolojinin 

insanlık için tehdit olmayıp, yaşamı kolaylaştıran bir olgu olarak anlaşılması gerektiği ifade 

edilerek, Toplum 5.0’a aynı zamanda “süper akıllı toplum” denilmiştir. Toplum 5.0, 

dijitalleşmenin ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanılarak insan-makine ve robotların işbirliği 

ile maksimum verimliliğin hedeflendiği ve bu yolla kalkınmanın sağlanmasını amaçlayan bir 

toplum modeli olarak (JBF,2016:1-26) tanıtılmıştır. Japon Ekonomik Organizasyonlar 

Federasyonu, hazırlamış olduğu raporda (JBF,2016:3); Bilgi Toplumu/Toplum 4.0: 

Bilgisayarın hayata girmesiyle bilgi ağları oluşturarak bilgiyi üretim faaliyetlerinde 

kullanabilen toplumu ve Toplum 5.0 ise teknolojinin insan yaşamının kalitesini arttırmak 

amacıyla kullanılmasına yönelik olarak tasarlanan insan odaklı süper akıllı topluma geçiş 

olarak nitelendirilmiş, içinde bulunduğumuz dönem nesnelerin interneti (loT) ve robotların 

olduğu, tüm ekonomik ve toplumsal yapıları değiştirecek “Büyük Reform Çağı” olarak 

isimlendirilmiştir. Yaşadığımız çağda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik bir reform 

olarak belirtilen Toplum 5.0 felsefesinin, genel olarak (JBF,2016:10-12); giderek yaşlanan 

dünya nüfusuna çözümler üretmek-sanal ve gerçek dünyanın birlikte ele alınarak işletilmesi-

nesnelerin internetinden toplumsal çıkarlar sağlanacak şekilde yararlanılması-dünyayı tehdit 

eden çevre kirliliği ve doğal âfetler için çözümler üretilmesi şeklindeki yenilikleri kapsadığı 

belirtilmektedir. Bu noktada (JBF,2016:10); “İşletmelerin Reformu” kapsamında yeni 

değerlerin sağlanması, bunun için dijitalleşme yoluyla verimliliğin artırılması ve iş modelleri 

reformunun, yeni ekonomi, toplum inovasyonu ve küreselleşmeyi teşvik ederek 

gerçekleştirilmesi önceliğe alınmıştır. Toplum 5.0, fiziksel alanla siber alanları entergre eden 

bir sitem kurularak, süper akıllı toplum modelini oluşturmayı hedeflemektedir. İnsanlık için 

değer yaratılarak sorunların çözülebilmesi için; fiziksel alanın gücünü kullanmak (CPS: 

Cyber-Physical-Systems), yıkıcı yenilikçilik, inovasyon ve görünmez üretim (invisible 

manufacturing) olarak tanımlanan yazılım alanlarında yeni ekonomik ve toplumsal bakış 

açıları gerektiği (JBF,2016:10) ifade edilmiştir. Toplum 5.0, nesnelerin interneti, yapay zekâ, 

robotik yazılımlar gibi dijital teknolojiler kullanılarak tüm dünyada dijital dönüşümü 

başlatmıştır. Toplum 5.0’ın vaad ettiği (yaşlanan nüfusun sorunları, küresel ısınma gibi 

sorunlar karşısında) kazanımları sağlaması, ihtiyaç duyulduğu her zaman ve mekânda bilgiye 

erişilebilirlik,  eğitim fırsatları, kültür seviyesinin artması gibi unsurlara ilişkin fırsatları 
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değerlendirebilmeleri için, işletmelerin bir yandan sürdürmekte oldukları işlevleri 

koruyabilmeleri ama bir yandan da dijital dönüşüme uygun stratejiler oluşturarak 

dijitalleşmeyi rekabet avantajı sağlayacak şekilde konumlandırmaya yönelik yaklaşımlar 

geliştirmeleri gereklidir. Bu gelişmeler,  elbette işletmelerin tüm iş yapış faaliyetlerine 

yansımakta, mal ve hizmetlerin, bireylere ihtiyaç duydukları zaman ve mekânda, yüksek 

kalitede ve hızda ulaştırılması yönünde kullanılabilecek dijital sistemler, işletmeler için fayda 

ve maliyetleri optimize ederek, rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Böylece, dijital dönüşüm 

işletmeler için rekabet stratejisine dönüştürülebilir bir yapı taşımaktadır. Dünya, Endüstri 4.0, 

Toplum 5.0 gibi kavramları konuştuğu sırada, (Mart 2020’de bizim ülkemizde) tüm insanlığı 

tehdit altına alan Covid-19 pandemisi ortaya çıkmıştır. Hâlen yaşamakta olduğumuz Covid-19 

pandemisi dönemi, yaşamlarımızda dijital çözümlerle ne kadar yakın temas halinde 

olduğumuzu görmemize vesile olmuştur. Yeni normal dönemde ve bundan sonrasında da 

dijital teknolojilerle yaşantılarımızı kolaylaştırmayı sürdüreceğimiz öngörülebilir. Sanal 

organizasyonların, on-line eğitim ve çalışma düzeninin uygulandığı bu dönem, kamu 

işletmeleri, özel işletmeler, STK’lar ve vatandaşlar tarafından hem çalışma hem de sosyal 

yaşamlar içerisinde her alanda dijitalleşmeyi odak noktası haline getirmiş oldu. 

Dijitalleşmenin yaşamlarımızda bu denli fark edilmesi,  Covid-19 pandemisinin işletmelere 

etkileri bağlamında pazarlama yönetimi stratejilerine yansımaktadır. Burada Nassim Nicholas 

Taleb (Taleb, 2008:1-424)’in “Siyah Kuğu” metaforu anılmaya değer; Siyah Kuğu, bizlerin 

varlığından haberdar olmadığımız müddetçe öngörmediğimiz olayları tanımlamada bir 

metafor olarak kullanılmakta ve “tahmin edilemez, geçmişte konuyla ilgili bir iz/işaret 

olmadığı için öngörülemez”, ancak olduktan sonra “olağanüstü şiddetli ve kapsamlı etkiler 

yaratan” ve “ne kadar beklenmedik olursa olsun sonucunda sebep-sonuç ilişkisiyle nasıl ve 

neden olduğuna dair mantıklı açıklamalar yapılabilen” olguları anlatmaktadır. Taleb, 

gerçekleşme olasılığı düşük, ve kişiler o şeyden haberdâr olmadığı için varlığı bilinmeyen, hiç 

yok zannedilen ama aslında bir yerlerde olan durumların, büyük değişimlere neden olan birer 

değişken olduklarını tespit etmiştir. Covid-19 salgını, kimilerine göre siyah kuğu olmayıp, 

çeşitli çalışmalarla sinyalleri önceden verilen ama pek de dikkate alınmayan bir durumdur. 

Ülkeler ve kişiler, Çin’de başlayan bu salgını “uzakta bir yerde” algısıyla görmezden 

gelebilmiş, böylesi yüksek riskli bir duruma karşı gereken eylem planlarını üretemeyerek 

hazırlıksız yakalanmıştır. Burada ise Michael Wucker’ın  (Wucker, 2016: 1-304) Gri 

Gergedan Metaforu’ndan söz edilmelidir ki bu da; yüksek olasılığı bulunan ve yüksek etki 

taşıyan, gelmekte olduğunu gördüğünüz ancak ihmal edilmiş, tamamen hazırlıksız yakalanılan 

tehditler olarak tanımlanmaktadır. Covid-19 pandemisi kimilerine göre siyah kuğu, kimilerine 
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göre gri gergedan olarak kabul ediliyor olsa da, tüm dünyada ekonomik ve sosyal hayatı 

derinden etkilemiştir. Pandeminin yarattığı etkiler iş hayatının risk kavramına bakışını 

değiştirmiş ve özellikle savunmasız alanların belirlenmesi ve bir sonraki siyah kuğuya 

hazırlıklı olunması konusunda stratejilerin acil olarak geliştirilmesi yönünde farkındalık 

oluşturmuştur(KPMG,2021:11). Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021 raporunda 

(KPMG,2021:5); dijital dönüşüme yapılan yatırımların parça parça ve koordinasyonsuz 

şekilde ilerlerken, pandemi gibi düşük olasılıklı risklerin hiç beklenmedik şekilde hayatımıza 

girmesiyle, etkili ve sürdürülebilir bir yaşama yardımcı olacak dijital dönüşümlerle ilgili 

bütüncül ve uyumlu planların oluşturulmasının ne kadar gerekli olduğunun Covid-19 

sürecinde anlaşıldığı saptamasında bulunulmaktadır. Bu nedenle, siyah kuğu ve benzeri 

belirsizlik durumları için, organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlayacak ve riskleri en aza 

indirecek stratejilerin geliştirilmesi yönünde (KPMG,2021:12); Risk yönetim süreçlerinin 

yeniden tasarlanması, çevik organizasyonların oluşturulması, bütüncül stratejilerin 

geliştirilmesi, karmaşık iş süreçlerinin basitleştirilmesi şeklinde uygulanacak adımlar 

önerilmektedir. Kamu ve özel kesim kuruluşları ve vatandaşlar, küresel tehditlerle 

karşılaşılması durumunda riskleri daha hızlı yönetebilmek için dijital direnç geliştirerek, 

dijital araçların yaşamlarımıza entegre edilmesini kolaylaştırmak, çevrimiçi öğrenmenin gücü 

ile sosyal eşitliğin sağlanması, çeşitli yetenek ve becerilere ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilme 

olanakları gibi faydaları nedeniyle bir yandan var olan işlevlerin istikrarını korurken, diğer 

yandan da dijital dönüşüm yolunda bütüncül yaklaşımlara yönelmelidir (KPMG,2021:5). 

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE COVİD-19 PANDEMİSİNİN 

TÜKETİCİLERİ DİJİTAL PLATFORMLARA YAKLAŞTIRMASI 

Mucuk (Mucuk,2019: 127-128), mamul denilince, çeşitli fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, terkibinde bulunan unsurlar, mekanik yapısı, şekli, ambalajı, dayanıklılığı, tadı, 

kokusu gibi hususlar anlaşıldığını, tüm mamul kavramının ise tüketicinin, mamulü satın 

alırken, mamulün fiziksel varlığı yanında, mamulün ekonomik, psikolojik, tamir-bakım 

hizmetleri, yedek parça kolaylıkları gibi tüm unsurlardan oluştuğunu ifade etmektedir. Yani, 

ürün sadece kendisini oluşturan mekanik bir imalat çıktısından ibaret olmayıp, ona çeşitli 

özellikler kazandıran, tüketiciye fayda sağlayan başkaca etmenleri de içermektedir. İşte, bu 

nedenle, markanın içerisine, markanın mimarisini oluşturacak özel bağdaşımlar, mitler, 

ikonlar,  markayla özdeşleşmiş özel bir müzik, heyecan, mutluluk katacak yani müşteri değeri 

yaratacak, müşteride farklı bir deneyim algısı oluşturacak böylece tüketicinin çok sayıda 

seçenek içerisinden o markayı satın almasını sağlayacak yönlendirmeler yapılmaktadır. Bu 
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durumda, satıcılarla alıcıların karşılaştıkları, arz ve talebin piyasa fiyatını oluşturduğu, satın 

alma gücü ve isteği olan insanların toplandığı, mal veya hizmetleri satın alma arzusunda 

bulunan insanların taleplerini karşıladıkları yer olan pazar (Yıldız,2021:15-16), günümüzün 

değişen dünyasında teknolojilerin hız kazanması nedeniyle, dijital mecralara doğru 

gelişmektedir. Yıldız (Yıldız,2021: 15-16), pazarın, bir mal veya hizmetin bugünkü 

tüketicileriyle gelecekte tüketici olabilecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları kapsadığını ifade 

eder. O halde, dijital dönüşümün hem bugünkü hem de gelecekteki müşterilerine yönelik 

olarak algılanması, işletmeye rekabet stratejilerinde avantaj sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Özellikle teknolojiyi çok iyi kullanan ve dijital platformları yaşamlarının 

önemli bir parçası haline getirmiş olan post-millenials kuşakların internet üzerinden alış veriş 

etmeye, sosyal medyada sürekli aktif olmaya,  gençler arasında popüler uygulamaları hemen 

kullanmaya daha yatkın oldukları ve Covid-19 pandemisi nedeniyle her yaştan tüketici 

grubunun da genel olarak internet sitelerinden alışverişe yöneldiği düşünüldüğünde,  

günümüzde e-pazarın üreticiyle tüketiciyi buluşturan bir piyasa olarak şekillenme süreci 

hızlanmıştır. Bu bağlamda, internet, sosyal medya, mobil uygulamalar, e-ticaret gibi dijital 

alanlarda temel metrikleri kullanarak analizler yapan ve her yıl ilgiyle takip edilen   “We’re 

Social(WS)” ve “Hootsuite(H)” tarafından yayınlanan küresel internet kullanımı raporu 

“Dijital 2021”, hem dünya hem de ülkemiz için çarpıcı saptamalar içermektedir.  Buna göre 

(WS ve H, 2021: 1-300) raporda şu bilgiler sunulmaktadır; *Dünyadaki toplam internet 

kullanıcı sayısı 4,66 milyar, *İnternette geçirilen günlük süre ise dünya ortalaması bazında 6 

saat 54 dakika iken, Türkiye ortalaması 7 saat 57 dakika, *4.20 milyar insan düzenli sosyal 

medya kullanıyor,*Sosyal medyada geçirilen günlük süre dünya ortalaması bazında 2 saat 25 

dakika, Türkiye ortalaması ise 2 saat 57 dakika,*Türkiye’nin sosyal medya platformlarında 

aldığı konum ise; Facebook’da 38 milyon kullanıcı ile dünya sıralamasında 12., Youtube’da 

50 milyon 600 bin kullanıcı ile dünya sıralamasında 12., Instagram’da 46 milyon kullanıcı ile 

dünya sıralamasında 6., Twitter’da 13 milyon 600 bin kullanıcı ile 7.sırada yer almaktadır, 

*Toplam internet erişiminin %92,6’sı mobil telefonlar kullanılarak yapılmaktadır. Bütün bu 

veriler sosyal medyayı yoğun kullandığımızı, yazışma, paylaşma, beğenme, yorum yapma 

gibi etkinler içinde olduğumuzu, internet ile bağlantılı bir hayat sürdüğümüzü, aslında bir 

yönüyle hem fiziksel hem de sanal dünyada yaşadığımızı gösterir niteliktedir. Türkiye’nin e-

ticaret alışverişinde 2021 yılı için dolar bazında harcama miktarları ve satın alınan ürünlerin 

kategorileri ise rapora göre (WS ve H, 2021:74); Covid-19 pandemi koşullarına rağmen, 

seyahat ve konaklama için 5,79 milyar dolar, giyim-kuşam ve güzellik ürünleri için 4.72 

milyar dolar, elektronikler ve fiziksel medya için 2,43 milyar dolar, yeme-içme ve kişisel 
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bakım için 825,5 milyon dolar, mobilya ve aletleri/aksesuarları için 1,26 milyar dolar, 

oyuncaklar ve hobi malzemeleri için 2,07 milyar dolar, dijital müzik için 119,7 milyon dolar 

ve video oyunları için de 569,6 milyon dolar harcama gerçekleştirilmiştir. Raporda (WS ve H, 

2021:77-81-85) yer alan Türkiye’de tüketim malları e-ticaretine bakıldığında ise;  37,2 milyon 

kişinin internetten alışveriş yaptığı ve 2021’de 11,30 milyar dolar harcandığı,  Türkiye’de 

2021 yılı çevrim içi yemek teslimatında ise paket yemek siparişi vermek için çevrimiçi 

hizmetleri kullanan kişi sayısının 17,85 milyon ve çevrimiçi yemek teslimatının toplam 

değerinin ise 853,3 milyon dolar olduğu açıklanmış, ayrıca Türkiye’de 2020 yılındaki toplam 

dijital reklam harcaması da 695,8 milyon dolar olarak belirtilmiştir. Raporun genel verileri, 

bizlere, dijital teknolojileri, mecraları ve uygulamaları yaşamın her alanında ve alış verişlerde 

yoğun olarak kullandığımızı anlatmakta, yaklaşık 700 milyon dolarlık dijital reklam 

harcaması, dijital pazarlamanın ve e-ticaretin önemini gözler önüne sermektedir. Gerek 

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0’ın getirdiği dijital dönüşüm süreci, gerekse Covid-19 

pandemisinin tüketicileri dijital platformlarla yakınlaştırması sonucunda tüketici davranışları 

da değişmiştir. Tüketici davranışlarının bilinmesi tüm pazarlama eylemlerinde olduğu gibi, 

dijital pazarlama stratejilerinde de önem taşımaktadır. Tüketici davranışları birbirine bağlı ve 

birbirini izleyen davranışlardan oluşan dinamik bir süreçtir. Tüketim eylemi, satın almadan 

önce başlamakta, burada bilgi toplama öne çıkmaktadır. İnternet ve sosyal medya üzerinde 

yapılan yorumlar, arkadaş önerisi, reklamlardan etkilenme, satış elemanının ikna yeteneği gibi 

pek çok faktör bu noktada etkili olmaktadır. Satın alma boyutunda ise artık karar verilmekte 

ve satın alma davranışı gerçekleşirken tüketici hangi markayı, nereden, hangi fiyattan, hangi 

kanal aracılığıyla alacağını, ürünün kendisine nasıl ulaşacağını dikkate almaktadır. Ürün satın 

alındıktan sonra devam eden süreç için, tüketicinin ürünü kullanmaktan doğan memnuniyeti 

veya varsa memnuniyetsizliğinin giderilmesi, iade, değişim gibi seçeneklerin varlığı, 

tavsiyede bulunma gibi eylemler de satın alma sonrası aşamada devam etmektedir. 

Dolayısıyla, burada, karar veren tüketici olsa da çevresel faktörler, tüketiciyi, bilinçli ve 

bilinçdışı düzeyde etkilemektedir. Bu noktada dijital olanakların devreye sokularak satın alma 

davranışının aşamalarında kişilere ürün hakkında bilgilendirmeler yapmak, kişisel deneyimler 

sunmak, onları ürünün sağlayacağı değerler hakkında motive etmek, içeriği zenginleştirilmiş 

jenerikler sunmak, arttırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla tüketicilere simülasyonlar yapmak, 

gibi yollarla tüketicilerle etkileşim içerisine girilmektedir. Tüketicinin satın alma kararında 

etkili olan çok sayıda bileşen bulunması, işletmenin pazarlama yönetimi stratejilerini 

kurgularken dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Arslan ve Koçum (Arslan ve 

Koçum, 2006: 67-72-73) çalışmalarında, web ortamında gezen kişilerin sabırsız ve az zaman 
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içinde bulunduklarını, bu nedenle dijital pazarlama çalışmaları ile web sitesine girenlere özel 

düzenlenmiş açılış sayfaları ve net mesajlar iletmenin mümkün olduğunu belirterek, tüketim 

amacıyla olsun olmasın internet ortamında bulunan her bir bireyin pazarlamacılar için 

potansiyel tüketici portföylerinin bir parçası olduğunu ve elektronik ortamdaki müşteri 

kitlesini etkileyebilmek, potansiyel müşterileri gerçek müşteriye dönüştürebilmek için 

işletmelerin geleneksel pazar ortamına göre daha düşük maliyetle fakat aynı zamanda bir 

takım riskleri de barındıran zorlu bir süreçte olduklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, 

işletmenin, kendisini söz konusu risklerden koruyabilecek, işletmeye olan güveni bütün 

paydaşlar nezdinde tesis edecek ve böylece kurumsal itibara hizmet edecek şekilde hukuka, 

meslek etiğine ve yönetsel ahlâka uygun şekilde hareket etmek gerekir. Daha da bir üst satıra 

taşıyarak, hem kendisini hem de muhataplarını yasal güvence altına alabilmesi için gereken 

bütün hukuksal uygulamaların işletmede mevcut olduğunu, meslek etiği ilkelerinden asla 

taviz verilmeyeceğini stratejisinde mutlaka ifade etmelidir. Bu özellik, işletmenin kendisini 

rakiplerinden ayıran, kendine has bir öz-yeteneği olarak öne çıkartılabilir, pazarlama 

kampanyalarında tüketicinin zihninde net bir konumlandırma oluşturmak için kullanılabilir.   

3. DİJİTAL DÖNÜŞÜM YÖNÜNDEKİ GELİŞMELERİN İŞLETMELERİN 

PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YANSIMALARI 

Bilgi teknolojileri, geleneksel pazarlamada işletmenin lehine olan bilgi asimetrisini 

değiştirmiş, tüketicilerin bilgiye ulaşmaları kolaylaştıkça, ibre dönmeye başlamış ve yeni 

ekonomide artık işletmeler müşteriyi elde tutmak için müşteri değeri sunmaya, rekabet 

gücünü sürdürebilmek için de müşteri ile ortaklaşa hareket etmeye yönelmiştir. Bunun için 

ürün henüz tasarım aşamasındayken müşterileriyle ortak hareket eden, inovasyon projelerinin 

prototiplerini denemeye davet eden, müşteriyi bir çözüm ortağı olarak gören anlayışın 

işletmelerde kurumsallaştırılması da yeni ekonomi anlayışının bir uzantısıdır. Böylece, 

müşteriyi, satın alma ve iş süreçlerini yönlendiren, pazarlama kampanyalarına yön veren, 

işletme için işlem doğuran bir unsur olarak ele alan post-modern yönetim yaklaşımları, 

stratejilerini müşteri odaklı olarak kurgulamaya yönelmişlerdir. Şimdi ise, söz konusu müşteri 

“dijital tüketici” şapkasını giydiği için,  bu defa, üretici ve tüketici davranışları da buna göre 

şekillenmekte, yönetim paradigmaları dönüşüme uğramakta, arz ile talebin buluştukları pazar 

ortamı giderek dijitalleşmekte, dolayısıyla organizasyonlar da bu yeni yapılandırmalara göre 

anlaşılmaya ve yönetilmeye ihtiyaç göstermektedir. Dijitalleşmeye geçiş, işletmelerin değişen 

koşullara uyum sağlayabilmeleri için iş yapma biçimlerini etkileyince, tüketiciyle mobil 

uygulamalar, sosyal mecralar, internet ortamları gibi çok çeşitli kanallarla buluşmak 
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durumunda olan işletmeler, müşteri ilişkileri yönetimini(MİY) ve pazarlama stratejilerini bu 

anlayışa göre yapılandırma arayışına girmişlerdir. İşletmenin amaç birliği ilkesine uygun 

şekilde, bütün süreçlerin birbiriyle uyumlaştırılması, işletmenin tüm fonksiyonlarını 

etkileyecek stratejik bir karar alma meselesidir. Post-modern yönetim yaklaşımlarının müşteri 

odaklı stratejileri içerisinde, şimdi artık dijital müşteri de yüksek önem derecesiyle yerini 

almıştır. İşte bu noktada; dijital dönüşüm yönündeki gelişmeler işletmelerin pazarlama 

stratejilerine şu boyutlarıyla yansımaktadır:*Dijital pazarlama stratejilerini doğru 

yürütebilecek nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç artmış, bu nedenle işletmeler için 

“yetenek yönetimi” konusu son derecede önemli bir hal almıştır, *Müşteri değeri kavramının 

dijital mecralar üzerinden gündeme gelmesi ve bu yolla mal ve hizmetlerin kişiselleştirilebilir 

olması önemli bir alan yaratmıştır, *Dijitalleşmeye geçiş ile birlikte internet üzerinden 

markalaşmanın önemi anlaşılmış, işletmelerin dijital mecralar yoluyla bir “lovemark/marka 

aşkı” yaratma çabaları oluşmuştur, *Dijital dönüşümle birlikte tüketicilere çok ve farklı 

kanallardan erişim daha yoğun ve hızlı şekilde mümkün olduğu için “Bütünleşik Pazarlama 

İletişimi(BPİ)”ne olan ihtiyaç artmıştır, *4P’den 7P’ye geçiş yaşanarak: “Dijital Pazarlama 

Karması” oluşturulmuştur, *Meslek Etiği ve Yönetsel Ahlâk kavramlarının dijital pazarlama 

bakış açısıyla yeniden düşünülmesi gerekmiştir. Şimdi, bu hususlara kısaca bakmak yerinde 

olacaktır. 

3.1. Dijital Pazarlama Stratejileri Bağlamında Yetenek Yönetimi 

Dijital dönüşümlerin getireceği gelişim potansiyelinin her işletme ve ülke için aynı 

seviyede sonuç vermeyeceği, beklenen kazanımların işletmenin sahip olduğu bilgi-beceri ve 

yetenekler düzeyine bağlı olduğu açıktır. Nitekim, McKinsey Global Institute (MGI)’ın Ocak 

2020’de yayınladığı, “İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü” 

isimli raporda (MGI, 2020), dijital dönüşümlerin getireceği değişimler kapsamlı bir şekilde 

araştırılmış, 2030 yılına değin potansiyel yetenek dönüşümü inisiyatifleri değerlendirilmiştir. 

Mesleklerin otomasyon potansiyeli aktivite dalında belirlenerek işgücü yetkinlikleri modelleri 

oluşturulmuştur. Rapora göre (MGI,2020:17) örneğin; “müşteri hizmetleri sorumlusu” 

mesleği için; “ürün ve hizmetlerle ilgili soruları cevaplama-müşteri ve ziyaretçilerini 

karşılama-iş aktiviteleri ve satış hizmetlerini raporlama-ürün ve servislerin kontrolünü 

sağlama-müşterinin ihtiyacını anlama-pazarlama stratejisi yaratma gibi aktiviteler saptanarak, 

bu aktiviteleri yerine getirebilmek için “duygusal algı-bilinen kalıpları tanıma-doğal dil 

işleme-sosyal yetkinlikler-fiziksel yetkinlikler” gibi yetkinlik gereksinimlerinin teknoloji 

seviyesi “teknolojiden etkilenmez-teknolojiden kısmen etkilenir- teknolojiyle tümüyle 
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otomatize edilir” şeklinde kategorize edilmiş, buna göre, bilinen kalıpları/kategorileri tanıma-

optimize etme ve planlama-bilgi çıkarma-büyük motor becerileri-yön güdüm yetkinliklerinin 

teknoloji ile tümüyle otomatize edileceği ifade edilmiştir. MGI raporu (MGI, 2020:36); 

“Önümüzdeki 10 yılda (2030 için) Dönüşecek Sosyal ve Teknoloji Yetkinlikleri” için ise; 

fiziksel yetkinliklere olan ihtiyacın % 8, temel yetkinliklere olan ihtiyacın ise %10 

azalacağını, buna karşılık ileri seviye bilişsel yetkinliklerde %7, sosyal yetkinliklerde %22, 

teknolojik yetkinliklerde ise % 63 oranında ihtiyacın artacağını öngörmektedir. Rapora 

göre(MGI, 2020:6), Türkiye’nin yetenek dönüşümünü gerçekleştirebilmek için işgücünde 

bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanarak yeni 

yetkinlikler geliştirmesi gerekeceği, 5,6 milyon kişinin farklı yetkinlikler geliştirerek rolünü 

değiştirmesi ve 2 milyon kişinin farklı sektörlerde çalışmak ya da yeni meslekler edinmek için 

yetkinlikler kazanması gerekeceği, 7,7 milyon çalışanın işgücüne katıldığında gerekli güncel 

yetkinliklerle donatılmasının önem taşıyacağı ifade edilmektedir. Bunun için (MGI, 2020:7), 

şirketler, birlikler, kamu kurumları, eğitim kurumları ve bireyler başta olmak üzere tüm 

paydaşların ortak çalışmasının önemi vurgulanmakta ve kapsamlı yetenek dönüşüm 

programlarının ve buna uygun stratejik işgücü planlamasının oluşturulması, yeni nesil çalışma 

modellerine geçilmesi, farklı işletmelerin yetenek dönüşümü için ortak platformlar 

oluşturulması, dijitalleşmeyi ve yetenek dönüşümünü hızlandıracak koordinasyon 

mekanizmalarının etkinleştirilmesi, sektörel ve coğrafi bazda stratejik işgücü planlamasının 

yapılması, yeni çalışma modellerine uygun sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması, 

çocukluk döneminden başlanarak farklı yetkinlikleri geliştirecek uygulamaların eğitime dahil 

edilmesi, yaşam boyu öğrenmenin geliştirilmesi, bireysel olarak hem kişisel hem de ait olunan 

organizasyon için yetkinlik geliştirme ve değişim ihtiyaçlarının anlaşılması yönündeki 

işbirlikleri önerilmektedir. Görüldüğü gibi,  yetenek yönetiminin önemi ortadadır. Bu nedenle, 

dijital dönüşümün gerektirdiği dijital teknoloji ajanlarını pazarlama stratejilerine 

uyumlaştırabilmek için, nitelikli insan kaynağına, inovatif çalışmalara ve işlevsel şekilde 

çalışan ar-ge departmanlarına ihtiyaç vardır. İnovatif çalışmaların ortaya çıkarılmasını 

sağlayacak ortamların oluşturulması için toplam kalite yönetiminin çeşitli teknikleri 

uygulanmalı ve böylece işgücünün kararlara katılım, fikirlerini paylaşma, sorunlar için çözüm 

üretme yetkinliklerine destek olunmalıdır. İşletme, stratejisini dijital dönüşüme yönelik olarak 

yeniden şekillendirme kararı almış ancak elindeki mevcut yetenekler böyle bir vizyon için 

yeterli gelmeyecekse, dönüşüme karşı direnç oluşması kuvvetli bir ihtimaldir. Her hâlükârda, 

insan kaynağının dijitalleşme yönünde bugünden başlayacak eğitim programlarıyla 

desteklenmesi, yapay zekâ, robot teknolojileri gibi gelişmeler karşısında işini kaybetme 
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tehlikesi karşısında haklı bir endişe duyan işgücü, şimdiden zihinsel, duygusal ve yetenek 

düzeyinde donanımlı hale getirilmelidir. Ardılında, oluşturulan vizyonun amacına 

ulaşabilmesi için, çalışanların geleceğe yönelik kişisel hedefleriyle işletmenin hedeflerinin 

uyumlaştırılması için de yine dijital dönüşümün çalışanlar tarafından anlaşılması, yetenek 

eşleştirmelerinin yapılması, kurum kültürüne nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Bütün bu 

çalışmaların BPİ ile eşgüdümlü ve eşzamanlı olacak şekilde koordine edilmesi, pazarlama 

yönetiminin iç ve dış müşterilerle sürdüreceği iletişimlerin etkinliği açısından önem taşır. 

Endüstri 4.0, Toplum 5.0 gibi kavramların gündeme gelmesiyle, işletmelerin iş yapma ve 

müşterileriyle iletişim sağlama süreçlerinde yaşanan değişimlerin, söz konusu gelişmelere 

ayak uyduramayan işletmeleri rekabet edemez hale getireceği açıktır.  Dijitalleşme Yolunda 

Türkiye 2021 raporunda (KPMG,2021:37); Covid-19 pandemisi ile dijital dönüşümün, artık 

bir seçimden öte zorunluluk olduğu, insan kaynakları liderlerinin otomasyon ve yapay zekâ ile 

desteklenmiş bir işgücü oluşturma çabası içerisine girdiği, bundan sonra insanları işlerle 

eşleştirdiğimiz bir dünyadan, yetenekleri görevlerle eşleştirdiğimiz bir dünyaya geçiş 

yaptığımız yönünde saptamalar yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında, pandeminin, uzun 

yıllar alacağı düşünülen değişimleri hızlandırarak iş süreçlerinde çalışma ve iletişim kurma 

şekillerini değiştirmiş olduğu yönünde bir saptama yapılabilir. Bu noktada, (KPMG,2021:39); 

küresel CEO'ların %77’sinin, Türkiye’deki CEO’ların %67’sinin kullanmaya başladıkları 

dijital iş birliği araçlarını kullanmaya devam edecekleri, küresel CEO'ların %73’ünün, 

Türkiye’deki CEO’ların % 87’sinin uzaktan çalışmanın mevcut yetenek havuzunu oldukça 

genişlettiği ifade edilmektedir. Aynı raporda (KPMG,2021:40); önümüzdeki 2 yıl içerisinde 

her 10 çalışandan 3’ünün mevcut becerilerini geliştirme zorunluluğu doğacağı ifade 

edilmektedir. Bu nedenle, insan odaklı yönetim modellerinin geliştirilerek işgücü öngörülerini 

oluşturma, geleceğin iş gücünü şekillendirme, çalışan deneyimini yeniden tasarlama, anlamlı 

bir kurum kültürü oluşturma önerilmektedir. 

3.2. Müşteri Değeri Kavramının Dijital Mecralar Üzerinden Gündeme Gelmesi  

Müşteri değeri kavramı, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin doğru anlaşılarak, uzun 

dönemli ilişkilerin sürdürülebilmesine dayalı bir anlayış gerektirir. Bu nedenle, müşteri 

memnuniyetini sağlamak için, önce müşteriyi anlamak ve gereken kaynak tahsisi sağlayarak 

müşteriye hizmet vermek gerekmektedir. İşletme müşterisinin temel beklentilerini 

anlayamazsa müşterisini hoşnut etmek için gerekli stratejiyi de kuramayacaktır, müşteriyi 

hoşnut etmek için sürekli çabalamak işletmenin ilişkiye ne kadar değer verdiğini gösterir 

(Şahin,2021,s.249). Mucuk (Mucuk, 2007,s.11-12), müşteri değerini; bir değişim işleminde, 
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müşterinin elde ettiği faydanın, katlandığı (veya ödediği) bedele oranı olarak tanımlamakta,  

müşteri değeri yaratmanın, müşterilerin ödemesi karşılığında, onun beklediğinden daha 

fazlasını verebilmek, müşterilere, bir bedel ödetmeden, ek yararlar sunmak olduğunu, 

müşterilerin çoğu kez ürünün gerçek değer ve maliyetini tam ve objektif olarak 

değerlendiremedikleri için, müşteri değerinin algılanan müşteri değeri olduğunu ifade 

etmektedir. Tekin’e göre (Tekin,2019,s.31) de, müşteri kendisine en çok değer sağlayacağını 

umduğu seçenekler arasından seçim yapar ki pazarlamaya konu olan satın alma davranışının 

temelinde bu vardır. Böylece, müşterilerde ürünü kullanırken ek bir değer kazanımı elde 

ettikleri düşüncesi oluşur ve böylece işletme ile duygusal bir bağlılık kurar. Yeni müşteriler 

kazanmanın yanında, pazarların doyması nedeniyle mevcut müşterilerin elde tutulması 

yönünde çaba sarf edilmesi önem kazanmıştır. Zira, mevcut müşteri için çok sayıda seçenek 

ve çeldirici bulunmaktadır. Bu nedenle, müşteri tatmini ve bu yolla müşteri sadakatinin 

sağlanması odak noktası olmalıdır. Mucuk (Mucuk, 2007,s.12), tatmin veya tatminsizliğin, 

müşterinin algıladığı performansın, müşteri beklentileriyle kıyaslanması ile oluştuğunu, 

böylece müşteri tatmininin, mal ve hizmetlerin, müşteri beklentilerini karşılaması veya 

geçmesi duygusu olduğunu ifade ederek, müşteri sadakatini de; işletmelerin, müşterileri için 

“fayda yaratmaları” sonucu oluşan ve bu faydadan ötürü satın almaya devam etme veya satın 

almayı arttırma davranışını ortaya çıkaran olgu şeklinde tanımlamıştır. Bu nedenle, 

pazarlamanın hedefi, tüketiciyi tatmin etmek ve bu yolla müşteri sadakati sağlamaktır. 

Böylece, müşteri değeri-müşteri tatmini ve müşteri sadakati kavramları bir sarmal oluşturarak 

simbiyotik bir ilişki içerisinde bulunurlar. İşte, bu bakış açısıyla, dijital dönüşümün pazarlama 

stratejileri bağlamında doğru anlamlandırılabilmesi için, ömür boyu müşteri değeri 

sağlanması yoluyla ilişkinin güçlü tutulması, bu yönde aksiyon alma ve bunun için de etkin 

MİY’ne ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, ürünle ilgili promosyon çalışmaları yapılırken, çevrimiçi 

aktivitelerle müşterilere ürünle ilgili deneyimler yaşatarak müşteri değerinin arttırılması, bu 

deneyim sırasında müşteriye kendisinden alınacak geri-bildirimlerin, ürünün inovasyon 

çalışmalarında kullanılacağı bilgisinin verilerek, müşterinin fikirlerinin önemli olduğu, o 

ürünün oluşmasında  - henüz piyasaya çıkmadan önce-katkısının bulunduğu ifade edilerek, 

böylece müşterinin ürün tasarımının bir parçası haline getirilmesi ve aralarında duygusal bir 

bağ oluşması sağlanabilmektedir. Bunun ayrıca ürünün reklam kampanyalarında 

“müşterilerimizden ilham alıyoruz, duygularınızı önemsiyoruz, ihtiyaçlarınız önceliğimizdir, 

size daha iyi bir yaşam sunmak için değer katıyoruz” gibi tüketicilere aslında biz işletmenin 

sosyal sorumluluk amacını önemsiyoruz ana fikrini içeren örtük mesajın da verilmesi 

bağlamında kazanımları olmaktadır. Bununla ilgili forumlar, ürünle ilgili bloglar, bu 
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deneyimin bir parçası olan kişilerin röportajlarına yer verilerek duygularını anlattıkları 

içeriklerin yayınlanması womm/ağızdan ağıza pazarlama için etkili olmaktadır. Markanın 

rekabet üstünlüğü için avantaj oluşturacak bu unsurlar, dijitalleşmenin içeriğinde bulunan 

çeşitli uygulamalarla sağlanabilmektedir.  Endüstri 4.0’ın yaşamın hemen her alanında 

kullanıma giren enstrümanları olan; - Siber-Fiziksel Sistemler(CPS-Cyber-Phsical System), 

Nesnelerin İnterneti(Internet of Things:IoT), Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality:AR), 

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality:VR), Büyük Veri (Big Data), Bulut Bilişim (Cloud 

Computing)-uygulamalar sayesinde internet ile fiziksel boyut arasında etkileşim 

oluşturulmakta, dijital teknolojiler kullanılarak ses, ışık, görüntü efektleriyle zenginleştirilmiş 

şekilde  gerçekliğin arttırılması, gerçek ortamların taklit edilerek yeni tasarımlar üzerinde 

çalışılabilmesi, tüketicilere simülasyonlar yoluyla ürünle ilgili deneyimlerin yaşatılabilmesi 

sağlanmakta, büyük boyuttaki verileri anlamlı bilgilere dönüştürerek pazarlama ve MİY 

stratejileri için nitelikli hale getirebilen depolama sistemleri, internet tabanlı bilişim hizmetleri 

gibi teknolojiler kullanılarak gerçek ve sanal unsurlar bir arada yönetilmektedir. Bu dijital 

unsurların çeşitli bileşenleri gerektiği şekilde kullanılarak, tüketiciler için yeni deneyim 

alanları oluşturulmakta, böylece mal ve hizmetler “kişiselleştirilmektedir”. Pazarlama ve MİY 

stratejilerini geliştirmeye yüksek düzeyde katkı sunan dijital unsurların, maliyetleri en aza 

indirirken üretim kalitesini arttırma, iletişim sürecini etkin yönetebilme, inovatif tasarımlar 

üzerinde geliştirme çalışmaları yapabilme gibi çeşitli alanlarda rekabet üstünlüğü sağlayacağı 

öngörülmektedir. Elbette ki, dijital dönüşümün pazarlama stratejileri içerisinde kullanılması, 

söz konusu teknolojileri işletmeye adapte edebilme gücüne ve becerilerine bağlıdır. İnsan 

kaynağının da bu yönde oluşturulacak yeni stratejilere hazırlanması, strateji içerisinde kritik 

bir rol oynayan vizyonun anlaşılması ve uygulanabilir olması açısından önem taşımaktadır.  

3.3. Dijital Mecralar Yoluyla “Lovemark/Marka Aşkı” Yaratma Çabaları  

Dijital dönüşümün hızlanmasıyla, dijital platformlarda bir marka oluşturarak yeni ve 

farklı deneyimler yaşatmak yoluyla, tüketicinin gözünde maliyetleri katlanılabilir hale 

getirmek amacıyla bir lovemark yaratılması, dijital dönüşüm sürecinde işletmeler tarafından 

önemsenmektedir. Günümüzde ürünler sadece fonksiyonel fayda değil, aynı zamanda 

tüketicide çeşitli duyguları uyandırmak yoluyla da çeşitli faydalar sunmaktadır. Haz, sevgi, 

sıcaklık, heyecan, tutku, güven, ilham, zindelik, konfor, dinamizm, yaşama sevinci, hayattan 

tad alma, özgün olma duygusu, karizmatik olmak, özgür olmak, kendin olmak, farklı olmak, 

şaşırtmak, tarz ve stil sahibi olmak,  prestij sağlamak, gibi çok sayıda duygunun, satın alma 

tercihinde ürünün fonksiyonundan daha fazla değer içermesi, sosyal mecralarda tüketiciye bu 
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çeşit duyguları yaşatan markalarla ilgili paylaşımlar yapılması, gibi nedenler, rasyonel 

kararların önüne geçmektedir. Tüketicinin o markayla özdeşleşerek, markayı zihninde âdetâ 

canlı bir varlıkmış gibi konumlandırarak markanın karakterize edilmesi, o markanın vaad 

ettiği kimliğe/duygu durumuna/davranış modeline bürünmek, markayı kişiliğinin bir parçası 

olarak algılamak, ya da o markanın yaşatacağı kalite ve konfordan emin olmak tüketicide bir 

“lovemark/marka aşkı” oluşturmaktadır.  Marka aşkı; markayla kurulan duygusal bağ, ürünü 

ve hizmeti kullanmaktan memnun bir tüketicinin belirli bir markaya tutkuyla bağlanma 

derecesi, bir tüketicinin markaya sahip olmasıyla oluşan duygusal bağlanma derecesinin 

tutkuya dönüşmesi, marka sevgisinin bir göstergesi, müşteriyi kazanmanın yolu, tüketiciler ve 

bir marka arasında samimi, tutkulu, kararlı ve sürekli ilişkiler, memnun tüketicilerin markaya 

olan ilgi, heyecan, sıradışı olmak hazlarına bağlı olarak gerçekleşen tutkulu duygusal ilişkileri 

(Tekin,2019,s.30) olarak tanımlanmaktadır. Tekin’e göre (Tekin,2019,s.30), marka aşkının 

özünde sevme, özlem, yakınlık duygularıyla oluşan bir markaya tutkuyla bağlanma kavramı 

yatmakta olup, duyusal olarak markaya sahip olma ve markalı ürünü kullanmakla oluşan haz, 

keyif ve tatmin ile birlikte bilişsel olarak markayı sevme markayı sürekli olarak zaman içinde 

satın alma davranışı oluşur. Tekin(Tekin,2019,s.30-31), müşteri davranışını etkileyen en 

önemli değişkenin satılan ve satın alınan imaj olduğunu ve marka aşkının imaja göre 

şekillendiğini, duyusal algıya bağlı olarak imajı yüksek olan ürünün, marka aşkının da yüksek 

olduğunu ifade etmektedir. Lovemark, dijitalleşme sürecinde oluşan imkânlar kullanılarak, 

tüketiciye muhteşem deneyimler yaşatmak, böylece, tüketicilerin ürünlerle duygusal bağ 

kurmalarını sağlamak yoluyla dijital pazarlama alanında dikkatleri çekmektedir. Bunu 

yapabilmek için etkin iletişim (bu kapsamda müşteri isteklerini doğru anlamaya yönelik etkin 

dinleme, sürekli iletişim kurulabilecek erişilebilirliği sağlamak, dijital ortamlarda paylaşımları 

güncel tutmak ve bunlardan geri-bildirim almak), uzun ve karmaşık paylaşımlar yerine duygu 

içerikli görsel/emoji/mizahi anlatım/toplumsal bir ortak değeri-coşkuyu-kutlamayı-sosyal 

sorumluluk çalışmasına olan desteği ifade edebilen net mesajlar vermek, takipçiler için hediye 

etkinlikleri tasarlayarak (ilk on takipçiye hediye, arkadaşını getirene indirim, çeşitli 

yarışmalar gibi) ilgilerini canlı tutacak kampanyalar hazırlamak, sadık müşteriler için özel 

avantajlar sunmak, müşterilerin deneyimlerini paylaşabilecekleri özel içerikler üreterek marka 

hakkında konuşmalarını sağlamak böylece womm/ağızdan ağıza pazarlama uygulamalarından 

yararlanmak, gibi uygulamalar kullanılmaktadır. Burada ürünün somut unsurlarının yanında 

iletişim kalitesinin de algıya yansıdığı, böylece marka aşkının belirli bir markayı kullanan 

topluluğa ait olduğunu hissetme, sevme-sevilme-saygı ve kabul görme, statü sahibi olma 

ihtiyacı, aynı markayı kullanan kişi ve gruplarla bu marka aracılığıyla özdeşim kurup ortak bir 
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paylaşım objesi yaratarak arkadaşlıklar kurma arzusu, gibi bir takım “faydalar” sağlama 

kavramı da bulunmaktadır. Bu noktada, işletmenin, söz konusu faydaların tatminine odaklı 

müşteri değeri sağlayabilmesi, ürünle birlikte, ürünün sağladığı tatmin duygularının da satın 

alınması demektir.  

3.4. Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ)’ne Olan İhtiyacın Artması 

BPİ, hedef kitleyle etkin, inandırıcı, ikna edici bir iletişim kurmak için, halkla ilişkiler, 

kişisel satış teknikleri, reklam, satış geliştirme ve pazarlama karması unsurlarını sinerji 

oluşturacak şekilde bir arada kullanarak, işletmenin özel olarak tüketicilerle ve genel olarak 

da tüm paydaşlarıyla uzun dönemli ilişkiler sürdürmek yoluyla, etkin ve verimli bir marka 

imajı oluşturmasına yönelik tüm çalışmaları kapsar. Bu yönüyle, pazarlama stratejilerinin 

işletmenin temel stratejileriyle uyumlaştırılması, kurumsal itibar yönetimi, MİY içerisinde 

toplam kalite yönetimi tekniklerinin uygulanmasını gerektiren ortak payda alanlarında 

katalizör işlev görme gibi kazanımları da beraberinde getirmektedir.  BPİ, işletmenin hedef 

kitleleriyle yürüteceği iletişimin tüm boyutlarında başat olarak yer almak durumundadır. Zira, 

tüketici davranışları bu sayede etkilenecek, işletmelere sürdürülebilir farklılaşmalar 

sağlanacaktır. Dijital dönüşümle birlikte tüketicilere çok ve farklı kanallardan erişim daha 

yoğun ve hızlı şekilde mümkün olduğu için BPİ’ne olan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle, BPİ, 

günümüzde yoğunlaşan dijital dönüşüm iklimini de kucaklayan bir yönetim konsepti olarak 

ele alınmalıdır. Çünkü, BPİ, tüketiciyi tüm çalışmalarının odak noktasında bulundurarak, 

tutundurmanın farklı enstrümanlarından gelen sesleri senkronize ederek uyumlaştırır. Bu çok 

kıymetli bir çalışma olup, tüketicinin her gün bombardıman halinde maruz kaldığı çok sayıda 

mesaj içerisinden, sizin işletmenizin ürününü ayırd etmesine, mesajını-logosunu-mottosunu-

reklam kampanyasını-müziğini-sloganını-vaad ettiği deneyimi-sağlayacağı faydayı- fark 

ederek kakofoniden ayrışmasına ve sizin âhenkli melodinizi dinlemesine neden olmaktadır. 

Çok sayıda seçenek içerisinde, satın alma davranışını yönetmek, giderek renklenen dijital 

ortamlar için çok ciddi çaba gerektirmektedir. Bu nedenle, BPİ’ni sadece tutundurma karması 

unsurlarının bütünleştirilmesi olarak değerlendirmek son derecede sığ ve yetersiz bir yaklaşım 

olmaktadır. Daha üst perdeden bakılarak, BPİ, açık, net, tutarlılık içerisinde bir koordinasyon 

sağlayacak şekilde, bütün pazarlama iletişim stratejilerinin en üst düzeyde kazanım sağlaması 

yönünde pazarlama için gerekli olan iletişim tekniklerinin tümünü yönetecek, böylece hedef 

kitlenin satın alma davranışlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir. Bu nedenle, 

günümüzün dijital müşterilerine yönelik inandırıcı ve ikna edici etkin iletişim tasarımlarıyla, 

önce müşteri odaklı, ancak işletmenin tüm paydaşlarına da ürünü/markası ile ilgili mesajları, 
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muhatabın zihninde netlik oluşturacak stratejilerle yapılandırılmış tek ancak güçlü bir ses ile 

ulaştırabilmesi gerekliliği, dijital mecralarda daha çok dikkat çekmektedir. Burada çift yönlü 

bir iletişim olması, dijital dönüşüm sürecinde, tüketicinin gözünde işletmeye erişilebilirlik 

sağlaması bakımından daha cazip bir ortam yaratmaktadır. Nitekim, internet kullanımı 

yoluyla mal ve hizmet satın alan tüketicinin en fazla değer verdiği konulardan birisi de 

markayla sürekli iletişim halinde olduğu duygusudur. İşletme için aynı zamanda geri-bildirim 

fırsatı da veren bu durum, müşteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılmasında önem taşır. 

Mesaj tutarlılığı, tüketicinin işletmeye yönelik algısını olumlu etkileyerek aynı zamanda 

kurumsal bir bütünlük de sağlamakta, müşteri sadakati sağlama noktasında da katkıda 

bulunmaktadır.  

3.5. 4P’den 7P’ye geçiş “Dijital Pazarlama Karması”  

Dijital teknolojiler, üreticilerle tüketiciler arasındaki iletişim ağlarını dijital işleyiş 

üzerinden kurabilme olanağı sağlayınca, bu durum, pazarlama karmasına yeni bakış açıları 

getirmiştir. 4P olarak bilinen ve ürün/product, fiyat/price, tutundurma/promotion ve 

dağıtım/place’dan oluşan pazarlama karması elemanlarına, kitle/insan(people)-süreç(process)-

fiziksel kanıt (physical evidence) değişkenlerinin eklenmesiyle, pazarlamanın 4P’si 7P halini 

almıştır. Pazarlama karması, böylece daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Esasen 4P 

konusunu kısaca irdelemek faydalı olacaktır. Pazarlama yönetimi açısından, hedef pazarın 

seçimi ve pazarlama karmasının oluşturulması büyük önem taşır. Pazarlama profesörü ve 

özellikle yönetimsel yaklaşım olarak bilinen pazarlama düşüncesinin gelişiminde büyük 

katkıları olan Jerome Mc Carthy’nin 1960 yılında Temel Pazarlama: Bir Yönetim 

Yaklaşımı isimli kitabıyla  (Oxford Reference, 2021) geliştirdiği ve günümüzde genel kabul 

görmüş bulunan dörtlü ayırım, pazarlamanın 4P’si olarak nitelendirilen ürün(product), 

fiyat(price), tutundurma(promotion), ve dağıtım(place)dan oluşmakta ve pazarlama 

karmasının elemanları olarak ifade edilmektedir. Burada, önemle belirtilmesi gereken bir 

konu da 4P’nin, işletmenin bakış açısıyla oluşturulmuş pazarlama karmasını temsil eden bir 

yapı olduğunun dikkatlerden kaçırılmamasıdır. 1980’li yıllarda ilişkisel pazarlamayla birlikte 

pazarlama karması farklı bir yapıya bürünmüş, müşteri tatmini kavramı gündeme gelmiş, 

bunun üzerine Robert Lauterborn tarafından 4C yaklaşımı geliştirilmiştir (Sümer Ilgaz ve 

Eser,2006: 180). İşletme, pazarlama karması unsurları olan 4P için elbette belirli bir harcama 

yapmakta yani çeşitli maliyetlere katlanmaktadır. 4P maliyetlerinin üzerine kârını ilave ederek 

o ürün için satmak isteyeceği fiyatı kabaca belirler. Ancak tüketicinin de kendi bakış açısıyla - 

para, zaman, araştırma faaliyetleri, ürüne ulaşmak için gösterdiği çabalar, v.b.gibi-
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katlandıkları bir takım maliyetler vardır. Müşteri de kendince oluşan bu maliyetleri göz 

önünde bulundurarak o ürüne bir değer biçer ve ödemek isteyeceği fiyatı belirler. Yani, 

işletme maliyetleriyle tüketici maliyetlerinin karşılıklı ilişkisiyle pazarlamaya konu olacak 

alım-satım/değişim işlemi gerçekleşmiş olur. İşte, müşteri odaklı stratejiler, müşterinin 

gözünden konuya baktıklarında, 4P’nin her bir elemanına karşılık gelen “Müşteri 

Değeri/Costumer Value”, “Müşteri Maliyeti/Costumer Cost”, “Müşteriye Kolaylık/Costumer 

Convinence” ve “Müşteri İletişimi/Customer Communication” yani 4C oluşturulmuştur. 

Müşteri değeri; müşterilerle güvene dayalı ilişkiler geliştirerek ihtiyaçlarını karşılamak ve 

ürünlerin müşteriye sağlayacağı değeri dikkate almak, Müşteri Maliyeti; istek ve ihtiyaçlarını 

giderirken katlanmak zorunda oldukları maliyetleri göz önünde bulundurmak, Müşteriye 

Kolaylık; müşterilerin, ürüne kolayca ulaşmalarını sağlayacak dağıtım ağı sistemi kurulması 

ve ürünlerin tüketicilerin bekledikleri boyutlar üzerinden üretilmesi ve dağıtılması konusunda 

özen göstermek bu sayede yer, zaman, şekil faydası gibi faydalar yaratmak, Müşteri İletişimi; 

ürün tarafından sunulmakta olan değerlerin işletmeler tarafından müşterilere iletilmesini 

sağlamak (Sümer Ilgaz ve Eser,2006: 176) olarak ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi, gelişen 

koşullar doğrultusunda, müşteri odaklı stratejilerin rekabet avantajı oluşturacağının 

anlaşılmasıyla, pazarlama karmasına müşterilerin bakış açısıyla da bakılması gerekmiştir. 4P 

kavramı, pazarlama stratejisini kurarken işletmeye çok önemli bir çerçeve çizmekte, bunun 

yanında 4C’nin de müşteri tatminini ve mutluluğunu sağlayarak işletmeler için 4P’yi 

destekleyen önemli bir araç olarak kullanılması faydalı olmaktadır. Akılcı bir BPİ için, 4P ve 

4C birlikte dikkate alınarak stratejinin kurgulanması gerekmektedir. Daha sonra 4P işletmenin 

ihtiyaçları doğrultusunda – purpose/amaç, purchaser/alıcı, positioning/konumlandırma, 

persuasion/ikna gibi çeşitli P’ler eklenerek istenildiği gibi arttılsa da, 4P, pazarlama karması 

bileşenleri için daima temel çekirdek kadro olarak kullanılmıştır. McCarthy sonrasında, 

günümüze kadar gelen Phillip Kotler, Harry Hansen, Albert Frey, W. Lazer, E. Kelley, Neil 

Borden, W. Mindak ve daha pek çok araştırmacı ve pazarlama uzmanlarının katkılarıyla 

pazarlama karması çeşitlenmiştir. İlişkisel pazarlamanın gelişmesiyle,  Christopher 

Lovelock ve Lauren Wright tarafından süreç/process, insan/people ve fiziksel kanıt 

unsurları/physical evidence eklenmiştir (Fidan,2021). Buna göre, Süreç; aslında pazarlama 

karması içerisinde eskiden beri zaten mevcut olmakla birlikte, dijital dönüşüm sonucunda 

üretimin hangi tüketiciler için ve nasıl bir müşteri memnuniyeti ile yapılacağının daha spesifik 

bir hal almasıyla biraz daha öne çıkması gerekmiştir. Dijital pazarlama karmasında yapılacak 

olan her türlü eylem birbiriyle bağlantılı olacağı için, bu bağlantının planlanmış bir süreç 

içerisinde işlemesi gerekmektedir. Süreç, sunulan mekanizmalar, yol ve faaliyet akışlarını 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christopher+Lovelock&text=Christopher+Lovelock&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christopher+Lovelock&text=Christopher+Lovelock&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Lauren-Wright/e/B004LTK83A/ref=dp_byline_cont_book_2
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ifade eder ve ayrıntılı plan, standardizasyon, hizmet performansının izlenmesi gibi kararları 

içerir (Lapaas, 2019).Süreç, satışla birlikte değil, satış öncesi aşamadan başlayan, tüketiciyi 

etkileyecek tasarımlar, web sayfaları, hangi dijital mecralardan tüketiciye ulaşılacağı, hedef 

kitleyi etkileyecek içeriklerin üretilmesi, tüketicilerin sorabileceği sorular üzerinden ürünle 

ilgili yönlendirmelerin yapılması, tüketicilerin işletmelerle sürekli iletişim halinde olmasıyla 

müşteri değerinin sağlanması çalışmalarını gerektirmektedir. Yani süreç, satış öncesi, satış ve 

satış sonrasını da kapsayan, müşteri memnuniyeti yaratarak böylece ömür boyu ilişki kurmaya 

dayalı eylemleri kapsamaktadır. Süreç, kaliteyi garanti altına alan/taahhüt eden,  işlevsel bir 

faaliyettir. Satış, ürünlerin hazırlanması ve test edilmesi, kullanıcılara ulaştırılması, oluşan 

sorunların izlenmesi, kampanyaların düzenlenmesi ve takibi, hizmet sunumu, işletmenin 

müşteriye tepki süresi gibi unsurlar süreç içerisindedir. İnsan kavramı; tüketiciler ve çalışanlar 

arasındaki etkileşimi içerir, bu nedenle, işletmenin, tüketicisinin kendisine yönelik ilgisini 

anlamasına yardımcı olur (Lapaas, 2019). İnsan; kurucular, yöneticiler, çalışanlar, kurum 

kültürü, müşteri memnuniyetini sağlayacak hizmetler, hepsi insan/people içinde yer 

almaktadır. Tüketiciler, internet teknolojilerinin gelişmesiyle, satın aldıkları ürünler hakkında 

yorum ve paylaşımlar yapmaya başlayınca, markalar bu durumdan hemen etkilenerek, müşteri 

memnuniyetini sağlamak için rekabet ortamında, pazarlama karması elemanlarından ürün ve 

fiyat üzerinden yürütülen çalışmaların tek başına yeterli olmadığını fark etmişlerdir. 

Tüketicilerin birebir yaşadığı deneyimleri dijital platformlara aktararak yaşadıkları olumlu 

olumsuz deneyimlerin diğer tüketicilerin satın alma kararını etkilemesi, pazarlama karmasının 

unsurlarına insan kavramının ilâve edilmesini getirmiştir. Çünkü, insanı var eden, sosyal hale 

gelmesine sebep olan en değerli faktör olan iletişim, “ürün ve fiyatın önüne geçerek”, 

tüketicilerin yaşadıkları deneyimleri çok hızlı yayılan mecralarda anlatmasıyla “müşteri 

deneyimi” olarak şekillenmektedir. İşletmenin müşterileriyle ve tüm paydaşlarıyla olan 

etkileşimi,  insandan insana iletişimi gerektirmekte ve bu iletişimin kalitesi artık “ifşâ” 

edilmektedir. Hâl böyle olunca, BPİ’nin, verilmek istenen mesajı, işletmenin kullandığı bütün 

kanallardan ama tüketicide seçicilik yaratacak şekilde güçlü ve tek bir netlikte 

ulaştırabilmesinin gereği, dijitalleşme sürecinde daha da yakından fark edilmiştir. Böylece, 

BPİ ile iletişimin bütün türlerinin, müşteri tatmini sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılması 

durumunda, vizyon odaklı, amaç birliğini içeren, sürdürülebilir kalite yönetiminin 

sağlanabileceği anlaşılmıştır. Bu noktada standartlaştırmanın önemi anlaşılınca, bu durum da 

süreç/process kavramını yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeyi gerektirmiştir. Fiziksel kanıt; 

dağıtım ile ilişkilendirilerek, bilinen dağıtım kanallarına ek olarak dijital kanalları da 

kapsayacak şekilde geliştirilmiş bir hâl almasını ifade etmektedir. Geleneksel pazarlamada 
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dağıtım ile ilişkilendirilen satış yeri,  bayii, perakendeci, toptancı gibi somut fiziksel alanları 

ifade eden yer/alan/place, kurumsal web sitelerine, on-line alışverişlere, e-ticaret sistemlerine 

doğru yönelince, bu defa fiziksel alanların yanında dijital alanları da kapsayacak bir oluşum 

gerekmiştir. İşte bu da karşılığını fiziksel kanıt/ physical evidence olarak bulmaktadır. 

Fiziksel kanıt, hizmetin verildiği dış ortamı ifade eder ve müşteri ile mal ve hizmetin 

buluştuğu alan olarak nitelendirilebilir, bu nedenle, fiziksel kanıtın temel amacı, hizmetlerin 

gerçekleşmesi için bir çerçeve ve ortam koşulları sağlamaktır(Lapaas, 2019). Tüketiciler, 

dijital dünyada, fiziksel mağazalardan daha zengin içerikler, daha fazla detay görebilme, 

araştırma yapabilme, farklı ürünlerle karşılaştırma yapabilme, günün her saatinde erişebilerek 

alış veriş edebilme olanaklarına sahiptir. Böylece, artık web siteleri de birer mağazaya 

dönüşmüştür. İşte, bütün bu yirmi dört saat kesintisiz erişim, satın alma, ödeme, ürünün 

teslimat aşaması, dijital reklamlar, ürünle ilgili içerikler, ürün kullanımını anlatan videolar, 

tanıtım filmleri, bunların hepsi, dijital pazarlamada fiziksel kanıt olarak nitelendirilmektedir.  

Fiziksel kanıt, tüketicinin organizasyon hakkında kanaat oluşturmasına sebep olan, tüketicinin 

algısını etkileyen, işletmenin hizmet sunumuna ilişkin görüşleri de kapsamaktadır. İşletme ve 

müşterinin karşılıklı etkileşimde bulundukları her temas fiziksel kanıt olarak ifade edilebilir. 

Kullanıcı hikâyeleri ve tavsiyeleri de bu anlamda fiziksel kanıt olarak değerlendirilmektedir. 

Görüldüğü gibi, pazarlama karmasına yapılan bu ilâveler, dijitalleşen iş süreçlerini ve dijital 

pazarlamayı daha iyi kavramamız için bizlere önemli ipuçları sunmakta, dijital değişimin 

neleri ihtiyaç olarak ortaya çıkardığını, iş yaşamında nelerin farklılaştığını anlatmaktadır. 

Dijital pazarlama, web sitelerinden arama motoruna, içeriğe ve sosyal medya pazarlamasına 

kadar birçok alanı kapsar ve dijital pazarlama araçları ve teknikleri, teknolojik gelişmelerle 

birlikte hızla gelişmektedir, ancak bu şemsiye terim, dijital teknolojilerin organizasyonları, 

ürünleri, hizmetleri, fikirleri ve deneyimleri pazarlamak ve satmak için kullanıldığı tüm 

yolları kapsar (Lumen, 2021). Dijital pazarlama; “Elde et (Acquire)”, “Kazan (Convert)”, 

“Ölç ve Optimize Et (Measure and Optimize)” ve “Sahip Çık ve Büyüt” (Retain and Grow) 

olmak üzere dört adımdan oluşmaktadır ve bunlar (Altındal, 2013: 1147); Elde et; Müşterinin 

ilgisini satışın gerçekleştirildiği ortama çekebilmek amacıyla yapılan Arama Motoru 

Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru Reklamları (PPC), E-mail Marketing, Sosyal Medya 

Pazarlaması, Gelir Ortaklığı, İnteraktif Karşılaştırma, Reklam Ortaklığı, Viral Pazarlama, 

İçerik üretme ve paylaşma, RSS, Online PR çalışmaları olarak sayılabilir. Kazan; Müşteri 

istenilen ortama girdikten sonra, satıcının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak web 

sitesinin okunma sayısı ve geçirilen toplam süre gibi aktivitelerden oluşur. Ölç-Optimize Et; 

rakip işletmelerle karşılaştırma yapılması ve Sahip Çık-Büyüt ise; mevcut müşterileri 
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memnun etmek ve sürekli müşteri olmaları için çalışmak olarak ifade edilebilir. Bulunmaz 

(Bulunmaz, 2016: 352), denetleme ve kontrol mekanizmalarının kullanılarak ölçülebilir 

verilere ulaşılması açısından, yeni teknolojilerin pazarlama süreçlerine entegre edilmesinin 

önemine dikkat çekmekte ve dijital ortamda yapılan kampanyaların dönüşüm sürecinin hızı, 

maliyetlerin düşüklüğü, tüketiciyle anlık ve etkili iletişim sağlaması, işletmelerin tüketicilerle 

ilgili verileri toplama, işleme değerlendirme olanaklarına sağladığı katkıları vurgulayarak, 

dijital pazarlama uygulamalarının, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin çok hızlı şekilde tüketildiği 

bir alan olduğunu ifade etmektedir. Tüketici, artık sadece “tüketen” olmayıp, üretimi 

yönlendiren, fikirleriyle onlara tarz katan, isteklerini dile getirebilen, doğru ve etkin şekilde 

dinlenildiğinde inovasyonlar için indüksiyon vazifesi gören, hem mal ve hizmetleri hem de 

çalışanları geliştirici fonksiyonlara da bürünmüştür. Bu nedenle, insan, süreç ve fiziksel 

kanıttan oluşan bu üç unsuru pazarlama karmasının kendisini “güncellemesi” olarak 

değerlendirmek mümkündür. Her aşamada tüketicilerin görüş ve önerilerine açık çift yönlü 

bir iletişim süreci içerisinde olan işletmelerin, böylece müşteri değerini arttırarak ilerlemesine 

olanak sağlayan dijital pazarlama, bu sayede mesaj kaynağı, mesajın muhatabı, geri-bildirim 

ilişkisini daha net görerek, iletişim süreci modelinden daha fazla kazanım elde edebilecektir. 

Dijital teknolojilerin sunduğu olanaklarla uygulamaların ölçümlenerek hızla düzeltilmesine 

imkân sağlaması sonucunda, yönetim kalitesinde de ilerlemeler olmaktadır. Dijital 

pazarlamanın bir aracı olan internetin, özellikle kullanımı çok yaygın olan mobil telefonlarda 

da kullanılması, sosyal medya erişimini arttırmış, dolayısıyla tüketicilerin içeriklere ulaşma, 

haberleşme, bilgi paylaşımında bulunma faaliyetleri çoğalmıştır. Bu noktada, Bulunmaz 

(Bulunmaz, 2016: 358-359), sosyal medyada başarısız olan kurumlara dikkat çekerek, buna 

en yaygın nedenin sosyal medyanın dayanak noktasının iyi anlaşılamaması, müşterilerin ne 

kadar akıllı olduğunun görmezden gelinmesi olduğunu belirtmekte ve bir işletmenin gerçek 

olmayan/sanal müşterilerine karşı eski pazarlama stratejilerini kullanmamaları gerektiğini 

ifade etmektedir. Bu nedenle, dijital pazarlamada işletmenin kendisine özgü içerikler üretmesi 

ve bu yönde öne çıkan yeteneğini tespit etmesi gereklidir. Bu yetenek, işletmenin kendine 

özgü, rakipler tarafından kolay taklit edilemeyen bir öz-yetenek olursa, rekabet gücü o kadar 

yüksek olacaktır. Bu nedenle, hedef kitleye işletmenin yeteneklerini yansıtan özgün 

içeriklerini yansıtmak, dijital dönüşümde stratejik bir konumda değerlendirilmelidir.  
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3.6. Meslek Etiği ve Yönetsel Ahlâk Kavramlarının Dijital Pazarlama Bakış 

Açısıyla Yeniden Düşünülmesi  

Meslek etiği ve yönetsel ahlâk kavramlarının kapsama alanı, - dijitalleşmenin işletme ve 

tüketicilerin faaliyet alanlarını genişletmesi, artık daha çok platformda daha fazla 

buluşabilmeleri nedeniyle-  genişlemiştir. Çünkü, dijital dönüşüm beraberinde etik ihlâline 

açık alanları da getirmektedir. Hukuka uygunluk burada temel esas olmalıdır. Hem 

müşterilerin, hem çalışanların hem de iş ilişkisi içerisinde olunan bütün paydaşların 

verilerinin güvenliği, işletmenin sorumluluğu altındadır. Dijital ortam, müşteriye ulaşma 

çabası içinde ne yazık ki mahrem mesafenin aşılmasına, kamusal alanın ihlâline ve başkaca 

güvenlik sorunlarına neden olabilir. Özellikle, Covid-19 pandemisi ile birlikte teknoloji 

harcamalarındaki benzeri görülmemiş artış, bağlı cihaz kullanımının artması ve toplum 

genelinde yaygınlaşması, evden çalışmanın hayatımızın bir parçası olması ulusal dijitalleşme 

stratejisi içerisinde siber güvenlik konusuna öncelik verilmesini 

gerektirmektedir(KPMG,2021:53). Bu bağlamda, Türkiye’nin Siber Güvenlik ile ilgili 2020 

yılında yayınladığı “Ulusal Siber Güvenlik ve Eylem Planı” ile 2023 yılına ait önemli hedefler 

belirlenmiş ve siber güvenlik stratejisinin özel sektör ve kamu kuruluşlarına da yansıması için 

odaklanılması gereken 8 madde (KPMG,2021: 55); Güvenlik açığının ele alınması, iş 

hedeflerini güvenlik ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek, dijital güven ve tüketici kimlik 

doğrulaması, gelişen siber güvenlik ekibi, yeni yasal düzenlemeler (2021 ve sonrasında siber 

güvenlik ile ilgili yasaların artması ve çeşitlenmesi), bulut dönüşümü, güvenlik işlevini 

otomatikleştirme, siber dayanıklılık ile ilgili varsayımlara meydan okuma (gelecekte 

pandemiye benzer bir risk durumuna karşı cevap verebilecek ekosistem ve teknolojik 

altyapının sağlanması) olarak belirlenmiştir. Günümüzde internet ve daha geniş kapsamlı 

dijital ortamlar, insan haklarının önemli bir bölümünün kullanıldığı araçlardır ancak aynı 

araçlar insan haklarının ihlal edilmesine yol açacak şekilde de kullanılabilmektedir (Avrupa 

Konseyi, 2014: 24). Bu nedenle kriptografi ve şifreleme ile dijital verilerin korunmasına üst 

düzey önem ve dikkat gösterilmelidir. Bunun yanında, özellikle BPİ çalışmalarında ve reklam 

faaliyetlerinde olmak üzere pazarlama yönetimin tüm faaliyetlerinde, fikrî, sınaî ve 

entelektüel mülkiyet haklarına son derecede üst düzey dikkat edilmeli, inovasyon 

çalışmalarında ve yeni ürün lansmanlarında know-how, patent, telif hakları, tescil gibi 

konulara hassasiyet gösterilmelidir. Hukuki boyutların ve meslek etiğine uygun çalışma 

prensiplerinin gözetilerek dijital teknolojilerin hangi amaçlarla kullanılması gerektiğinin 

temelinde yatan mantığı kavramış, böyle bir iş disiplinine göre hareket eden işletmelerin, 
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bütün paydaşlarına eşit yaklaşım sunan sorumluluk bilinciyle çalışma yaşamlarını 

sürdürecekleri açıktır. Dijital dünyada sınırsız bir özgürlüğün olduğu yanılgısına 

düşülmemelidir. Dijital ortamlar her akla gelenin sosyal medya üzerinden istenildiği gibi 

satışa sunulmasıyla apayrı bir kazanç kapısı oluşturmakta, çoğu kez vergisi ödenmeden satış 

yapılması, mâlî disiplin açısından sakınca doğurmaktadır. Devletin, kayıt dışı ekonomiyle 

mücadelesini zora sokabilecek bu uygulamalar konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmelidir. 

Bunun için, işletmelerin sosyal medyadaki faaliyetlerini denetleyecek sistemler devreye 

sokulabilir. Ürünlerin etik dışı yöntemlerle sosyal medya üzerinden pazarlanması, çalışma 

disiplini içerisinde ciddiyetle faaliyet gösteren işletmeler için de haksız rekabet alanı 

oluşturmaktadır. Dijital mecralarda meslek etiği ve yönetsel ahlâka uygun şekilde pazarlama 

faaliyeti göstermek, üzerinde yoğun çalışma gerektiren, belirli bir bilgi ve deneyim isteyen, 

bilimsel yöntemlerin ışığında hazırlanan stratejilerin oluşturulmasıyla mümkün kılınabilen bir 

süreçtir. Bu faaliyetleri özellikle sosyal medyada magazinsel bir düzeye indirgemek, hukuki 

yaptırımlar göz ardı edilerek ciddiyetten uzak yaklaşımlar sergilemek, kurumsal itibarı sarsıcı 

ve sonradan telafisi zor durumların yaşanmasına yol açabilir. Bu nedenle, dijitalleşmenin 

istenildiği gibi hareket edilebilecek bir alan olmadığı yönünde bilinç düzeyi arttırılmalı, 

karanlık tüketim alanlarına dikkat edilmelidir. Bunun yanında, elbette son derecede titiz, yasal 

ve etik konularda dikkatli, takip edenlere en ufak yanlış mesaj vermekten kaçınan, kişisel, 

toplumsal ve evrensel değerlere saygılı kişi/kuruluş/toplulukların varlığı sevindiricidir. 

Popüler ama niteliksiz unsurlarla neredeyse bir çöp yığını haline gelmiş sanal dünyada, 

işletmelerin fırsatları görebilmeleri zorlaşmış, pazarlama stratejilerini uygulayabilmeleri daha 

da yoğun çalışma gerektirir hale gelmiştir. İşletmeler, tüketiciler ve konuya taraf olan her kişi 

veya kuruluş kendi bakış açısını yansıtacaktır. Ancak konu “hukuksal taraf” ilişkisine 

dönüştüğünde, hukuk düzenini devlet oluşturduğu için, devlet her zaman yer almaktadır. Bu 

hiçbir zaman unutulmadan hukuka uygunluk gözetilmelidir.  Devletin, özel ve kamu 

kuruluşlarının, STK’nın, tüketicilerin, bireylerin ve genel olarak toplumun tamamının işbirliği 

içerisinde davranması bilinçli bir toplumun oluşumuna katkı sağlanması bakımından 

önemsenmelidir. Elbette sürekli gelişen ihtiyaçlar tatmin edilecek, dijitalleşme ile tüketicilerle 

çok çeşitli yollardan buluşabilme olanakları ve dikkat çekici içerikler üretilecektir. Ancak, 

hukuka ve meslek etiğine yakışan çizgide faaliyette bulunulması ve temiz bir iletişimle 

çalışılması burada esas olmalıdır. Bu noktada pazarlama stratejilerinin ve BPİ’nin birlikte 

uyumlaştırılmış eylem planlarının önemi ortadadır. Böylece, pazarlama stratejileri için de 

çalışma yaşamında gelişen ihtiyaçlara göre Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 oluşumlarına uygun 

farklı bakış açılarını geliştirilmektedir.  
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SONUÇ 

Dijital dönüşüm yönündeki gelişmeler işletmelerin pazarlama stratejilerine; yetenek 

yönetimi, müşteri değeri kavramının dijital mecralar üzerinden düzenlenmesi, dijital 

platformlar yoluyla marka aşkı/lovemark yaratma çabaları, BPİ’ne olan ihtiyacın artması, 

dijital pazarlama karmasının oluşturulması, meslek etiği ve yönetsel ahlâk kavramlarının 

dijital süreçlere yansımaları olmak üzere, işletmelerin rekabet stratejileri için son derecede 

önem arz eden boyutlarıyla yansımaktadır. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte, tüketici 

davranışları da farklılaşmış, tüketici profili de dijital tüketici kimliğine bürünmüştür. Bu 

nedenle, pazarlama stratejilerinin bu yeni bakış açılarına göre kurgulanması gerekmektedir. 

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 süreçleri ile birlikte yaşamda yerini almaya başlayan dijital 

dönüşüm olgusu, Covid-19 pandemisi ile birlikte toplumlar tarafından daha yakından 

algılanarak daha fazla dikkat çekmiş, belki de uzun zamanda kat edilecek mesafeyi 

hızlandırmıştır. Yaşamın her alanında kişi, kurum ve kuruluşların iş yapış şekillerinde 

değişime neden olan bu sürece pazarlama stratejileri uzamında bakıldığında ise oldukça 

zengin ancak yönetilmesi bir o kadar dikkat gerektiren bir çeşitlilikle karşı karşıya 

kalmaktayız.  Covid-19 pandemisi, kısmî ve kontrollü kapanma dönemleri, seyahat 

kısıtlamaları gibi nedenlerle piyasalarda durgunluğun yaşanmasına sebep olunca, pek çok 

işletme hedeflerini yeniden düzenlemek, paydaşlarına yönelik sorumluluklarını bu koşullar 

altında tekrar değerlendirmek durumunda kalmıştır. Bu süreçte internet kullanımı, yaşamın - 

çalışma hayatı, eğitim, sosyal alanlar gibi - pek çok noktasında insanlara faydalar sağlamakta 

ve hızlı yapısıyla cazibe oluşturmaktadır. Bunun yanında, dijital ortamda tüketiciye ulaşılacak 

kanalların çok çeşitli olması, yapılan küçük fakat bir eylemin, daha az maliyetle, daha büyük 

etkiler sağlamasına olanak tanımaktadır. Sanal platformlarda daha özgün kombinasyonlar 

yapılabildiğinin farkına varılması, sürekli değişen durumlara göre anlık içerik üretebilme 

zenginliği olan, akışkan bir zeminde hareket edilebildiği için, özellikle yeni nesillerin kreatif 

tasarımlara yönelik dinamik aktivasyonları için sınırsızca seçenek oluşturma olanağı 

sağlamaktadır. Geleneksel tarzda devam eden, dijital alanlara henüz ihtiyatla bakan 

işletmelerin aynı esneklikleri yakalayamayacağı açıktır. Dijital dönüşümü fırsata çevirmek 

isteyen işletmelerin dijital mecralara daha fazla eğilme çabaları süreci daha etkin 

yönetebilmeleri için ihtiyaç duydukları alanları doğru saptayabilme vizyonuna sahip 

olmalarıyla bağlantılıdır. Geleneksel kampanyaların büyük bütçelerle sağlayamadığı etkiyi, 

web sitesine konulmuş küçük bir aplikasyon sayesinde yakalayabilen işletmelerin bu 

mecradan ilerlemek istemesi doğal bir reflekstir. Dijital mecrada belirli bir müşteri kitlesi 
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yakalamış bir işletmenin, bu yeni pazar ortamında tüketicilerle dijital süreçlerde temas etmeyi 

sürdürecekleri gerçeği, bu alana daha çok yatırım yapılmasını sağlayacaktır. Sanal ortamda 

satış yapan bir işletme, uzun yıllardır sektörde dominant olan köklü bir işletmenin, faaliyetine 

geleneksel mecrada devam ederken göremediği bir fırsatı yakalayabilmekte, farklı bir yeniliği 

çok sayıda tüketiciye aynı anda ve daha hızlı sunabilmektedir. Dolayısıyla, dijitalleşen 

müşteri, işletmeler için, farklı bir yönetim anlayışıyla kurgulanmış stratejileri ve dijital 

yeteneklerle donatılmış insan kaynağını gerektirmektedir. Pazarlama stratejilerinde dijital 

dönüşümlere uygun yetenek yönetiminin yapılması, mobil pazarlama, büyük veri, e-ticaret, 

doğru tasarlanmış ve her an ulaşılabilir/erişilebilir web siteleri, dijital iletişim, dijital 

markaların oluşturulması, sosyal mecralardaki dijital etkileşimler, dijitalleşmeye uygun tarzda 

bir iş zekâsının devrede olduğunu göstermek bakımından önemlidir. Bu nedenle, yetenek 

yönetimi üst düzeyde önemsenmelidir.  Dolayısıyla, dijitalleşme, özellikle gelecekte çalışma 

yaşamında yer alacak genç nüfusun dijital yeteneklere uygun eğitim görmesi konusuna ihtiyaç 

göstermektedir. Yeni nesillerin – teknolojiye daha hâkim ve yenilikleri kolay uygulayabilen 

kuşaklar olarak – dijital dönüşümlere hızla entegre olacakları ve uyum sorunu 

yaşamayacakları düşünülebilir. Bu bağlamda, ilkokuldan başlanılarak dijital teknoloji 

yetkinliklerine sahip nitelikli işgücü oluşturabilmek için uygun eğitim programları 

oluşturulmalıdır. Özellikle Üniversitelerin toplumsal önemine yönelik olarak, gençlerimize 

veri okur-yazarlığı, siber güvenlik, yapay zekâ alanlarında ileri düzeyde eğitim olanakları 

sağlanarak, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlikler, dijitalleşme sürecinde rekabet avantajı 

sağlayacak boyutta değerlendirilmelidir. Üniversitelerimizde geliştirilen projeler 

desteklenerek, kamu kesimi, özel kesim ve STK’ların işbirliği sağlanmalı ve toplumun 

tamamının kazanımına sahne olacak özgün çalışmalara öncelik verilmeli, patent, know-how, 

inovatif tasarımlar, yeni yazılımlar, ar-ge çalışmaları gibi katma değeri yüksek projelerin 

hayata geçirilmesine olanak sağlanmalıdır. Bunun yanında, insan kaynağının dijitalleşmeyle 

ilgili olası ve doğal olan kaygıları da giderilmeli, teknolojiye farklı mesafelerde duran 

kuşakların çalışma yaşamında bir arada bulundukları düşünülerek meslek içi eğitim 

programlarıyla uyumlaştırma süreçleri yapılandırılarak yetenekler desteklenmelidir. Bu 

noktada işgücünün nitelik ve nicelik açısından değerlendirilmesini içeren işgücü 

envanterlerinin oluşturulması,  yetenek haritalarının çıkartılması, sahip olunan yeteneklerle 

neler yapılabileceği, yapılmak istenenler için ise ne tür yeteneklere sahip olunması 

gerektiğinin saptanması gerekmektedir. İşletmelerin, dijital dönüşüm çerçevesinde yetenek 

yönetimi yaparken, çalışanlarına yeni yetenekler kazandırabilmek ve dijitalleşmeye uyum 

süreçlerini destekleyebilmek için öğrenen örgüt yaklaşımının kurum kültürüne yerleştirilmesi 
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önemsenmelidir. Dijital pazarlama stratejilerini, dijital teknolojiler kullanılarak tüketicilerle 

buluşabilmeyi, tutundurma çalışmalarını müşteri değeri ve marka sadakati oluşturacak şekilde 

sürdürerek, çift yönlü iletişime dayalı, BPİ’nin bütün unsurlarını dijital mecralarda da 

kullanarak ömür boyu müşteri değeri yaratmayı hedefleyen, verileri dijital ortamlarda 

yapacağı faaliyetleri için doğru yöneterek ilerleyen, MİY unsurlarıyla bütünleşik çalışan, 

böylece hız ve maliyet değişkenlerini optimize ederek pazarlama faaliyetlerini sürdüren 

büyük bir çalışma alanı olarak değerlendirmek, işletmeler için rekabet avantajı sağlayabilecek 

önemli bakış açıları kazandırabilecektir. Pazarlama karmasının da yaşanan gelişmeler 

uzamında süreç-insan ve fiziksel kanıt unsurlarıyla zenginleşerek dijital pazarlama karmasına 

doğru yöneldiği,  dijital platformlar yoluyla marka aşkı oluşturularak müşteri değerinin 

sağlandığı, zaman ve mekân algısının dönüşerek, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut 

bilişim teknolojileri, büyük veri gibi “süper akıllı toplumu” oluşturma yönündeki 

uygulamalarla, işletmelerin “siber-uzay/cyber-space” bir alanda faaliyet gösterir hâle gelerek, 

tüketiciyi daha yakından “okuyabilme” ve karar mekanizmalarını buna göre şekillendirme, 

geleceğe yönelik simülasyonlar oluşturabilme, böylece maliyet ve verimliliği daha rahat 

dengeleyebilme olanakları ile dijital pazarlama stratejileri, yepyeni bir “eko-sistem” 

oluşturmaktadır.  Alışılagelmiş değerlerin ve iş yapma biçimlerinin değişime uğradığı, dijital 

dönüşümlerin Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 uzamında, sadece insan, makine ve nesneleri 

birbirine bağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel boyutta da insanoğlunun dijital 

etkileşim içerisinde olduğu “tekno-kültürel” bir döneme tanıklık ederken, söz konusu 

gelişmeleri hem işletme yönetiminde hem de toplumun genelinde kazanımlara 

dönüştürebilmek için, dijital pazarlama stratejilerinde yapılacak her türlü faaliyete ilişkin 

olarak, meslek etiği, yönetsel ahlâk ve hukuka uygunluk yüksek önem derecesiyle dikkat 

edilmesi gereken unsurlar olmalıdır.   
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İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİNİN ÜÇLÜ HAT MODELİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gürol BALOĞLU 

Öz 

İşletmeler, değişen çevrede, risklerle mücadelede çeşitli mekanizmalar geliştirmektedirler. Bu 

mekanizmaların birlikte ve uyum içerisinde çalışması, sağlanan güvence seviyesinin belirlenmesinde ve 

şirketlerin maruz kalabileceği riskleri önlemede önem arz etmektedir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 

tarafından 2020 yılında güncellenen Üçlü Hat Modeli bu mekanizmaların çalışmasına ilişkin usulleri belirlemede 

önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Özel sektör kadar kamuda da bu mekanizmaların işletilmesine yönelik ihtiyaçlar mevcuttur. Yapısı 

itibariyle kamu sektöründeki kurumlar, yasal düzenlemeler nedeniyle özel sektörden farklı şekilde tesis edilmiş 

olabilir. Bu durumda bile Üçlü Hat Modelinin temel prensiplerinin uygulanıyor olması ile çeşitli faydaların 

sağlanması beklenmektedir. 

Bu çalışmada, İlçe Belediyelerinin Üçlü Hat Modeline ne şekilde uyumlu olduğuna ilişkin bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Bunun için İstanbul İlçe Belediyeleri seçilmiş, bunların 2020 yılı faaliyet raporları ve 

Sayıştay raporları incelenerek üçlü yapıya ilişkin fonksiyonlara dair bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın 

kısıtları belediyelerce sunulan bilginin kısıtlı olması ve Sayıştay denetiminin tüm ilçe belediyelerini 

kapsamamasıdır. Sonuç olarak, ilçe belediyelerinde mevzuata uyum konusunda olgunluk seviyelerinin 

farklılaştığı gerek dizayn gerek uygulanma anlamında Üçlü Hat Modeli üzerinden gelişim fırsatlarının mevcut 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üçlü Hat, Kontrol, Denetim. 

JEL KODLARI: M40, M42, M48. 

EVALUATION OF ISTANBUL DISTRICT MUNICIPALITIES WITHIN THE 

SCOPE OF THREE LINES MODEL 

Abstract 

Enterprises, in a changing environment, develop various mechanisms to manage risks. It is important 

these mechanisms to work together and in a harmony to determine the level of assurance and to prevent the risks 

that companies may be exposed to. The Three Lines Model, which is updated by the International Institute of 

Internal Auditors in 2020, closes an important gap in determining the procedures for the operation of these 

mechanisms. 

There are needs for the operation of these mechanisms in the public as well as the private sector. By 

their nature, entities in the public sector may be established differently from the private sector, as required by 

law. Even in this case, it is expected that various benefits will be provided by applying the basic principles of the 

Three Lines Model. 

In this study, a research work is conducted on how the District Municipalities are compatible with the 

Three Lines Model. For this, Istanbul District Municipalities are selected, their annual reports for 2020 and 

Turkish Court of Accounts reports are examined and information about the functions of the three lines structure 

is tried to be obtained. Limitations of the study are limited information provided by Municipalities and scope of 

Turkish Court of Accounts works not covering all Municipalities. As a result, it is observed that the maturity of 

the regulatory compliance of Municipalities are differentiated and some issues in Three Lines Model may be 

reported as opportunities for development in design and effectiveness. 

Keywords: Three Lines, Control, Audit. 

JEL CODES: M40, M42, M48. 
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GİRİŞ 

İşletmeler ister özel sektörde ister kamu sektöründe faaliyet göstersinler çeşitli 

risklerle mücadele etmektedirler. Bu mücadelede işletme içi ve dışı pek çok fonksiyon uygun 

konumlama ile risklerin yönetiminde roller üstlenmektedirler. Günümüzde risklerle 

mücadelede işletmelerin izleyeceği pek çok model ortaya koyulmuştur. Modellerin ortaya 

koyulmasında temel amaç sektörden, iştigal konusundan, üründen ve işletme büyüklüğünden 

bağımsız olarak risk yönetiminde temel kavramları tanımlamaktır. Bu modellerden biri de 

önceden Üçlü Savunma Hattı olarak bilinen ancak 2020 yılındaki revizyonla Üçlü Hat olarak 

anılmaya başlanan modeldir. Bu model işletme içi fonksiyonları konumlandırarak hem risk 

önleme hem de güvence hizmetlerinin yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Model özel sektör 

işletmeleri kadar kamu sektöründe de kapsamaktadır.  

Bu çalışmada kamu alanında faaliyet gösteren, merkezi yönetimden özerk yapıları 

nedeniyle farklı paydaşların güvence hizmetleri sunduğu ilçe belediye işletmeleri ele 

alınmıştır. Çalışmanın ilk kısmında Üçlü Hat ile ilgili bilgi verilmiş, sonrasında belediyelerin 

tabi olduğu mevzuat taranarak üçlü hat ile bağlantılar ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Takip 

eden kısımda akademik çalışmalar üzerinde tarama yapılarak mahalli yönetimlerde üçlü hatla 

ilişkilendirilebilecek ne gibi sonuçlara ulaşıldığı incelenmiştir. Çalışmanın son kısmında 

İstanbul ili sınırları içerisindeki ilçe belediyelerinin 2020 yılı faaliyet raporları ve Sayıştay 

raporları incelenerek üçlü hatta uygun yapılanmaların bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.  

1. ÜÇLÜ HAT MODELİ 

İlk bölümde Üçlü Hat Modeline ilişkin bilgiler verilecektir. Bunun için öncelikli 

olarak İç Denetçiler Enstitüsü tarafından 2020 yılında güncellenen model açıklanacak, bu ilk 

alt bölümü takiben akademik çalışmalarda belediyelerin üçlü hatta uyumuna yönelik 

çalışmaların sonuçları değerlendirilecektir. 

1.1. İç Denetçiler Enstitüsü’nün Üçlü Hat Modeli 

İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek için faaliyetlerini sürdürdükleri esnada pek çok 

riskle de karşı karşıya kalırlar. Faaliyetlerini ve amaçlarına ulaşmalarını etkileyen risk adı 

verilen potansiyel olaylar amaçlara ulaşılamamasıyla kayıp haline dönüşürler. Bu nedenle 

işletmelerin kendilerini başarısızlığa sürükleyebilecek bu faktörler hakkında farkındalık sahibi 

olmaları ve bunların olası etkilerini kendi belirledikleri sınırlar içerisinde tutabilmek için 
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birtakım aksiyonlar almaları gerekmektedir. Bu yönde alınan aksiyonlar genel olarak risk 

yönetimi adıyla anılır. 

Risk yönetimi adı altında alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar zamanla bu 

alanlarda kazanılan deneyimlerle birlikte standartlaşma yoluna gitmiştir. Bu standartlaşma 

çabalarından bir kısmı risk yönetim çerçevelerinin oluşturulması şeklindeyken bir kısmı iç 

kontroller için çerçeve oluşturmakla ilgilenmektedir. Bunun dışında işletmede yer alan 

fonksiyonların görev ve sorumlulukları ile uygun şekilde konumlanmalarını amaçlayan 

çalışmalar da mevcuttur. 

Bu çalışmalardan en bilineni Üçlü Hat olarak bilinen çalışmadır. Üçlü hat çalışması ilk 

olarak 2010 yılında ortaya atılan, sonrasında 2013 yılında ilk değişikliğine uğrayan ve son 

olarak 2020 yılında nihai haline kavuşan bir dokümandır. Doküman işletmedeki fonksiyonları 

ve risklerle mücadelede bu fonksiyonlar arasındaki konumlanmayı ve görev paylaşımını 

ortaya koymaktadır. Modele göre işletmelerde mevcut üç hat risklere karşı doğru 

konumlandığında amaçlara ulaşmada gerekli olgunluğa erişilmiş olacaktır. Model işletme 

amaçlarına uygun şekilde kurgulandığında kendisinden beklenen en büyük faydayı 

sağlayacaktır (The Institute of Internal Auditors, 2020: 9). 

Modelin 2020 yılında İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yayınlanan son versiyonu 

Şekil 1’de sunulmaktadır: 

Şekil:1 Üçlü Hat Modeli 
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Kaynak: The Institute of Internal Auditors (2020). 

Üçlü Hat modeli icra sorumluluklarını yönetime devreden ve yönetimin faaliyetlerini 

izleyen bir yönetişim organının altında kurulmuştur. Yönetim hem birinci hat olarak 

adlandırılan ürün ve hizmet sunan birimleri bünyesinde barındırmakta hem de bu birinci hatla 

alakalı iç kontrol ve risk yönetim görevlerini taşıyan ikinci hat rollerini üstlenen  

fonksiyonların yönetiminin sorumluluğunu taşımaktadır. Birinci hat ve ikinci hat birbiriyle 

belli seviyede ayrılarak ikinci hattın, sınırlı da olsa, bağımsız şekilde çalışması 

sağlanmaktadır. Modelde yer alan temel unsurlar şunlardır:  

Yönetişim organı: Yasal, düzenleyici ve etik beklentilerin karşılanmasını temin 

ederken, kurumun amaçlarına ulaşmak için yönetime sorumluluk devreder ve kaynak sağlar. 

Yönetim: Yönetimin kurumun amaçlarına ulaşma sorumluluğu hem birinci hem de 

ikinci hat rollerini içine almaktadır. Birinci hat rolleri ürünlerin ve/veya hizmetlerin kurumun 

müşterilerine ulaştırılmasıyla doğrudan uyumludur ve destek fonksiyonlarının rollerini de 

içerir. İkinci hat rolleri, birinci hatta yer alan icra fonksiyonlarına risk yönetimi konusunda 

yardım ve destek sunar.  

İç Denetim: İç denetim, yönetişim ve risk yönetiminin yeterliliği ve etkililiği 

hakkında bağımsız ve objektif güvence ve tavsiye sunar. Birinci ve ikinci hatta yer alan 

fonksiyonların faaliyetleri üçüncü hatta yer alan iç Denetim tarafından değerlendirilir. İç 

Denetim yönetişim organına bağlı olduğundan yönetimden ve ilk iki seviyeden bağımsızdır. 

Bir de organizasyona dışardan güvence sağlayan unsurlar vardır ki bunlar hem yasal 

otoritelerin beklentilerini karşılamak hem de şirket içi güvence fonksiyonlarının eksikliğini 

ortadan kaldırmak görevini üstlenirler. İkinci hat şu amaçlarla ilave güvence sunar:  

- Paydaşların menfaatlerini korumaya hizmet eden yasal düzenlemelerle ilişkili 

beklentileri ve düzenleyici otoritelerin beklentilerini karşılamak. 

- Yönetimin ve yönetişim organının iç güvence kaynaklarını tamamlama taleplerini 

karşılamak. (The Institute of Internal Auditors, 2020: 6) 

Görüleceği üzere, Üçlü Hat Modeli yönetim altındaki fonksiyonları üçlü hattın ilk iki 

hatta olarak tanımlayarak hem icracı birimleri risk yönetiminin bir parçası haline getirmekte 

hem de bunların modelin üçüncü hattını oluşturan iç denetim fonksiyonunun 

değerlendirmelerine bırakmaktadır. Çalışmanın kalan kısmında ilçe belediyelerinde bu 

yapının ne derece uygulanabildiği çeşitli açılardan ele alınacaktır. Öncesinde bu konuda 

yapılan benzer çalışmalara ilişkin literatür taramasının sonuçları paylaşılmıştır. 

1.2. Literatür Taraması 
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Akademik yazın incelendiğinde, üçlü hat modeline ilişkin çeşitli çalışmalar 

görülmekle birlikte belediyelerde üçlü hattın uygulanmasına ilişkin bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bununla birlikte, üçlü hattı oluşturan unsurları belediyeler özelinde 

münferiden inceleyen bazı çalışmalara rastlamak mümkündür. Bu çalışmalara ilişkin bilgilere 

aşağıda yer verilmiştir. 

Baş (2005), yasal düzenlemelerle birlikte belediyelerde teftiş kurullarının ortadan 

kalktığını, yerine oluşturulan iç denetim birimlerinin başarı şansının daha yüksek olmadığını 

vurgulamıştır. (Baş, 2005: 301) 

Türkoğlu ve Seçilmiş (2008), çalışmanın yapılmış olduğu tarih itibariyle belediyelerde 

iç kontrol sisteminin tesisini öngören mevzuatın gerekliliklerini gerçekleştirebilecek 

kadroların henüz hazır olmadığı ve Belediyelerin iyi bir denetim yapmaya müsait olmadığı 

tespitinde bulunmuştur. (Türkoğlu ve Seçilmiş, 2008: 163) 

Alıcı (2008), belediyelerde iç denetçilerin bağımsızlığı konusuna dikkat çekmiştir. 

(Alıcı, 2008: 232) 

Usul ve diğerleri (2011), Marmara Bölgesi belediye işletmeleri üzerinde iç kontrol 

sisteminin kurumsal yönetim üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında 45 sorudan oluşan bir 

anket marifetiyle “kurumsal anlamdan etkili bir iç kontrol sisteminin bulunmadığı” 

değerlendirmesinde bulunmuştur. (Usul ve diğerleri, 2011: 54) 

Küçük (2018), İtalya ve Türkiye örneklerini karşılaştırdığı çalışmasında İtalya’da 

merkezi yönetimin belediyeler üzerinde bir denetim yapmadığı, bölgesel yönetimlerin ise 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ)’nın denetimlerle ilgili maddesi 

kapsamında yürütüldüğünü; Türkiye’de ise AYYÖŞ’te denetim maddesine çekince 

koyulmakla birlikte denetimlerin de AYYÖŞ’e uygun yürütülmediği sonucuna ulaşmıştır. 

(Küçük, 2018: 58) 

İpek (2018), belediyelerde mali denetim üzerine yaptığı çalışmada denetim 

sonuçlarının raporlanması ve aksiyon planlarının oluşturulması konusunda ciddi zafiyetler 

tespit etmiştir. (İpek, 2018: 80) 

Sezer ve Kırnapçı (2018), iç denetçilerin performans denetimi konusunda yetersiz 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. (Sezer ve Kırnapçı, 2018: 75) 

Gürsoy (2019), il belediyeleri üzerine yaptığı çalışmada Sayıştay’ın olumlu görüş 

verdiği rapor sayısında zamanla azalma gözlenmiştir. (Gürsoy, 2019: 431) 

Yılmaz ve Karakaya (2020), Büyükşehir belediyelerinin iç kontrol eylem planlarını 

incelediği çalışmasında bu eylemlerin COSO iç kontrol çerçevesine uygun olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. (Yılmaz ve Karakaya, 2020: 766) 
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Başköy ve Özaslan (2021), çalışmasında belediyelerde kurumsallaşmayı etkileyen 

faktörler arasında denetim ve iç kontrolü de saymış, bir ilçe belediyesinin çalışanlarına 

uyguladığı anket sonucu bu belediyede denetim sistemi ile ilgili iyileştirme ihtiyaçlarını 

vurgulamıştır. (Başköy ve Özaslan, 2021: 1032) 

Görüleceği üzere pek çok çalışmada, belediyelerde kurulu üçlü hatta ilişkin 

bileşenlerin çeşitli yetersizliklerinden bahsedilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında bu 

bileşenlere ve hattın bütününe bakarak belediyelerde üçlü hattın uygulanmasına yönelik 

değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

2. İSTANBUL İLÇE BELEDİYELERİNDE ÜÇLÜ HAT MODELİ 

UYGULAMALARI 

Çalışmanın ikinci kısmında Üçlü Hat Modelinin ilçe belediyelerine uygulanabilirliğine 

ilişkin bir değerlendirmede bulunulacaktır. Bunun için öncelikle mevzuatta ilçe belediyeleri 

için oluşturulan üçlü hat yapısı incelenecek, ardından seçilmiş İstanbul ilçe belediyelerinin 

2020 yılı faaliyet raporlarından üçlü hat kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 

toplanacaktır. Sonraki kısımda Sayıştay’ın İstanbul ilçe belediyeleri için 2020 yılında 

hazırladığı denetim raporları incelenerek burada yer bulan değerlendirmeler araştırma 

kapsamında incelenecektir. Çalışmanın başlıca kısıtları, belediyelerin faaliyet raporlarında yer 

alan bilgilerin sınırlı olması ve Sayıştay raporlarının tüm ilçe belediyelerini kapsamamasıdır. 

2.1. Üçlü Hat Modeli İle İlişkili Mevzuat Hükümleri 

Ülke mevzuatımız incelediğimizde Anayasamızın 127. maddesinde mahalli idareler 

arasında sayılan Belediyelerin özerk konumları ile birlikte merkezin idari vesayet yetkisi 

uyarınca denetime tabi oldukları anlaşılmaktadır. İlgili madde belediyeleri kamu tüzelkişisi 

olarak tanımlarken mahalli idareler idari açıdan özerk konuma taşınmış, ancak idari vesayet 

yetkisiyle merkezi idarenin denetimine tabi olmaya devam etmişlerdir. (Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, 1982) 

Avrupa Konseyi, 1 Eylül 1988 tarihinde yürürlüğe aldığı Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı ile Avrupa Birliği’nde idari vesayet yetkisini sınırlandırmışsa da Türkiye’nin 

bu sınırlandırma maddesine çekince koyduğu görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nce 1992 

yılında resmi gazetede yayınlanarak kabul edilen Özerklik Şartının 8. maddesinin şerh 

koyulan 3. fıkrası vesayet yetkisinin kullanımını ‘amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı’ 

şekilde sınırlandırmaktadır. (Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 1992) İdari vesayet 

yetkisi niteliği itibariyle tipik bir güvence hizmetini içerisinde barındırmaktadır. 

Ülke mevzuatına bakıldığında, 5393 sayılı Belediye Kanunu belediyelerde yürütülecek 

denetimin amacını 54. maddesinde hataları önleme, personelin ve teşkilatın gelişimini 
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sağlama, yönetim ve kontrol sistemlerine rehberlik etme olarak sıralamıştır. (Belediye 

Kanunu, 2005) Aynı kanunun 55.maddesinin denetimi 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu kapsamında yürütülecek iç denetim ve dış denetim olarak sınıflandırdığı 

görülmektedir. Burada bahsi geçen iç denetim belediyelerin kendi bünyesinde oluşturdukları 

iç denetim birimlerinin faaliyetleri iken dış denetim ise Sayıştay tarafından yürütülmektedir. 

Ayrıca belediyelerin mali konular dışındaki idari işlemlerinin İçişleri Bakanlığınca da 

denetlenebileceği ifade edilmektedir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 63.maddesindeki iç denetim 

tanımının küresel ölçekte kabul görmüş iç denetim tanımına benzerliği dikkat çekicidir. Buna 

göre iç denetim değer katmak amacıyla yürütülen bağımsız ve tarafsız bir güvence ve 

danışmanlık hizmetidir. (Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003) Maddede ayrıca iç 

denetim birimi başkanlıklarının İç Denetim Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine 

kurulabileceği hükme bağlanmıştır. 

Kanunun 64.maddesi ise iç denetçilerin görevlerini belirlerken ‘kamu idarelerinin 

yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek’, ‘malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem 

denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak’, ‘iyileştirmelere yönelik önerilerde 

bulunmak’ gibi üçlü hatla doğrudan ilişkilendirilebilecek ve iç denetimi üçüncü hatta 

konumlanmasını sağlayabilecek hususları da saymıştır. (Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, 2003) 

64. madde hükmüne göre iç denetim raporları Belediye Başkanına sunulmakta, 

raporlar ve bunlar üzerine yapılan işlemler Belediye Başkanı tarafından iki ay içinde İç 

Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmektedir. 

Kamuda iç denetim faaliyetlerinin standartlarının belirlenmesine ilişkin Maliye 

Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu yetkilendirilmiş olup Kurul’un 16 Ağustos 2011 

tarih ve 28027 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İç Denetim Standartları başlıklı 

kararı IIA’in Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi kapsamında bir uygulama 

öngörmektedir. (Kamu İç Denetim Standartları, 2011) 

Diğer yandan idari vesayet yetkisinin kullanılma biçimi olan Sayıştay denetimleri de 

68.maddede düzenlenmiş ve çalışma sonuçlarının TBMM’ne konsolide olarak raporlanacağı 

ifade edilmiştir. 

5018 sayılı kanunun mahalli idarelerle ilgili 77.maddesi belediye başkanı talebi ya da 

Cumhurbaşkanı onayı ile içişleri bakanlığının belediyeleri teftiş ettirebileceğini 

belirtmektedir. Madde hükmünden bunun sürekli bir güvence hizmeti olmadığı 

anlaşılmaktadır. 
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Aynı kanunun 55.maddesinden başlayarak iç kontrol tanımlanmaktadır.  Buna göre iç 

kontrol mevzuata uyum, faaliyetlerin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi, raporlamaların 

doğru şekilde üretilmesini amaçlayan faaliyetler bütünüdür. Bu tanımı ile uluslararası kabul 

görmüş bir iç kontrol modeli olan COSO’ya uygun şekilde ifade bulmuştur. İç kontrolü 

oluşturan fonksiyonlar ise harcama birimlerinden başka ön mali kontrol, mali hizmetler birimi 

ve iç denetim olarak tanımlanmıştır. Mali hizmetler birimi iç kontrol sisteminin 

kurulmasından sorumlu tutulmuştur.  

Birinci ve ikinci hat tarafından yürütülen iç kontrolün içerisine, doğası gereği üçüncü 

hat olarak konumlanması beklenen iç denetimin eklenmesi uluslararası iyi uygulama örnekleri 

ile örtüşmemekte ve üçlü hat modelinin iç denetime sağladığı bağımsızlığa da uymamaktadır.  

İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar başlığı ile karşımıza çıkan alt 

düzenleme 8. maddesinde iç kontrole ilişkin yetki ve sorumlulukları tanımlarken Belediye 

Başkanı’nın iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesinden sorumlu olduğunu 

vurgulamakta, 9. maddesinde iç kontrole ilişkin standart ve yöntemlerin Maliye Bakanlığı’nca 

oluşturulacağını hükme bağlamaktadır. (İç Kontrol Ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul Ve 

Esaslar, 2005) Bu çerçevede Maliye Bakanlığı’nın 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uyarınca çıkarılan 10 Şubat 2014 

tarihli Kamu İç Kontrol Rehberi COSO İç Kontrol Çerçevesi kapsamında bir uygulama 

öngörmektedir. (Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 2007) 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu incelendiğinde 4. maddesi ile mahalli idarelerde denetim 

yetkisinin Sayıştay’a verildiği, 36.maddesi ile düzenlilik denetimi adı altında mali denetim ve 

uygunluk denetiminin bir arada yürütüldüğü görülmektedir. (Sayıştay Kanunu, 2010) 

Belediye Meclisinin denetim yetkisi mevzuatta ayrıca tanımlanmıştır. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile gelir ve giderlerin ve bunlara ilişkin hesap kayıt ve 

işlemlerinin denetimi için ilgili yılı takiben denetim komisyonu oluşturulması öngörülmüştür. 

(Belediye Kanunu, 2005) 

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

kamu görevlilerinin yargılama usullerini belirlerken uygulamada belediyelerde teftiş 

kurullarına gelen ön incelemelerle taleplerinin bu mevzuat hükmüne dayandığı görülmüştür. 

(Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 1999) 

Mevzuat hükümlerinden görüleceği üzere, belediyelerin üçlü hat yapıları çok sayıda 

düzenlemeden etkilenmektedir. Bunlar bir araya getirildiğinde üçlü hat kapsamındaki 

mekanizmalara ilişkin Şekil 2 karşımıza çıkmaktadır. 
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Şekil:2 Mevzuat Kapsamında İlçe Belediyelerinin Üçlü Hat Değerlendirmesi 

 

Mevzuat hükümlerinden yola çıkarak ilçe belediyelerinin üçlü hat değerlendirmesi 

yapıldığında iç kontrol sisteminin iç denetimi de kapsadığı ancak bu durumun üçlü hat ve 

diğer uluslararası standartlarla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır. Denetim 

sonuçlarını konsolide ederek Bakanlığa raporlamaktadır. Mevzuata bakıldığında İç Denetim 

Koordinasyon Kurulu’nun iç Denetim birimi başkanlıklarının kurulmasında, denetim 

raporlarının ve alınan aksiyonların izlenmesinde, denetçilerin niteliklerinin belirlenmesinde, 

iç denetçilere eğitim verilmesinde görev ve sorumlulukları vardır. Ayrıca, risk içeren 

alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine 

önerilerde bulunmak yetkisine de sahiptir. 

Model üzerine yerleştirildiğinde Şekil 3’teki hat sistematiğinin oluştuğu 

görülmektedir. 
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Şekil:3 İlçe Belediyeler İçin Üçlü Hat 

 

 

Şekilde görüleceği üzere, hatları birbirinden ayıran ve bağımsızlık seviyelerini teşkil 

eden pek çok raporlama hattı bulunmaktadır. Takip eden bölümde ilçe belediyelerinin faaliyet 

raporlarından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

2.2. Seçilmiş İstanbul İlçe Belediyelerinin 2020 Yılı Faaliyet Raporlarından Üçlü 

Hat Uygulamalarına İlişkin Elde Edilen Bilgiler 

Seçilmiş İstanbul İlçe Belediyelerinin faaliyet raporları üzerinde yapılan incelemede 

dikkat çekici bulunan hususlar aşağıda sıralanmıştır: 

• Belediye başkanları ve mali hizmetler birim yöneticileri İç Kontrol Güvence Beyanı 

ile iç kontrol sisteminin yeterli güvenceyi sağladığına yönelik yıllık beyan vermektedir. 

• Beyoğlu Belediyesi’nde beyan verilirken iç kontrolün makul güvence vermesine 

yönelik çalışmaların devam ettiği, yıl boyunca iç denetim raporu hazırlanmadığı ve 2020 
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yılında başlatılan Sayıştay denetiminin henüz neticelenmediği ifade edilmektedir. Aynı 

dönemde 5 adet araştırma raporu ve 1 adet bilgi ve belge talep dosyası Teftiş Kurulu 

tarafından hazırlanmıştır. Belediyede bir iç denetim birimi bulunmadığı anlaşılmıştır. 

(www.beyoglu.bel.tr) 

• Beşiktaş Belediyesi’nde iç denetim ve teftiş kurulu mevcuttur. Bununla birlikte 1 

kişilik Teftiş Kurulu Müdürü kadrosunun, 6 kişilik Müfettiş kadrosundan 4’ünün, 2 kişilik 

müfettiş yardımcısı kadrosunun, 3 kişilik iç denetçi kadrosundan 2’sinin boş olduğu 

görülmüştür. Faaliyet raporunda kontrol ve denetim faaliyetlerine yönelik herhangi bir bilgi 

sunulmamıştır. (www.besiktas.bel.tr) 

• Bakırköy Belediyesi’nde hem iç denetim hem teftiş kurulu bulunmaktadır. İlgili 

yılda Sayıştay denetçileri ve Mülkiye müfettişleri tarafından denetim gerçekleştirildiği 

raporlanmıştır. Bununla birlikte iç ve dış denetim faaliyetlerine ilişkin başka bir bilgi 

bulunamamıştır. (www.bakirkoy.bel.tr) 

• Kadıköy Belediyesi’nde ek olarak iç kontrollere ilişkin Strateji Geliştirme Birim 

Yöneticisi Beyanı da bulunmaktadır. İç denetim ve teftiş kurulu bulunmaktadır. Yıl içerisinde 

iç denetim birimince 1 denetim çalışması yapılmıştır. İç kontrol standartlarına uyum eylem 

planı hazırlık çalışmasına pandemi nedeniyle ara verildiği ifade edilmiştir. 

(www.kadikoy.bel.tr) 

• Eyüp Sultan Belediyesi tüm harcama birimlerinden iç kontrollere ilişkin beyan 

almıştır. İç denetim ve teftiş kurulu bulunmaktadır. Sayıştay tarafından bir denetim çalışması 

yapıldığı ifade edilmiştir. Teftiş raporlarının 12 adet olduğu, bunlardan 5’inin ön inceleme, 

2’sinin inceleme, 3’ünün araştırma ve 2’sinin disiplin soruşturma raporu olduğu belirtilmiştir. 

(www.eyupsultan.bel.tr) 

• Esenler Belediyesi, 2009 yılında Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı’nı 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na göndermiş, 2015’te revizyonlarla yeniden göndermiştir. İlgili 

yılda 3 iç denetim raporu, teftiş kurulunca hazırlanan 10 soruşturma raporu ve Sayıştay 

denetim raporu hazırlanmıştır. (www.esenler.bel.tr) 

• Şişli Belediyesi, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını oluşturmuştur. Bu 

kapsamdaki faaliyetlerin detayına yer verilmemekle birlikte Teftiş Kurulu 2 adedi disiplin 

soruşturması, 12 adedi inceleme çalışması olmak üzere 14 rapor düzenlemiştir. 

(www.sisli.bel.tr) 

• Bayrampaşa Belediyesi’nde hem iç denetim hem teftiş kurulu bulunmaktadır. İç 

denetim birimi yıl içinde 3 danışmanlık raporu hazırlamıştır. Belediye Sayıştay denetimi 

geçirmiştir. (www.bayrampasa.bel.tr) 
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• Beykoz Belediyesi’nde yıl içinde yeni 4 müfettiş yardımcısı kadroya alınmıştır. 

Teftiş Kurulu 22 soruşturma, 1 ön inceleme, 2 araştırma yapmıştır. İç Denetim birimi, 

Denetim evreninin oluşturulması, risk değerlendirmesi ve denetim planı oluşturulması 

aşamasındadır. Tüm harcama birimlerinden iç kontrollere ilişkin beyan almıştır. 

(www.beykoz.bel.tr) 

• Bağcılar Belediyesi, Belediye Meclisince seçilen Denetim Komisyonu tarafından 

yürütülen çalışmaya faaliyet raporunda yer vermiştir. Ayrıca İç Denetim, İç Kontrol İzleme 

Yönlendirme Kurulu ve Teftiş Kurulu eliyle çalışmalar yürütülmüştür. (www.bagcilar.bel.tr) 

• Avcılar Belediyesi, iç kontrol eylem planı kapsamındaki çalışmalarını 

sürdürmektedir. 2019-2020 yılları için belirlediği 150 eylemin 101’ini tamamladığını 

raporlamaktadır. 2021-2022 yılları için belirlediği eylem planı da 150 eylem içermektedir. Ön 

mali kontrol biriminin çalışmalarını detaylı bir şekilde raporlamıştır. Buna göre birim 

tarafından 1525 işlem incelenmiştir. Bununla birlikte iç denetim ve teftiş çalışmalarına ilişkin 

detaylı bilgiye ulaşılamamaktadır. (www.avcilar.bel.tr) 

• Bahçelievler Belediyesi tüm harcama birimlerinden iç kontrollere ilişkin beyan 

almıştır. Hem teftiş hem iç denetim kuruludur. Denetim Komisyonunun çalışmalarını 

tamamladığı ve olumsuz bir duruma rastlamadığı belirtilmektedir. (www.bahcelievler.bel.tr) 

Çalışma kapsamında incelenen ilçe belediyelerinin yıllık faaliyet raporlarından iç 

kontrol standartlarına uyum eylem planlarının belediyelerde farklı seviyelerde gelişim 

gösterdiği anlaşılmıştır. 

2.3. Sayıştay’ın İstanbul İlçe Belediyeleri İçin 2020 Yılında Yayınladığı 

Raporlardan Üçlü Hat Uygulamalarına İlişkin Elde Edilen Bilgiler 

2020 yılında 39 belediyeden yalnızca 19’una Sayıştay denetimi gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılının denetlendiği bu raporlarda iç kontrol sistemi incelenmiş ve bazı tespitlerde 

bulunulmuştur (www.sayistay.gov.tr). Yine farklı belediyelerde farklı olgunluk seviyelerine 

rastlanmaktadır. 

• 2020 yılında 2019 yılına ilişkin denetimler şu İstanbul İlçe Belediyeleri için 

tamamlanmıştır: Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, 

Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Silivri, 

Şişli, Tuzla, Üsküdar. 

• Bakırköy Belediyesi raporunda Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Plan 

ile iç denetim plan ve programının 2019 yılı için hazırlanmadığı, bu sebeple iç kontrol 

sisteminin değerlendirilemediği ifade edilmektedir. 
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• Beşiktaş Belediyesi raporunda daha önce hazırlanan Eylem Planlarının 

uygulamaya alınmadığı, 2019 yılını kapsayan bir eylem planının da bulunmadığı, bazı 

işlemlerde ön mali kontrolün yapılmadığı, mevzuatın iç kontrole ilişkin bazı hususları 

uygulanırken bir kısmının yerine getirilmediği raporlanmıştır. 

• Beylikdüzü Belediyesi raporunda tahsis edilen 3 kişilik iç denetçi kadrosuna atama 

yapılmadığı, iç kontrole ilişkin belediye personelinde bir farkındalık oluşmadığı 

raporlanmıştır. 

• Büyükçekmece Belediyesi raporunda risk değerlendirmesi ve izleme 

faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ile iç kontrollerin etkinliğinin artırılacağı raporlanmıştır. 

• Esenler Belediyesi raporunda 3 iç denetim kadrosundan sadece birinin dolu olması 

dışında bir kritik bulunmamaktadır. 

• Eyüpsultan Belediyesi raporunda önceki yıllarda iç kontrol sisteminin kurulması 

için yürütülen yoğun çalışmaları takiben ilgili yılda iç kontrol sisteminin yıllık 

değerlendirmesinin yapılmadığı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun 

kurulmadığı belirtilmiştir. 

• Fatih Belediyesi raporunda iç kontrollere ilişkin olumsuz bir değerlendirmede 

bulunulmamıştır. 

• Gaziosmanpaşa Belediyesi raporunda Belediye personelinde iç kontroller 

konusunda bir farkındalık oluşmadığı ve izleme faaliyetlerinin oluşturmadığı raporlanmıştır. 

• Güngören Belediyesi raporunda iki iç denetçi olmasına rağmen ilgili yılda iç 

denetim yapılmadığı, ön mali kontrol yürütülmediği raporlanmıştır. 

• Kadıköy Belediyesi raporunda ön mali kontrol yapılmaması eleştirilmiştir. 

• Kağıthane Belediyesi raporunda 2019 yılında İç Kontrol Uyum Eylem Planına 

yönelik bir faaliyette bulunulmadığı raporlanmıştır. Raporda, mevzuat gerekliliklerinin 

önemli bir kısmının yerine getirilmediği belirtilmiştir. 

• Kartal Belediyesi raporunda iç kontrol risklerinin belirlenmediği, iç denetimin 

herhangi bir rapor hazırlamadığı, mevcut durumu ile etkin bir iç kontrol ve risk değerlendirme 

sisteminin varlığından söz edilemeyeceği belirtilmiştir. 

• Maltepe Belediyesi raporunda organizasyonda görev, yetki ve sorumlulukların 

belirlenmediği, risklerin tespit edilmediği, risk değerlendirmesinin yapılmadığı, iç denetim 

tarafından yapılmış bir çalışma bulunmadığı eleştirilmiştir. 

• Pendik Belediyesi raporunda iç kontrollere ilişkin herhangi bir eleştiride 

bulunulmamıştır. 
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• Sarıyer Belediyesi raporunda risklerin belirlenmemesi ve İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulu oluşturulmaması eleştirilmektedir. 

• Şişli Belediyesi raporunda risk değerlendirmelerinin etkinleştirilmesi ve izleme 

süreçlerinin işletilmesi gereği ifade bulmuştur. 

• Tuzla Belediyesi raporuna göre iç denetim birimi oluşturulmamış, İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu tesis edilmemiş, işletme riskleri belirlenmemiş, İç Kontrol 

Uyum Eylem Planları hazırlanmamıştır. Bu nedenle etkin bir iç kontrol sisteminin 

bulunmadığı belirtilmiştir. 

• Üsküdar Belediyesi raporunda mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde 

gerekliliklerin büyük ölçüde gerçekleştirilmiş olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur. 

Sayıştay’ın belediyeler nezdinde yaptığı değerlendirmelerde üçlü hatta ilişkin 

yapıların tesisi ve işletilmesi hususunda belediyelerin farklı seviyelerde gelişim gösterdikleri 

anlaşılmakta olup bu durum yıllık faaliyet raporları üzerinden yapılan tespiti de 

desteklemektedir. 

SONUÇ 

Özel sektörde olduğu gibi kamuda da kurumlar çeşitli risklerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu riskleri yönetmede kullanılan modellerden biri olan Üçlü Hat fonksiyonları 

konumlamada önemli bir rol üstlenmektedir. 

Üçlü hatla alakalı İstanbul İlçe Belediyeleri üzerinden yürütülen bu çalışmada 

mevzuat hükümleri incelenmiş, belediyelerin 2020 yılı faaliyet raporları ve Sayıştay 

tarafından düzenlenen raporlar incelenmiştir. Yapılan çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

- İç kontroller olarak COSO çerçevesinin, iç denetim olarak IIA standartlarının 

benimsenerek küresel ölçekte kabul gören standartların benimsendiği görülmektedir. 

- Bununla birlikte, mevzuat hükümlerinde iç denetimin iç kontrolün bir unsuru olarak 

sayılması gerek üçlü hat modeli gerek COSO ve IIA gibi uluslararası standartlarla 

örtüşmemektedir. 

- Belediyelerde, COSO tabanlı olarak hazırlanan iç kontrol çerçevelerinin 

oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu sistemlerin oluşturulması hususunda olgunluk 

seviyelerinin farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Sayıştay raporlarının sonuçları da bu hususu 

desteklemektedir. 

- Teftiş Kurulları, her ne kadar geleneksel denetim kültürünü temsil ettiği için bazı 

akademik araştırmalarda eleştirilmiş olsa da iç denetimin uygulamaya alınması sonrası 

inceleme ve soruşturma faaliyetlerine odaklanarak önemli bir açığı kapatmıştır. 
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- İdari vesayet yetkisinin kullanımına yönelik, özellikle Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı kapsamındaki endişeler bir tarafa bırakılırsa, dış denetim faaliyetlerinin 

birbirinden farklı Bakanlıklar adına farklı şekillerde yürütülebiliyor olması denetim 

fonksiyonlarının bağımsızlığı konusunda olası endişeleri bertaraf etmekte üçlü hat modeli 

içinde güvence hizmetlerine olan güveni artırmaktadır. 

İlerleyen dönemde, farklı akademik çalışmalarda farklı belediyeler seçilerek çalışma 

sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilir ve belediyelerde üçlü hattın tesisi ve 

uygulamasına yönelik farklı öneriler geliştirilebilir. 
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İŞLETMELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: SPRINGATE MODELİ 

UYGULAMASI  

Kaan Ramazan ÇAKALI 

Öz 

İşletmelerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunların başında finansal başarısızlık gelmektedir. 

Finansal başarısızlık, paydaşları, menfaat sahiplerini ve yatırımcıları etkilemektedir. Bu sebeple kurumlarda 

finansal başarısızlığa yol açan etmenlerin tahmin edilmesi ve başarısızlığı önlemeye yönelik olarak gerekli 

aksiyonların alınması gerekmektedir. Bu amaçla, finansal başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Finansal başarısızlık tahminleriyle işletme ile ilgili taraflara şirketin fiili durumu 

hakkında bilgi sağlanabilecektir. Bu yöntemlerin bir kısmı finansal başarısızlığı mali oranlar vasıtasıyla tahmin 

etmeye çalışmakta ve işletmelerin yönetimlerinin doğru aksiyon almalarına yardımcı olmaktadır. Bu yöntemler 

bir açıdan erken uyarı sinyalleri olarak da nitelendirilebilirler. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 

birisi Springate modeli ve model sonunda hesaplanan s-skor değeridir. Bu modelde dört farklı finansal oran 

farklı oranlarla ağırlıklandırılmak suretiyle s-skor değerine ulaşılmaktadır. 

Bu çalışmada, BİST 100 endeksinde yer alan ve imalat sektörü işletmelerinin finansal başarısızlık 

analizleri Springate modelinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada firmaların 2015-2020 yılları 

arasına ait 6 yıllık dönemi kapsayan mali verilerinden faydalanılmıştır. Söz konusu 42 adet işletmenin yıllık mali 

tabloları gözden geçirilmiş ve Springate modeli çerçevesinde s-skor değerleri hesaplanarak kritik eşik değeri ile 

karşılaştırılmıştır. Bu suretle finansal açıdan başarılı ve başarısız olan işletmeler tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca, çalışma sonucunda imalat sektörünün alt sektörleri bazında değerlendirme ve karşılaştırmalara da yer 

verilmiştir. Genel olarak gerek imalat sektörü içerisinde gerekse alt sektörlerin karşılaştırılması sonucunda 

finansal açıdan başarılı ve başarısız olan işletmeler ve alt sektörler ilgili kriterler çerçevesinde belirlenmiştir. 

Çalışmanın ampirik bulguları, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal başarı düzeylerinin 

yıllara göre farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca, yıllar itibarıyla imalat sektörünün alt sektörleri arasında da 

farklılıklar görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Muhasebe, Finansal Başarısızlık, Finansal Başarısızlık Tahmini, 

Springate Modeli, BİST. 

JEL KODLARI: M40, M41, M49. 

FINANCIAL DISTRESS PREDICTION IN BUSINESSES: IMPLEMENTATION OF 

THE SPRINGATE MODEL 

Abstract 

Financial distress is a significant problem faced by businesses. It affects stakeholders, stakeholders and 

investors. For this reason, it is necessary to predict the factors leading to financial distress in institutions and to 

take necessary actions to prevent it. For this purpose, various methods are used for estimating financial distress. 

With financial distress estimations, information about the actual situation of the company will be provided to the 

parties related to the business. Some of these methods try to predict financial distress through financial ratios and 

help the management of businesses to take the right action. These methods can also be described as early 

warning signals in a way. One of the commonly used methods for this purpose is the Springate model and the s-

score value calculated at the end of the model. In this model, the s-score value is obtained by weighting four 

different financial ratios with different weights. 

In this study, financial distress analyses of the companies operating in the manufacturing sector in the 

BIST 100 index were carried out using the Springate model. Financial data of the companies covering the 6-year 

period between 2015-2020 were used. Annual financial statements of 42 companies in question were reviewed 

and s-score values were calculated within the framework of the Springate model and compared with the critical 

threshold value. In this way, financially successful and unsuccessful companies were tried to be determined. In 

addition, as a result of the study, evaluations and comparisons on the basis of sub-sectors of the manufacturing 

sector are also included. In general, both within the manufacturing sector and as a result of the comparison of 

sub-sectors, financially successful and unsuccessful enterprises and sub-sectors were identified in the framework 
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of the established criteria. The empirical findings of the study show that the financial success levels of 

enterprises operating in the manufacturing sector differ according to years. In addition, there are differences 

between the sub-sectors of the manufacturing sector over the years. 

Keywords: Financial Accounting, Financial Distress, Financial Distress Prediction, Springate Model, 

BIST. 

JEL CODES: M40, M41, M49. 

GİRİŞ 

İşletmelerin finansal açıdan başarılı olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri hissedarlar, 

yatırımcılar ve paydaşlar açısından son derece önemlidir. Şirketler, faaliyet gösterirken içsel 

veya dışsal bazı olumsuz etmenlere maruz kalabilirler. Bu durum bazı işletmeleri çok fazla 

etkilemezken bir kısım işletmenin sürekliliklerinin tehdit edilmesine ve finansal açıdan 

başarısız olmalarına veya zor bir duruma düşmelerine sebep olabilir. Bu sebeple, finansal 

başarı son derece önemli bir kavram olup, başarısızlığa sebep olan veya ileride sebep 

olabilecek faktörlerin belirlenmesi ayrıca önem arz etmektedir. İşletmenin mali yapısının 

erken dönemde tahmin edilmesi ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi suretiyle işletmenin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde ilgili aksiyonların alınması gereklidir. 

İşletmelerin finansal açıdan başarılı olup olmadıklarının değerlendirilmesinde farklı 

kriter ve modeller kullanılmaktadır. Firmaların muhasebe kayıtlarından beslenen mali 

tablolarından faydalanılmak suretiyle hesaplanan bazı finansal oranlar sayesinde bu 

değerlendirmeler yapılabilmektedir.  

İşletmelerin finansal tabloları mali açıdan nasıl bir durumda olduklarını gösteren en 

önemli kaynakların başında gelmektedir. Finansal tablolardan elde edilen verilerle hesaplanan 

finansal oranlar ile işletmenin mevcut durumuna ilişkin net ve sağlıklı bilgiler elde 

edilebilecektir. Bu açıdan bakıldığında, işletmelerin finansal açıdan başarılarının 

değerlendirilmesinde muhasebe bilimi, muhasebe biliminin en önemli çıktılarının başında 

gelen mali tablolar ve mali tablolarda yer alan verilerden hesaplanan finansal oranlar en temel 

verileri içermektedir. 

Hesaplanan finansal oranlar ve bunların yorumlanması yoluyla işletmelerin mevcut 

finansal durumları, finansal olarak başarısız olma ihtimalleri ve bunların altında yatan 

sebepler belirlenmek suretiyle geleceğe yönelik işletmelere özel aksiyonların alınmasına 

imkân sağlanmaktadır. 

Çalışma, giriş kısmı hariç temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 

işletmelerde finansal başarısızlığın tahmin edilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası 

literatürde yer alan çalışmaları içeren literatür taramasına yer verilmiştir. Daha sonra, finansal 

başarısızlığın tanımı, kategorileri ve işletmeleri finansal başarısızlığa iten içsel ve dışsal 
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faktörler açıklanmıştır. Sonrasında, uygulama kısmına geçilmiş ve çalışma kapsamında yer 

alan firmaların mali tablolarının incelenmesi suretiyle elde edilen finansal oran hesaplama 

sonuçları ile Springate s-skor değerlerine ulaşılmış ve bu değerlerin yorumlarına yer 

verilmiştir. Çalışma, sonuç bölümüyle tamamlanmıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Finansal başarısızlıkla ilgili olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı akademik çalışmaların öne 

çıkanlarına aşağıda yer verilmektedir. 

Altman (1968), 22 adet mali oran belirlemek suretiyle bir model oluşturmuştur. 

Sonrasında değişken sayısını 5’e indirmiş ve “Altman Z-Skoru” adı verilen modele ulaşmıştır. 

Çalışmasında finansal başarısızlığı en yüksek derecede belirleyen mali oranların kullanılması 

suretiyle bir analiz yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. Çalışma ilk defa 1968 yılında 

yapılmış ve başarılı ve başarısız 33’er adet şirket inceleme kapsamına alınmıştır. Altman, 5 

temel finansal oran ve bu oranlara ilişkin katsayıları belirlemek suretiyle Z-Skor formülünü 

oluşturmuştur. 

Ohlson (1980), çalışmasında 2058 başarılı ve 105 başarısız şirketin 1970-1976 

dönemine ilişkin mali verilerini analiz etmiştir. Analiz toplam 9 bileşeni olan bir model 

vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde oluşturulan modelin %96,12 

düzeyinde bir yıl öncesi, %95,55 düzeyinde ise iki yıl öncesi için iflası doğru tahmin ettiği 

sonucuna varılmıştır. 

Sori ve Jalil (2009), finansal başarısızlık riskine yönelik bir model gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmada 64 adet mali oran kullanılmış ve Singapur’da faaliyet gösteren firmalar analiz 

edilmiştir. Diskriminant yöntemi kullanılmak suretiyle yapılan analizde modelin %80 

oranında doğru sınıflandırma yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Terzi (2011), İMKB’de yer alan gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin finansal 

başarısızlık risklerine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Altman Z-Skor baz alınmış ve 

modelde kullanılacak 6 temel mali oran belirlenmiştir. Çalışma sonucunda borç-özkaynak 

oranı ve aktif karlılığın gıda sektöründeki iletmelerin finansal başarılarında etkin olduğu 

tespitine ulaşılmıştır. 

Bozkurt (2014), BİST’te işlem gören işletmeler üzerinden bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Çalışmanın amacı sistematik risk değişimini en etkin olarak açıklayan modelin tespit edilmesi 

olarak belirlenmiştir. 168 firmaya yönelik yapılan analizde iflas ihtimalinin sistematik riski 

yükselttiği ve Springate, Altman ve Ohlson modellerinin BİST özelinde en etkin modeller 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Toraman ve Karaca (2016), BİST kimya sektöründeki işletmelerin finansal başarısızlık 

analizlerini Altman Z-Skor vasıtasıyla incelemiştir. Çalışmalarında Altman Z-Skor endeksi 

bağımlı değişken, belirledikleri finansal oranlar ise bağımsız değişkenler olarak yer almıştır. 

Sonuç olarak işletmelerin finansal başarılarına borçlar, net işletme sermayesi ve stokların 

yüksek derecede etki yaptığı belirlenmiştir. 

Tian ve Yu (2017), 29 adet mali oran kullanmak suretiyle Avrupa ve Japon firmaları 

için finansal başarısızlık modelleri oluşturmuştur. Çalışmada 1998-2002 yılları arasında 

faaliyette bulunan Avrupa’dan 112, Japonya’dan ise 108 işletme analiz edilmiştir. Modellerin 

sonuçları Altman Z-Skor modeliyle kıyaslandığında performansının daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.  

Türk ve Kürklü (2017), Altman Z-Skor ve Springate S-Skor modellerini kullanarak 7 

farklı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansal başarısızlık seviyelerini analiz etmiştir. 

Çalışma neticesinde, Altman modeline göre işletmelerin %69’unun, Springate modeline göre 

ise işletmelerin %57’sinin finansal problem yaşamadığı tespit edilmiştir.  

Aksoy ve Göker (2018), bankacılık sektöründe Bankometer ve Altman Z-Skor 

modellerini kullanmak suretiyle finansal riskler üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

BİST’te yer alan ticari bankalara yönelik yapılan çalışmada her iki modelin de uygulanması 

sonucunda birbirine zıt sonuçlara varılmıştır.  

Dizgil (2018), Springate modelini kullanmak suretiyle BİST ticaret endeksinde yer alan 

şirketleri incelemiştir. Çalışmada işletmelerin ortalama Springate S-skorları, düşük iflas riski 

anlamına gelen 0,99 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Springate değerleri ile satışlar, faiz ve vergi 

öncesi kâr arasında aynı yönlü korelasyonun mevcut olduğu belirlenmiştir. 

Kayalı ve Doğan (2018), imalat sektöründe yer alan firmalar için finansal başarı ve 

kurumsal yönetim derecelendirme notu arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu amaçla literatürde 

yer alan dört temel modelden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, kurumsal yönetim 

derecelendirme notu ile finansal başarı arasında aynı yönlü bir ilişkinin mevcut olduğu tespit 

edilmiştir. 

Akyüz (2020), taş ve toprak alanında çalışan işletmelerin finansal başarısızlık risklerini 

üç farklı modeli uygulamak suretiyle analiz etmiştir. Bu amaçla Fulmer, Altman ve Springate 

modellerinden faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda şirketlerin hangilerinin riskli durumda 

olduğu belirlenmiş ve bu şirketlere yönelik olarak tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Çelik ve Dursun (2021), firmaların iflas olasılıklarını Altman Z-Skor modeli ile analiz 

etmiştir. Çalışma sonucunda BİST endeksinde yer alan Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İmalat 
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Sanayi sektörü firmalarının önümüzdeki dönemler için iflas ihtimallerinin yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

3. FİNANSAL BAŞARISIZLIK 

Finansal başarısızlık, bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin sonlanması, iflas 

etmesi, tasfiye sürecini yaşaması, konkordato ve haciz gibi olayları yaşaması durumudur 

(Altman ve Hotchkiss, 2006: 4). Finansal başarısızlık, bir işletmenin yerine getirmesi gereken 

yükümlülükleri sürdürülebilir olarak ifa edememesi ve bu durumun bir sonucu olarak işletme 

sürekliliğinin zarar görmesi olarak tanımlanabilir (Güngör ve Armutlu, 2020: 81). Diğer bir 

deyişle bir işletmenin borçlarını geri ödeyebilme kabiliyetini kaybetmesi olarak da ifade 

edilebilir (Güner, 2020: 32).  

Temel olarak çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olmak üzere dört finansal başarısızlık 

kategorisinden söz edilebilir. Çok yüksek finansal başarısızlık kategorisinde, işletmelerin 

iflası söz konusudur. Yüksek finansal başarısızlık kategorisinde, işletme yönetimi tarafından 

gerçekçi çözümlerin üretilmesi suretiyle sahip olunan varlıklar korunmalı veya bu varlıkların 

elden çıkarılmasına yönelik aksiyonlar alınmalıdır. Orta seviyede, işletme halen iç veya dış 

kaynaklardan yapacağı fonlamalarla varlığını sürdürebilmektedir. Düşük finansal başarısızlık 

kategorisinde ise işletme, içsel veya dışsal faktörlerden kaynaklı geçici süreli mali 

dalgalanmalar yaşamaktadır (Tanjung, 2020: 127). 

Kurumları finansal başarısızlığa iten faktörler iki temel grup altında incelenebilir. 

Bunlardan ilki firmaların kendi yapılarından kaynaklanan işletme içi sebepler, diğeri ise 

firmaların dışında gelişen ve ülke ekonomisi kaynaklı olan işletme dışı sebeplerdir. İşletme içi 

faktörler; yönetimsel problemler, likidite sorunları, borçlanma, sermaye yetersizliği ve 

maliyet sistemindeki sorunlar olarak öne çıkmaktadır. İşletme dışı faktörler ise; ekonomik, 

sosyal, politik, çevresel vb. etmenler olarak sıralanabilir (Karacan ve Savcı, 2011: 39-54). 

Finansal başarısızlığın işletme içi, sektörel ve genel olarak ülke ekonomisine olumsuz 

etkileri olabilecektir. Bu sebeple, işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı sürdürebilmeleri ve 

finansal açıdan başarılı olmaları çalışanlar, hissedarlar, yatırımcılar, işletmenin faaliyet 

gösterdiği sektördeki diğer kurumlar ve devletler açısından son derece önemlidir. 

 

4. SPRINGATE MODELİ UYGULAMASI 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı, işletmelerin muhasebeye dayalı finansal verilerini kullanmak 

suretiyle mali tablolarından yola çıkarak elde edilen temel bazı oranlar yardımıyla finansal 
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açıdan başarılı olup olmadıklarının tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, BİST 100 

endeksinde yer alan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 42 işletme araştırma kapsamına 

dâhil edilmiştir. Bu şirketlerin 2015-2020 yılları arasında Kamuyu Aydınlatma Platformu 

üzerinden yayınlanan mali tablolarından yola çıkarak hesaplanan finansal oranlar ile analizler 

gerçekleştirilmiştir.  

4.2.  Araştırmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında yer alan işletmelere yönelik yapılan analizlerde finansal 

başarısızlık tahmin modellerinden Springate modelinden faydalanılmıştır. Bu model 

kapsamında yer alan finansal oranlar hesaplanmış ve işletmeler için Springate s-skor 

değerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Springate modeli temelde dört finansal oranın yer aldığı bir eşitlikten meydana 

gelmektedir. Bu model işletmenin finansal açıdan başarı durumu, gelecekteki iflas etme 

olasılığı ve iflas açısından erken uyarı sinyali olarak kabul edilebilecek verilere ulaşılması 

açısından fayda sağlamaktadır. Bu model çerçevesinde, s-skor değeri 0,862’den küçük olan 

şirketler başarısız olarak kabul edilmektedir. Springate modeli kapsamında s-skor değeri 

aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Husein ve Pambekti, 2014: 409): 

S= 1,03X1+3,07X2+0,66X3+0,4X4        

X1: Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar 

X2: Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar 

X3: Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Kısa Vadeli Borçlar 

X4: Satışlar / Toplam Varlıklar 

4.3. Araştırmanın Kısıtları 

İlk olarak, seçilen işletmelerden bir adedinin 2015-2018 dönemine ilişkin dört yıllık 

mali verilerine ulaşılamadığından bu yıllara yönelik yapılan hesaplamalarda söz konusu 

işletme kapsam dışında bırakılmıştır. Buna karşın, kapsama alınan diğer tüm şirketlerin 

belirtilen dönem aralığındaki mali verilerine ulaşılmıştır. Bunun dışında, imalat sektöründe 

faaliyet gösteren ve BİST 100 endeksi dışında yer alan farklı işletmeler de bulunmaktadır. 

Ancak, bu çalışmada söz konusu işletmeler çalışma kapsamına dâhil edilmemiştir.  

4.4. Araştırma Bulguları 

Araştırma kapsamında yer alan işletmelerin finansal tablolarının incelenmesi ve 

Springate modeli kapsamında yer alan mali oranlarının hesaplanması suretiyle elde edilen 

sonuçlara bu bölümde yer verilmektedir. 
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İnceleme kapsamına alınan 42 işletmenin 2015-2020 dönemine ilişkin mali verilerinden 

faydalanılarak hesaplanan Springate s-skor değerlerinin hesaplanması neticesinde ulaşılan 

sonuçlara Tablo 1’de yer verilmektedir. 

Daha önce ifade edildiği üzere, Springate modeli çerçevesinde, s-skor değeri 0,862’den 

küçük işletmeler, finansal açıdan başarılı olmayan şirketlerdir. Tablo 1’de söz konusu değerler 

kırmızı ile renklendirilerek gösterilmiştir. Kırmızı ile renklendirilen veriler ilgili yıl için 

işletmenin finansal açıdan başarısız olduğunu ifade etmektedir. Renklendirilmemiş veriler ise 

0,862’den büyük ve finansal açıdan başarılı kabul edilen s-skor değerlerini göstermektedir. En 

sağ sütunda firmaların 6 yıllık ortalama s-skor değerlerine, en alt satırda ise yıllar itibarıyla 

ortalamalara yer verilmiştir. 

Tablo 1. İncelenen İşletmelerin Yıllar İtibarıyla Springate S-Skor Değerleri 

Şirket Kodu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ortalama 

AKSA 1,050 0,933 1,014 1,000 0,884 1,337 1,036 

ALKIM 1,679 1,723 1,630 2,326 2,908 3,005 2,212 

BAGFS 0,092 0,356 0,445 -0,133 0,565 0,626 0,325 

BRISA 0,854 0,676 0,750 0,904 0,581 0,889 0,775 

DEVA 0,614 1,183 1,043 1,308 1,580 1,829 1,260 

EGGUB 0,511 1,024 1,826 1,647 0,792 1,092 1,149 

GOODY 0,963 1,037 1,597 1,486 2,553 1,647 1,547 

GUBRF 0,693 0,339 0,639 1,660 0,452 0,792 0,762 

HEKTS 1,765 2,058 1,524 1,608 1,796 0,850 1,600 

PETKM 0,858 1,067 1,770 1,135 1,000 0,997 1,138 

SASA  1,599 1,908 1,262 0,995 0,055 0,492 1,052 

TUPRS 0,793 0,858 1,238 1,721 0,833 0,405 0,975 

BRSAN 0,194 0,501 0,706 0,687 0,462 0,287 0,473 

CEMAS 0,066 0,119 -0,297 0,315 0,180 0,406 0,131 

CEMTAS 1,126 1,474 2,128 3,769 2,328 3,061 2,314 

EREGL 1,024 1,096 1,716 1,826 1,164 1,254 1,347 

KRDMD -0,009 0,299 0,561 1,515 0,443 0,523 0,556 

AEFES 0,329 0,609 0,539 0,519 0,647 0,591 0,539 

CCOLA 0,544 0,842 0,707 1,021 1,002 1,124 0,873 

KERVT -0,188 -0,399 0,709 1,271 1,641 1,395 0,738 

KRVGD - - - - 1,305 1,463 1,384 

TATGD 1,503 1,708 1,385 1,397 1,173 1,331 1,416 

TUKAS 0,814 1,024 0,723 0,757 1,343 1,230 0,982 

ULKER 1,224 0,953 1,339 2,260 1,165 2,291 1,539 

KARTN 0,888 0,816 2,009 3,285 2,422 2,986 2,068 

ARCLK 0,900 1,196 1,066 1,050 0,975 1,030 1,036 

EGEEN 4,018 3,385 3,535 3,273 4,170 1,814 3,366 

FROTO 1,186 1,363 1,532 1,764 1,689 1,889 1,571 

JANTS 1,185 1,207 1,779 2,180 1,970 2,478 1,800 

KARSN -0,186 0,388 0,913 0,699 0,821 1,307 0,657 

OTKAR 0,528 0,973 1,128 1,214 1,610 1,267 1,120 

PARSN 0,100 0,102 0,360 0,678 0,199 0,367 0,301 

TOASO 0,499 0,829 0,907 1,069 1,239 1,041 0,931 

TTRAK 1,504 2,047 1,743 1,574 1,300 1,844 1,669 

VESTL 0,367 0,627 0,382 0,237 0,297 0,452 0,394 

BUCIM 1,508 1,801 1,556 2,609 1,191 1,844 1,752 

CIMSA 1,209 0,689 0,702 0,569 0,390 0,463 0,670 

KONYA 1,563 1,342 1,439 1,235 0,615 0,872 1,178 
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NUHCM 1,914 1,785 1,008 1,139 1,196 2,105 1,524 

OYAKC 1,784 2,158 1,808 1,336 0,880 0,894 1,477 

KORDS 0,768 0,949 0,968 0,979 0,781 0,554 0,833 

YATAS 0,750 1,244 1,592 1,513 1,395 1,564 1,343 

Ortalama 0,941 1,080 1,204 1,400 1,190 1,278 
 

İşletmelerin, Tablo 1’de yer alan ortalama s-skor değerlerine bakıldığında 42 adet 

firmanın %69’una denk gelen 29 adedinin ortalamada finansal açıdan başarılı olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır. Bu işletmeler arasında özellikle ALKIM, CEMTAS, KARTN ve 

EGEEN diğer işletmelere kıyasla daha yüksek seviyede s-skor değerleri ile ön plana 

çıkmaktadır. Bu firmalar arasından EGEEN 3,366 ile en yüksek ortalama s-skor değerine 

sahip kurumdur. Bu işletmelerin, diğerlerine kıyasla iflas etme olasılıklarının daha düşük ve 

finansal performanslarının daha iyi olduğu söylenebilir. Bu firmalar içerisinden 15 adedi son 

6 yıllık dönem dikkate alındığında tüm yıllarda finansal açıdan başarılı kabul edilecek s-skor 

değerlerine ulaşmıştır. Finansal açıdan başarılı olan işletmelerin yüksek s-skor değerlerine 

ulaşmalarında ağırlıklı olarak, satış performansları, kârlılık seviyeleri ve pozitif çalışma 

sermayeleri etkili olmuştur. 

Finansal açıdan başarısız olan işletmeler değerlendirildiğinde, toplam 13 (%31) 

firmanın ortalama s-skor değerinin eşik değer olan 0,862’nin altında olduğu belirlenmiştir. Bu 

işletmeler arasında özellikle BAGFS, BRSAN, CEMAS, PARSN ve VESTL diğerlerine 

kıyasla çok düşük seviyede gerçekleşen ortalama s-skor değerleri ile dikkat çekmektedir. 

Sayılan firmalar arasında en düşük ortalama değer 0,131 ile CEMAS’a aittir. Bu işletmelerin, 

inceleme kapsamında yer alan diğer firmalara kıyasla daha yüksek iflas riskine ve daha düşük 

finansal performansa sahip oldukları sonucuna ulaşılmaktadır. Ortalamada, finansal açıdan 

başarısız olan şirketlerin 6 adedi son 6 yıllık dönem için tüm yıllarda finansal açıdan başarısız 

kabul edilecek s-skor değerlerine sahiptir. Finansal açıdan başarısız olduğu değerlendirilen 

işletmelerin düşük s-skor değerlerinin temel sebepleri, bu işletmelerin ağırlıklı olarak düşük 

çalışma sermayesi, düşük kârlılık ve yüksek kısa vadeli yabancı kaynak kullanımına sahip 

olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Tablo 1’de yer alan yıllık ortalama s-skor değerleri incelendiğinde, 2015 yılında 0,941 

olan değerin 2018 yılına kadar kademeli olarak artış gösterdiği ve 1,400’e ulaştığı 

görülmektedir. Bu değer, daha sonra 2019 yılında 1,190’a gerilemiş ve 2020 yılında %7,4’lük 

bir artış göstererek 1,278 seviyesine yükselmiştir. Yıllar itibarıyla finansal açıdan başarılı ve 

başarısız olan işletmelerin adet ve yüzde bilgilerine Tablo 2’de yer verilmektedir. 

 

Tablo 2. 2015-2020 Yılları Arası Başarılı ve Başarısız İşletme Adet ve Yüzdeleri 

Başarılı/ Başarısız 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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          Başarılı (Adet) 20 25 28 32 26 29 

          Başarılı (Yüzde) %48,8 %61 %68,3 %78 %61,9 %69 

 

          Başarısız (Adet) 21 16 13 9 16 13 

          Başarısız (Yüzde) %51,2 %39 %31,7 %22 %38,1 %31 

 

Tablo 2’de yer alan veriler incelendiğinde, başarılı şirket yüzdesinin en düşük olduğu 

yıl %48,8 ile 2015 yılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oran, 2018 yılına kadar kademeli 

olarak artış göstererek en yüksek oran olan %78 seviyesine ulaşmıştır. 2019 yılında %61,9’a 

gerilemiş ve 2020 yılında tekrar artarak %69’a ulaşmıştır.  

İmalat sektöründe, alt sektörler bazında finansal açıdan başarılı ve başarısız işletme 

sayılarının incelenmesi neticesinde ulaşılan sonuçlara ise Tablo 3’te yer verilmektedir. 

 

Tablo 3. 2015-2020 Yılları Arası Alt Sektörler Bazında Başarılı ve Başarısız İşletme Adet ve Yüzdeleri 

Alt Sektör 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ortalama 

Kimya, İlaç, Petrol, Lastik ve Plastik Ürünler 

          Başarılı (Adet) 5 8 9 11 6 7 7,7 

          Başarılı (Yüzde) %41,7 %66,7 %75 %91,7 %50 %58,3 %64,2 

          Başarısız (Adet) 7 4 3 1 6 5 4,3 

          Başarısız (Yüzde) 58,3 %33,3 %25 %8,3 %50 %41,7 %35,8 

Ana Metal Sanayi 

          Başarılı (Adet) 2 2 2 3 2 2 2,2 

          Başarılı (Yüzde) %40 %40 %40 %60 %40 %40 %44 

          Başarısız (Adet) 3 3 3 2 3 3 2,8 

          Başarısız (Yüzde) %60 %60 %60 %40 %60 %60 %56 

Gıda, İçki ve Tütün 

          Başarılı (Adet) 2 3 2 4 6 6 3,8 

          Başarılı (Yüzde) %33,3 %50 %33,3 %66,7 %85,7 %85,7 %60,3 

          Başarısız (Adet) 4 3 4 2 1 1 2,5 

          Başarısız (Yüzde) %66,7 %50 %66,7 %33,3 %14,3 %14,3 %39,7 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım ve Yayın 

          Başarılı (Adet) 1 0 1 1 1 1 0,8 

          Başarılı (Yüzde) %100 %0 %100 %100 %100 %100 %80 

          Başarısız (Adet) 0 1 0 0 0 0 0,2 

          Başarısız (Yüzde) %0 %100 %0 %0 %0 %0 %20 

Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları 

          Başarılı (Adet) 5 6 8 7 7 8 6,8 

          Başarılı (Yüzde) %50 %60 %80 %70 %70 %80 %68 

          Başarısız (Adet) 5 4 2 3 3 2 3,2 

          Başarısız (Yüzde) %50 %40 %20 %30 %30 %20 %32 

Taş ve Toprağa Dayalı 

          Başarılı (Adet) 5 4 4 4 3 4 4 

          Başarılı (Yüzde) %100 %80 %80 %80 %60 %80 %80 

          Başarısız (Adet) 0 1 1 1 2 1 1 

          Başarısız (Yüzde) %0 %20 %20 %20 %40 %20 %20 

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri 

          Başarılı (Adet) 0 2 2 2 1 1 1,3 

          Başarılı (Yüzde) %0 %100 %100 %100 %50 %50 %65 

          Başarısız (Adet) 2 0 0 0 1 1 0,7 

          Başarısız (Yüzde) %100 %0 %0 %0 %50 %50 %35 
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İmalat sektörünün alt sektörlerine yönelik yapılan analizde, en başarılı alt sektör %80 

başarılı işletme yüzdesiyle Taş ve Toprağa Dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Alt sektör 

karşılaştırmalarında Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri, Basım ve Yayın sektörü, bu sektörde sadece 1 

adet firma yer alması sebebiyle kıyaslamalara dâhil edilmemiştir. Finansal açıdan en başarısız 

olan alt sektörün ise %56’lık başarısız işletme oranıyla Ana Metal Sanayi alt sektörü olduğu 

görülmektedir. 

SONUÇ 

Finansal başarısızlık, tüm işletmelerin maruz kalabileceği, işletme içi ve dışsal faktörler 

sonucunda oluşabilen ve işletmelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirememeleri 

sonucunu doğuran bir durumdur. Bu sebeple, finansal başarısızlığın tespit edilmesi, 

öngörülmesi ve buna yönelik olarak gerekli önlemlerin alınması işletmeler açısından son 

derece önemlidir. 

Muhasebe biliminin sağladığı en önemli faydaların başında işletmelere ilişkin ekonomik 

verilerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve raporlanması gelmektedir. Muhasebe sistemi 

sayesinde işletmeye ait işlemler ve veriler kayıt altına alınmakta ve daha sonra bu kayıtlardan 

yola çıkarak mali tablolar hazırlanmaktadır. Mali tablolar, kurumların mali durumları 

hakkında bilgi sağlamakta, işletme faaliyetlerine ilişkin sonuçları açıklamakta ve bu 

tablolardan faydalananların karar alma süreçlerine destek olmaktadır. 

İşletmelerin finansal açıdan başarı durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan 

yöntemlerin başında mali tabloların ve bu tablolardan elde edilen veriler neticesinde ulaşılan 

bazı finansal oranların hesaplanması suretiyle firma veya sektör bazlı analizlerin yapılması 

gelmektedir. Bu yöntemlerden birisi de Springate modeli ve bu model sonucunda bazı 

finansal oranlardan yararlanılarak hesaplanan s-skor değeridir. 

Bu çalışmada, BİST 100 imalat sektöründe yer alan işletmelerin 2015-2020 dönemine 

ilişkin mali tabloları analiz edilerek s-skor değerleri hesaplanmıştır. Bu suretle, imalat sektörü 

için finansal açıdan başarılı ve başarısız olan işletmeler ile imalat sektörünün alt sektörleri 

arasındaki s-skor değerleri karşılaştırılmıştır. 

İşletmelerin ortalama s-skor değerleri analiz edildiğinde, 42 adet firmanın %69’una 

denk gelen 29 adedinin ortalamada finansal açıdan başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

işletmeler arasında özellikle ALKIM, CEMTAS, KARTN ve EGEEN diğer işletmelere 

kıyasla daha yüksek seviyede s-skor değerleri ile ön plana çıkmıştır. Finansal açıdan başarısız 

olan işletmeler değerlendirildiğinde ise %31’lik paya sahip toplam 13 firmanın ortalama s-

skor değerinin eşik değer olan 0,862’nin altında olduğu belirlenmiştir. Bu işletmeler arasında 

özellikle BAGFS, BRSAN, CEMAS, PARSN ve VESTL düşük seviyede gerçekleşen 
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ortalama s-skor değerleri ile diğer firmalardan negatif yönlü olarak ayrışmıştır. Yıllar 

itibarıyla gerçekleşen ortalama s-skor değerlerine bakıldığında, s-skor değerinin en düşük 

olduğu yıl 2015, en yüksek olduğu yıl ise 2018 olarak karşımıza çıkmıştır. Çalışma sonuçları, 

imalat sektörünün alt sektörleri açısından değerlendirildiğinde ise en başarılı iki sektörün Taş 

ve Toprağa Dayalı ile Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları; en 

başarısız sektörün ise Ana Metal Sanayi olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, inceleme kapsamına alınan işletmelerin s-skor verileri dikkate alındığında 

BİST 100’de yer alan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunluğunun finansal 

açıdan başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ancak, sadece bu verilerden hareketle söz konusu 

işletmelerin iflas etmeyeceği sonucuna ulaşmak doğru olmayacaktır. Finansal başarısızlık, 

işletme yönetiminin performansı ve etkinliği ile ilgili çeşitli bazı faktörlerden de 

etkilendiğinden, sadece mali verilerle yapılan bu analiz ile işletmelerin iflas olasılıkları 

hakkında kesin hükme varılmaması gerekir. Bununla birlikte, gelecekte yapılan çalışmalarda 

yıllık finansal verilerin yanı sıra ara dönem verilerinin de kullanılması, analizlerin daha uzun 

dönemleri kapsaması ve örneklem firma sayısının artırılması ile konu ile ilgili farklı 

çalışmalar da gerçekleştirilebilecektir. 
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A META-ANALYTIC REVIEW ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHNICITY 

AND TURNOVER INTENTION  

Ahmet ERKASAP 

Ahmet Hakan ÖZKAN** 

Abstract 

This study aims to investigate the effects of ethnicity, discrimination and organizational ethnic diversity 

on turnover intention. Ethnicity is explained as the origin of people with a common background, language, race 

and culture. Intention to leave the job is defined as the employee's having a plan and idea to leave his/her current 

job or workplace until he/she leaves the job at a certain time. This study enabled the two concepts mentioned to 

be brought together using the perspective of the meta-analysis review. Within the scope of this research, 2745 

abstracts were eliminated and 20 studies were obtained through GoogleScholar, Web of Science, Proquest and 

Scopus databases and evaluated with meta-analysis technique. The Comprehensive Meta-Analysis Software 

(CMA) program was used. Heterogeneity analysis and publication bias tests were applied. The results showed 

that ethnic diversity had a small effect on turnover intention, and diversity climate had a moderate effect on 

turnover intention. The review portion of this study listed three relationships. The results of the study are aimed 

to be eye-opening for researchers in academia and managers in sectors in the future.  

Keywords: Ethnicity, diversity climate, turnover intention, meta-analysis.  

 

ETNİK KÖKENİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE DAİR BİR 

META-ANALİZ DERLEMESİ 

Öz 

Bu çalışma etnik köken, ayrımcılık ve örgütsel etnik çeşitlilik değişkenlerinin işten ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Etnik köken, ortak bir geçmişe, dile, ırka kültüre sahip insanların 

bağlı bulunduğu köken olarak açıklanmaktadır. İşten ayrılma niyeti, çalışanın mevcut işinden veya işyerinden 

belli bir zamanda ayrılmasına kadar geçen sürede ayrılma plan ve düşüncesine sahip olması olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çalışma bahsedilen iki kavramın meta-analiz derlemesi perspektifi kullanılarak bir araya 

getirilmesini sağlamıştır. Bu araştırma kapsamında 2745 adet özet elenerek 20 adet çalışma GoogleScholar, Web 

of Science, Proquest ve Scopus veri tabanları yoluyla alınmış ve meta-analiz tekniğiyle değerlendirilmiştir. 

Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) programı kullanılmıştır. Heterojenlik analizi ve yayım yanlılığı 

testleri uygulanmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki etnik çeşitlilik işten ayrılma niyeti üzerinde küçük etkiye sahiptir 

ve çeşitlilik iklimi işten ayrılma niyeti üzerinde orta seviyede bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın derleme kısmı üç 

ilişki listelemiştir. Çalışmanın sonuçlarının gelecekte akademi içindeki araştırmacılar ve sektörlerdeki yöneticiler 

için ufuk açıcı olması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etnik köken, çeşitlilik iklimi, işten ayrılma niyeti, meta-analiz. 

 

INTRODUCTION 

Ethnicity of the employees may affect the relationships in an enterprise. The employee 

can be ostracized due to his/her ethnicity. This situation can increase the turnover intention of 

the employee. But the reason for such an increase on turnover intention can be both the 

perception of the employee or the attitudes of the employees.  
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The relationship between ethnicity and discrimination might be close, but these 

concepts are distinguished in the literature. This study focused on the concept of ethnicity, but 

it did not neglect or ignore the concept of discrimination. Some other constructs related to 

these concepts are also explained and surveyed. 

The individuals cannot accept themselves apart from the society. There is always a very 

strong link between the individuals and the society. This strong link has a significant effect on 

their perceptions and assessments. Society may evaluate some situations instead of the 

individuals and force them to make some decisions that were already determined. This 

situation makes discrimination a threat in such societies. 

The perception of the employees are affected by the stereotyped thoughts of a society. 

These thoughts may tend to exclude some certain groups or some people from a certain 

ethnicity. These kind of thoughts are learned by the individuals living in such a society. 

Therefore they cannot avoid getting affected by the stereotyped thoughts of a society or a 

community. The existence of any discrimination will affect the perception of the individuals 

living in that society. 

The discrimination scales measure the perception of the employees. Because the way 

employees evaluate the incidents can change the results. Only the individuals experiencing a 

mistreatment will have the chance to make a clear judgement about whether it is a 

mistreatment. They mostly have a past with the perpetrator, they have more hints to assess the 

intention of that person. Sometimes even a small gesture can make a great difference on the 

perception of an employee.  

The perception of the employees might be affected by the general understanding of the 

society, however, this can also be accepted as an alertedness that provides the ability to 

understand the behaviors and attitudes aiming to make discrimination. Because ignorance or 

unawareness decreases the chance of noticing such behaviors and attitudes.  

Discrimination is a crime, therefore ethnicity is neglected. But the people may react to a 

person from a different ethnicity by legally accepted behaviors. Ostracism can be shown as an 

example. Ostracism and social exclusion are both avoiding connecting some individuals.  

Ethinicity can start various mistreatments. Thus, the importance of ethinicity cannot be 

underestimated. It has negative effect on the organizational culture, performance and on the 

positive outcomes of a firm. Moreover, the employees affected by the ethnicity can cause 
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unpredictable troubles for the organization. Such employees may do it deliberately and some 

of them may lose their control on their behaviors due to prolonging stress and misteratment. 

Employees can avoid mistreatments by hiding their ethnicity. But sometimes the 

appearence of the employees make it impossible to hide their ethnicity. The accent of the 

employees can also make it difficult to hide the ethnicity. Thus, some employees may avoid 

negative results of discrimination, but all employees do not have such a chance. 

Mistreatment is not the only effect of ethnicity. The organizational justice can also be 

affected by ethnicity and discrimination. Ethnicity can also provide an invisible privilege to 

the employees. These privileges can also trigger the mistreatments. For example, some certain 

employees can be promoted just because of their ethnicity.  

Providing privilege or support can be another effect of ethnicity. The owner of the 

enterprise may tend to protect and support certain employees due to their ethnicity. Such a 

discrimination is also difficult to prove. 

The main objective of this study is to investigate the effect of ethnicity and discrimination 

on the turnover intention of the employees. A meta-analytic review is used to survey these 

relationships. The effect of the variables regarding ethnicity and discrimination on turnover 

intention are surveyed.  

1. CONCEPTUAL RELATIONSHIPS 

The study of Buttner et al (2012) determined the effect of ethnic diversity on turnover 

intention. The direction of this relationships was positive. Self et al. (2020) confirmed this 

effect. But this study determined a negative relationship. 

Jolly et al. (2020) emphasized the effect of diversity climate and showed that it has a 

negative effect on turnover intention. The organizations with high ethnic diversity can 

decrease turnover intention. Levin (2003) focused on the perceptions of the employees and 

suggested that diversity perceptions affected turnover intention negatively. 

Hosoda (2016) suggested that accent can also be a reason for discrimination. He made a 

research on 256 expatriates living in the United States and found that perceived accent 

discrimination has a significant effect on turnover intention. There was a positive relationship 

between these two variables. Thus, the hypothesis of this study is prepared as below: 

H1: Ethnic diversity/diversity perceptions/discrimination has a significant effect on 

turnover intention. 
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2. METHODOLOGY 

This study used a meta-analysis technique and PRISMA (Moher et al., 2009). These 

generally accepted guidelines are followed. GoogleScholar, Web of Science, Scopus, and 

Proquest databases are searched to reach the eligible studies. 20 eligible studies were used fort 

his meta-analysis. 

The author searched the databases on december, 2020. He screened a total of 2,745 

abstracts. The keywords used for this research were “turnover intention”, 

“ethnicity”,”diversity”, and “discrimination”. The studies providing correlation values 

regarding such relationships were chosen. 

The collected studies were analyzed by using Comprehensive Meta Analysis Software 

(CMA). Heterogeneity analysis and publication bias tests were carried out. The data sets 

including less than 4 studies were not suitable for publication test and they were excluded. 

The studies were coded according to their distinctive characteristics. The author also 

coded the studies to determine possible moderating variables. The quality of each study was 

tested by using Zangaro and Soeken (2007). None of the collected studies were coded as 

medium or low quality, all of them were scored as high. 

3. FINDINGS 

3.1. Meta-Analysis Findings 

The first step of meta-analysis was heterogeneity analysis. This analysis showed that all 

the data sets are heterogeneous. The results are in table 1. The data set regarding the 

relationship between ethnicity and turnover intention included 14 studies, the data set 

regarding the relationship between diversity climate and turnover intention included 3 studies, 

and the data set regarding the relationship between perceived organizational diversity and 

turnover intention included 2 studies. 

Table 1. Results of Heterogeneity Analysis 

 Surveyed Relationship I2 

P 

value k 

r 

Ethnicity-turnover intention 90.147 0 14 .089* 

Diversity climate-turnover intention 83.174 0 3 -.41* 

Perceived organizational diversity-turnover intention 88.782 0 2 .02 

  *: significance at .01 level 

 

The effect size of these relationships are also indicated in table 1. The effect size of 

ethnicity on turnover intention is .089 and the effect size of the diversity climate on turnover 
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intention is -.41. The effect size of the relationship between perceived organizational diversity 

and turnover intention is nonsignificant. 

The publication bias is known as a tendency of publishing some certain results and 

rejecting the others that are in a range. In fact, it is a kind of consistency determined by 

publication bias tests. This inconsistency can be corrected by artifact correction. 

The publication bias tests were applied to the first set and they are not applied to the other 

data sets as the number of studies was not high enough to provide significant results. The 

publication bias tests of the first data set regarding the relationship between ethnic diversity 

(ethinicity) and turnover intention did not indicate any sign of publication bias. The observed 

and adjusted values were equal to each other in Duval and Tweedie’s trim and fill test, 

therefore it was not necessary to trim any studies. The Egger’s regression test results did not 

exceed the threshold that was .033 (Egger et al., 1997).    

3.2. Review Findings 

Some of the surveyed relationships were investigated by just one study, therefore they are 

not added into meta-analysis. Hence, they are listed in the review part of this study. These 

relationships and the studies confirming these relationships are shown in table 2. 

Table 2. The Other Relationships 

Antecedent Sample size Correlation Confirming study Sector Country 

Racial dissimilarity 197 .23 Richard et al., 2019 various USA 

Perceived accent 

discrimination 

256 .17 Hosoda, 2016 various USA-

expat 

Perceived 

discrimination 

310 .723 Qablan & Farmanesh, 

2019 

Hospitality North 

Cyprus 

 

Racial dissimilarity refers to low ethnic diversity, it can also be accepted as a reverse 

scale of ethnic diversity scale. Perceived accent discrimination is the discrimination occuring 

due to the accent of an employee. Perceived discrimination is the overall discrimination 

perceived by the employee. 

4. DISCUSSION 

Discrimination is a concern for the organizations as it can trigger mistreatment (Qablan 

& Farmanesh, 2019). It is also a significant antecedent of turnover intention. The variables 

related to ethnicity and discrimination are important for the ethnically diverse organizations.  
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The results of this study suggested that ethnicity (ethnic diversity) has a significant effect 

size on turnover intention. The direction of this relationship is positive. This results indicated 

that increasing ethnic diversity increases turnover intention. 13 of the 14 studies was 

conducted in the United States and 1 study was conducted in South Africa. 5 of these studies 

found a negative relationship between these two variables, 1 of them found the correlation 

value as zero and the others found a positive relationship between these variables. 

The effect of perceived organizational diversity on turnover intention was nonsignificant. 

Hsiao et al. (2020) found the direction of this relationship as positive and Levin (2003) found 

the direction of this relationship as negative. These contradicting results affected the 

significance of the finding. 

The review part of this study listed 3 antecedents of turnover intention. Perceived 

discrimination has a high correlation value between turnover intention and this value is close 

to .8 which is close to the threshold of multicollinearity (Cohen, 1988). Qablan and 

Farmanesh (2019) provided the correlation value for this relationship, but they did not test the 

multicollinearity. 

5. LIMITATIONS AND FUTURE STUDY 

Some relationships were not added into meta-analysis and it was not possible to test the 

publicatipn bias of some studies taking place in the meta-analysis. But the number of studies 

surveying these relationships can increase in time and future meta-analysis studies may 

provide more valid and reliable results. 

CONCLUSION 

The effect size of the relationship between ethnicity (ethnic diversity) and turnover 

intention is small (Cohen, 1988). The effect size of the relationship between ethnic diversity 

and turnover intention is medium. The effect size of perceived organizational diversity on 

turnover intention is not significant. 

This study was the first meta-analysis study surveying the effects of aforementioned 

variables on turnover intention. Previous meta-analysis studies investigating the antecedents 

of turnover intention did not list these variables (Park & Min, 2020; Tett & Meyer, 1993; 

Choi & Kim, 2016; Kim and Kao, 2014). 

The findings of this study can be used to determine human resources management 

policies or the organizational policies of the managers aiming to decrease turnover intention. 
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Especially, the managers of ethnically diverse organizations can use the results of this meta-

analysis. They will be useful to determine the factors affecting turnover intention. 

The findings of this study can be used by the future researchers. This study will guide 

the researchers. Moreover, future researchers can use the studies used in the review part of 

this study for their meta-analysis. 

 

REFERENCES 

Acker, G.M. (2010). The influence of managed care on job-related attitudes of social workers. 

Social Work in Mental Health, 8(2), 174-189. 

Banerjee-Batist, R., & Reio, T.G. (2016). Attachment and mentoring relations with junior 

faculty’s organizational commitment and intent to turnover. Journal of Management 

Development, 35(3), 360-381. 

Buttner, E.H., & Lowe, K.B. (2017). Addressing internal stakeholders’ concerns: The 

interactive effect of perceived pay equity and diversity climate on turnover intentions. 

Journal of Business Ethics, 143, 621-633.  

Buttner, E.H., Lowe, K.B., & Billings-Harris, L. (2012). An empirical test of diversity climate 

dimensionality and relative effects on employee of color outcomes. Journal of Business 

Ethics, 110, 247-258. 

Chen, Y., Park, J., & Park, A. (2012). Existence, relatedness, or growth? Examining turnover 

intention of public child welfare caseworkers from a human needs approach. Children 

and Youth Services Review, 34, 2088–2093. 

Coetzee, M., & Oosthuizen, R.M. (2017). Work-role psychosocial flourishing: Its mediation 

role on workplace bullying and employee turnover intention. Journal of Psychology in 

South Africa, 27(3), 211-215. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, 

NJ: Lawrence Earlbaum Associates 

Cunningham, G. B. & Sagas, M. (2004). Examining the min and interactive effects of deep 

and surface level diversity on job satisfaction and organizational turnover intentions. 

Organizational Analysis, 12(3), 319-341. 

Egger, M., Davey-Smith, G., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis 

detected by a simple, graphical test. British Medical Journal, 315, 629-634. 

Ferdik, F.V., & Hills, P. (2018). Analyzing further predictors of correctional officer 

professional orientations: The role of turnover intentions. International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(6), 1668–1693. 

Harris, J.J., Harris, R.B., & Brouer, R.L. (2009). LMX and subordinate political skill: Direct 

and interactive effects on turnover intentions and job satisfaction. Journal of Applied 

Social Psychology, 39, 10, 2373–2395. 

Hosoda, M. (2016). Perceived underemployment, perceived accent discrimination, and job 

attitudes among immigrants: The mediating role of perceived organizational support. 

Journal of Organizational Psychology, 16(2), 11-28. 



91 
 

Hsiao, A., Ma, E., Lloyd, K., & Reid, S. (2020). Organizational ethnic diversity’s influence 

on hotel employees’ satisfaction, commitment, and turnover intention: Gender’s 

moderating role. Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(1), 76–108. 

Jin, M.H., McDonald, B., & Park, J. (2018). Person–organization fit and turnover intention: 

Exploring the mediating role of employee followership and job satisfaction through 

conservation of resources theory. Review of Public Personnel Administration, 38(2), 

167–192. 

Jolly, P.M., & Self, T.T. (2020). Psychological diversity climate, organizational 

embeddedness, and turnover intentions: A conservation of resources perspective. 

Cornell Hospitality Quarterly, 16 pages. https://doi.org//10.1177/1938965519899935  

Kim, H. & Kao, D. (2014). A meta-analysis of turnover intention predictors among U.S. child 

welfare workers. Children and Youth Services Review, 47(3), 214-223. 

Lee, A.A., & Jang, Y. (2016). What makes home health workers think about leaving their 

job? The role of physical injury and organizational support. Home Health Care Services 

Quarterly, 35(1), 1-10. 

Levin, A.G. (2003). Profession at risk: Why are so many workers leaving the field of child 

welfare? Exploring the relationship between diversity, inclusion, supervisory support, 

stress, job satisfaction and intention to leave among public child welfare workers. 

Doctoral dissertation. University of Southern California. USA. 

Lu, L., Lu, A.C.C., Gursoy, D., & Neale, N.R. (2016). Work engagement, job satisfaction, 

and turnover intentions: A comparison between supervisors and line-level employees. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(4), 737-761. 

Mynatt, P.G., Omundson, J.S., Schroeder, R.G., & Stevens, M.B. (1997). The impact of 

Anglo and Hispanic ethnicity, gender, position, personality, and job satisfaction on 

turnover intentions: A path analytic investigation. Critical Perspectives on Accounting, 

8, 657-683.  

Park, J. & Min, H. (2020). Turnover intention in the hospitality industry: A meta-analysis. 

International Journal of Hospitality Management, 90, 11 pages. 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102599 

Qablan, N. & Farmanesh, P. (2019). Do organizational commitment and perceived 

discrimination matter? Effect of SR-HRM characteristics on employee's turnover 

intentions. Management Science Letters , 9(7), 1105-1118. 

Richard, O.C., McKay, P.F., Garg, S., & Pustovit, S. (2019). The impact of supervisor–

subordinate racial-ethnic and gender dissimilarity on mentoring quality and turnover 

intentions: do positive affectivity and communal culture matter? The International 

Journal of Human Resource Management, 30(22), 3138-3165. 

Self, T.T., Gordon, S., & Ghosh, A. (2020). Increasing management retention: The mediating 

role of organizational embeddedness on coworker support and turnover intention. 

International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 

https://doi.org/10.1080/15256480.2019.1708224 

Tepper, B.J., Carr, J.C., Breaux, D.M., Geider, S., Hu, C., & Hua, W. (2009). Abusive 

supervision, intentions to quit, and employees’ workplace deviance: A 

power/dependence analysis. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

109, 156-167. 



92 
 

Tett, R.P. & Meyer, J.P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover 

intention, and turnover: path analyses based on meta-analytic findings. Personnel 

Psychology. 46, 259–293.  

Zangaro, G. A., & Soeken, K. L. (2007). A meta-analysis of studies of nurses’ job 

satisfaction. Research in Nursing & Health, 30(4), 445–58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



93 
 

PANDEMİ SÜRECİNDE BAĞIMSIZ DENETİMİN KATMA DEĞERİ: 

BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Kadir GÖKOĞLAN 

Meryem KÖK** 

Öz 

2019 Aralık ayı itibari ile ortaya çıkan COVID-19 salgınının pandemi olarak ilan edilmesi ile tüm 

dünyada birçok alanda değişim yaşanmaya başlamıştır. Bunlardan biri de bağımsız denetim uygulamalarıdır. 

Birçok alanda olduğu gibi bağımsız denetimde de uzaktan çalışma yöntemi dikkate alınarak bu mekanizmanın 

uygulama şekli değişiklik göstermiştir. Dijital ortamda gerçekleştirilecek olan denetim mekanizmasının 

bankacılık sektöründe hızlı bir şekilde uygulanabilir olması sistemin bu anlamdaki düzenlemelerinin varlığını 

göstermiştir. Bununla birlikte denetimin kaliteli ve sürdürülebilir olması ciddi öneme sahip olmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, COVID-19 salgını sürecinde bağımsız denetimde katma değerin bankacılık sektörü üzerine 

etkilerini belirlemektir. Araştırma sonucunda, katılımcıların büyük çoğunluğunun denetimin kalitesini etkileyen 

en önemli unsurun denetçi bağımsızlığı olduğu ve bir denetçide olması gereken en önemli özelliğin bağımsızlık 

ve tarafsızlık olması gerektiğini bildirmişlerdir. Yaş faktörü ile katılımcıların bağımsız denetim faaliyetlerinin 

kurumsal yönetime teşvik etmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Mesleki 

tecrübe faktörü ile bağımsız denetim faaliyetlerinin kurumsal yönetime teşvik etmesi, bağımsız denetim 

faaliyetlerinin şeffaflık ve güvenilirliği açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.  Son 

olarak mesleki konum ile bağımsız denetim faaliyetlerinin kurumsal yönetime teşvik etmesi, bağımsız denetim 

faaliyetlerinin şeffaflığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak 

bankacılık sektörü pandemi sürecinde bağımsız denetim faaliyetleri kurumsal yönetim faaliyetlerinin önemini 

arttırdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi Dönemi, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetimin Katma Değeri, 

Bankacılık Sektörü 

 

THE ADDED VALUE OF INDEPENDENT AUDIT IN THE PANDEMIC PROCESS: 

A RESEARCH ON THE BANKING SECTOR 

Abstract 

With the declaration of the COVID-19 epidemic, which emerged as of December 2019, as a pandemic, 

changes have begun to occur in many areas all over the world. One of them is independent audit practices. As in 

many areas, the method of application of this mechanism has changed by taking into account the remote working 

method in independent auditing. The rapid implementation of the supervision mechanism, which will be carried 

out in the digital environment, in the banking sector has shown the existence of the system's regulations in this 

sense. However, the quality and sustainability of the audit are of serious importance. The aim of this study is to 

determine the effects of value-added in independent auditing on the banking sector during the COVID-19 

epidemic. As a result of the research, the majority of the participants stated that the most important factor 

affecting the quality of the audit is the independence of the auditor and that the most important feature that an 

auditor should have is independence and impartiality. A statistically significant difference was found in terms of 

the age factor and the incentives for the independent audit activities of the participants to corporate governance. 

A statistically significant difference was found in terms of the professional experience factor and the 

encouragement of independent audit activities to corporate governance, and the transparency and reliability of 

independent audit activities. Finally, a statistically significant difference was determined in terms of professional 

position and the encouragement of independent audit activities to corporate governance, and the transparency of 

independent audit activities. As a result, it has been determined that independent audit activities have increased 

the importance of corporate governance activities in the banking sector pandemic process. 
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GİRİŞ 

2019 yılı Aralık ayı itibariyle Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 

(Koronavirüs) salgını sadece sağlık alanında değil aynı zamanda sosyal, eğitim, ekonomi, 

işletmelerin faaliyetleri gibi birçok anlamda da değişiklik yaşanmasına neden olmuştur.  Rutin 

kabul edilen yaşamsal faaliyetlerin neredeyse tamamı sekteye uğramış, farklılık göstermiştir. 

Ölümler meydana gelmiş, hijyen ve mesafe kuralları uygulanmış, çalışma ortamları eve 

taşınmış, sosyal hayat askıya alınmış, çıkma yasakları uygulanmış ve maske takmak bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Böylesi bir durumda işletmelerin de faaliyetlerini hijyen, mesafe 

kuralları çerçevesinde ya da uzaktan gerçekleştirmesi kaçınılmaz olmuştur (Adana, 

Özbirecikli, 2020, 2080). Evden çalışma stratejisinin hızlı bir şekilde uygulamaya başlanması 

ile birlikte tüm sektörler hızlı bir şekilde alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmiş ve gerekli 

düzenlemeler ile birlikte çevrimiçi eğitim ve çalışma ortamına geçişi sağlamışlardır.  

Bununla birlikte uzaktan denetiminde hayata geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu aşamada bağımsız denetim standartlarının da bu 

belirsizlik içerisinde uygulamasının devam etmesi, denetim kalitesinin salgın öncesindeki gibi 

güvenli ilerlemesi oldukça önemlidir (Selimoğlu, Yeşilçebi ve Altunel, 2021, 778: Deniz, 

2021, 220). Denetim faaliyeti bağımsız bir kişi tarafından işletmelerin belli bir dönemine ait 

finansal bilgilerin toplanıp sonuçların değerlendirildiği ve sonucunda da raporun düzenlenip 

beyan edildiği bir kontrol mekanizması olmaktadır. İşletmeler için olmazsa olmaz bir 

gereklilik olmaktadır (Dalak, 2000, 69).  

Ekonomik anlamda oldukça etkili olan salgın dönemi içerisinde işletmelerin finansal 

tablolarının nasıl etkileneceğini, bağımsız denetim çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ve 

etkilerinin neler olacağını anlamak önemli olmak ile birlikte işletmenin sürekliliği ve 

denetçilerin sorumluluğu da önemli olmaktadır. Bu çerçevede birçok işletme ekonomik 

durumun belirsizliğinden dolayı işletme sürekliliğine dikkat kesilmiştir. Bu anlamda BDS 570 

işletmenin sürekliliği standardı denetçilere kılavuzluk etmektedir (Köse ve Ağdeniz, 2020, 

71). 

Koronavirüsün neden olduğu bu mevcut durum muhasebe ve denetim konusunda 

denetçilerin evden çalışmalarını gerektirmiş, denetlenen kuruluşların da finansal raporlama 

süreçlerini, finansal tablolardaki açıklamaları ve gelecekte faaliyetlerini sürdürebilme 

kabiliyetlerini de değişen şartlara göre şekillendirmek mecburiyetini meydana getirmiştir 

(ACCA, 2020, 2; IAASB, 2020, 1). Aynı şekilde denetçiler kişi bilgilerine ulaşmada zorluklar 

yaşamakla birlikte belirlenen prosedür ve alternatifler ile birlikte en iyi şekilde uygulanmasını 
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sağlamalıdır. Bu süreçte daha esnek çalışma şartları, daha az kaynak tüketimi ve zaman 

tasarrufu ile denetim faaliyetlerini gerçekleştirme imkanı bulacaklardır.  

Türkiye’ de bağımsız denetim uygulamaları uzun bir geçmişe sahip olmamaktadır. 

1987 yılı ile birlikte bankacılık alanında bağımsız denetim faaliyetleri ile birlikte ilk zorunlu 

denetim uygulaması gerçekleştirilmiştir (Karasu, 2014, 88; Bezirci ve Karasioğlu, 576). 

Geleneksel denetim sisteminde kanıt toplama ve yöntemleri uygulama bizzat denetçinin 

kendisi tarafından yapılmaktaydı. Ancak yeni düzen ile birlikte bu durum değişiklik 

göstermiştir. Uzaktan yapılan görüşmeler, yüz yüze görüşme ile aynı şekilde 

gerçekleştirilmekte ve çeşitli dijital kanallar vasıtasıyla denetim faaliyeti 

gerçekleştirilmektedir (Teeter ve Vasarhelyi, 2010, 78: Karakoç ve Gündüz, 2021, 3576). 

Denetçiler için denetim hizmetini uzaktan gerçekleştirmek zaten bu yola evrilmekte olan bu 

meslek için dijitale yapılan yatırım ve uygulayıcıları sayesinde olumlu bir durum 

oluşturmuştur (Appelbaum, Budnik ve Vasarhelyi, 2020, 14; ACCA, 2020, 2). Hızlı bir 

şekilde geçilen sistemde her ne kadar sıkıntılar yaşansa da kullanımı açısından kolaylığı 

denetim uygulamasının devamlılığını sağlamaktadır.  

1. BAĞIMSIZ DENETİM ve KATMA DEĞER 

Muhasebe bilgi sistemleri vasıtasıyla üretilmiş olan finansal bilgiler bir takım tablolar 

vasıtasıyla doğru ve güvenilir bir şekilde bilgi kullanıcılarına ulaşmakta, bu sayede etkin 

kararlar alınabilmektedir. Bilgilerin doğruluğunun kullanıcıları tarafından tespit edilememesi 

beraberinde bir mekanizmanın var olmasını gerektirmiştir. Bu mekanizma günümüz 

şartlarında bağımsız denetim mekanizması olmaktadır (Gökoğlan ve Kök, 2021, 141; Castro, 

Peleias ve Silva, 2015,  262). Bu mekanizma alanında uzman kişiler tarafından belli kural ve 

ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir.  

Bağımsız denetim, işletmelerin finansal tablolarında beyan edilmiş olan bilgilerin 

doğru, muhasebe ilkelerine ve yasal hükümlere uygunluğunun kontrol edildiği, uzun bir süreç 

içerisinde tamamlanabilen, prosedürlerin adım adım gerçekleştiği sistematik bir süreç 

olmaktadır. Bağımsız denetim sözleşmesinin düzenlenme şekli, standartlar çerçevesinde 

düzenlenmiştir (Uğurlu ve Sarısoy, 2021, 45; Gökoğlan, 2021,  68).  Tek bir faaliyet alanını 

kapsamamakta, birbirleri ile bağlantılı finansal bilgilerin güvenilirliğini artırma noktasında 

oldukça önemli olmaktadır (Acar ve Senal, 2011,  34).  

Son yıllarda bankacılık sektöründe hem teknolojik hem de ekonomik anlamda hızlı bir 

takım gelişmeler meydana gelmektedir. Bu değişim beraberinde bir takım riskler getirmekte 
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ve bu riskleri minimize etmek amacıyla da bankalarda denetim faaliyeti önem kazanmıştır. 

Bankalar bir takım sosyal ve finansal hizmetleri yerine getirmeye çalışan ticari kuruluşlardır. 

Denetim açısından da başka ticari firmalara göre daha yoğun bir uygulama alanı içerisinde 

bulunmaları aldıkları ekonomik ve sosyal sorumluluk ile ilgili olmaktadır (Zengin ve Yüksel, 

2016,  78; Yüksel vd., 2016,  102). Banka denetimini gerçekleştirmeye yetkili olan bağımsız 

denetim kuruluşları, denetçinin mesleki ilkelere, kalite güvence ilkelerine ve raporların 

gerçeği yansıttığını beyan edecek bir kalite güvence sistemine dahil olmasını sağlamakla 

yükümlüdür (Alpaslan ve Haksever, 2013,  56). 

Bağımsız denetim kavramı gün geçtikçe önem derecesini yükseltmekte ve bankacılık 

sektöründe de kendine yer bulmaya başlamaktadır. Ekonomik faaliyetlerin neredeyse 

tamamının bankalar vasıtasıyla finanse edilmesi bankaları denetim hususunda önemli bir 

noktaya taşımıştır. Ekonominin hızlı bir büyüme göstermesi bununla birlikte aynı zamanda 

risklerin de meydana gelmesi riskleri azaltma konusunda bankalara yönelmeye sebep 

olmuştur. Bu anlamda bankaların denetim şekli de gerek bankacılık süreçleri gerek bilgi 

teknolojileri gerekse de finansal işlemler gibi çok çeşitli şekillerde görülebilmektedir (Kartal, 

Depren ve Depren, 2018, 42).    

Bankalar piyasalarda finansmanı sağlayan kuruluşların fonlarını ihtiyacı olan 

kuruluşlara maliyetini, süresini de dikkate alarak fon aktarımını sağlamakla görevli 

olmaktadır (Koç, 2015,  136).  Bu nedenle bankacılık faaliyetleri, ülkenin finansal yapısı ve 

belirlenen finansal politikalarını hem ulusal hem de uluslararası kaynak akışını ve yönetimini, 

düzenleyici ve dengeleyici finansal gereksinimleri karşılayan birbirine bağlantılı faaliyetlerdir 

(Öztin, 2007, 6; Demirel, Atakişi ve Abacıoğlu, 2013, 102) . Bankacılıkta denetleme 

faaliyetlerinin temel amacı aşırı riski minimize etmek için düzenlemeler gerçekleştirmektir.  

Bu anlamda bankacılık faaliyetlerinin denetiminde bağımsız denetçilere oldukça geniş 

yetkiler verilmiştir. Hem masraflı hem de zor olması bankaların yerinde denetlenememesine, 

optimum olmayan seviyede performansa sebep olmaktadır. Ayrıca bilgi asimetrisinden dolayı 

da bankalar sosyal anlamda katma değeri yüksek olan bir takım faaliyetlere yönelmektedir 

(Devriese vd. 2004, 99 ). Katma değer, bir işletmenin meydana getirdiği ekonomik değerlerin 

tamamı ve kendi bünyesine sağladığı katkılar olmaktadır.   

Bağımsız denetim faaliyetlerinde işletmeler farklı bilgi kullanıcılarına ihtiyaçlarına 

göre fayda sağlayarak değer katmış olacaklardır. Finansal bilgilerin kullanıcılarına doğru, 

güvenilir bilgileri iletebilmesi, raporlamaya dair temel ilke ve sorumlulukları yerine getirmesi 

ile katma değer sağlaması mümkün olacaktır (Çatal, 2010,  339; Güneş, Togay ve Güneş, 
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2015, 103). Bağımsız denetim faaliyetleri ancak kaliteli bir şekilde yapılırsa işletmelere katma 

değer sağlanmaktadır. Bilgi kullanıcıları da bağımsız denetim faaliyetinden katma değer elde 

etmeyi istemektedir. Katma değer sadece gerçekleştirilen işlemler sonucunda görüş ifade 

etmek değil, aynı zamanda bilgi teknolojileri ile işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler 

hakkında üst yönetime de kapsamlı bir değerlendirme, kontrol yapma imkanı sunmaktadır 

(Ünal ve Arkaya, 2016,  12; Alles, Vasarhelyi ve Issa, 2011, 3).  

İlk zamanlarda bağımsız denetimden sadece finansal tablolardaki hata ve hilelerin 

ortaya çıkarılması katma değeri bekleniyorken, şimdilerde işletmenin imajını artırma, kamu 

güvenliğini sağlama gibi konularda katma değer sağlaması beklenmektedir (Schied, 

Schöneborn ve Tehranchi, 2010, 471). Ayrıca bilgi kullanıcıları açısından ulusal ve 

uluslararası finansal tabloların denetimden geçebilmesi, bilgilerin güvenilirliğinin artırılması, 

bilgilerin tedarik edilmesinde düşük maliyet; verimliliğin artırılması, denetim, işletme ve 

faaliyet riskinin minimum düzeyde tutulması, işletme imajının olumlu yönde artış göstermesi, 

pazar payının artması, çalışanların hile yapma olasılıklarının minimize edilmesi ve kararların 

pozitif yönlü olması gibi bir takım durumlar için de katma değer sağlanmasını bekledikleri 

görülmektedir (Yontan, 2012,  35). 

Bağımsız denetim faaliyetleri alanında uzmanlaşmış denetçiler tarafından yasal 

düzenlemelere, mesleki ahlak kurallarına, genel kabul denetim standartlarına göre 

gerçekleştirilmektedir. Ancak bu şekilde bir denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi işletmenin 

öncesinde kalite kontrol standartlarını belirlemesi ile gerçekleşecektir (Oktay, 2013,  51).  

Denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçilerin elde ettikleri bilgilerin belli bir değere 

sahip olması kaliteli gerçekleştirilmiş bir denetim faaliyeti ile mümkün olacaktır. Nitekim bir 

bilginin değerli kabul edilmesi belli kriterleri içinde taşımasını gerektirmektedir. Yine bir 

bilginin değer oluşturması ve katması denetim süreci içerisinde iç denetim faaliyetlerinde 

katma değerinin yükseltilmesi ile oluşturulmaktadır. İç denetim faaliyetlerinde artan katma 

değer aynı zamanda bağımsız denetim faaliyetlerine de olumlu anlamda katma değer 

sağlayacaktır. Bu amaçla işletmeler ilk olarak iç denetim faaliyetlerinde katma değeri artırma 

konusuna ağırlık vermelidirler (Gökoğlan, 2019, 126). Denetim faaliyetlerinde mesleki 

yeterlilik, kural ve kriterler, kalite yönetim sistemlerine dair veriler elde edildikten sonra 

denetimin yerine getirilmesi ile denetim faaliyetine katma değer sağlanmış olacaktır. Bir 

işletmenin katma değer katmaya yönelik olarak gerçekleştirilen denetime olan en önemli 

beklentisi sadece gerçekleştiği dönem için değil aynı zamanda sonraki süreçler için de 

geçerliliğini koruması olmaktadır (Marjan, 2004,  345; Karin, Kato ve Kgobalale, 2009,  980).   
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BDDK da yer alan bankaların bağımsız denetimi hakkındaki yönetmeliği ve bağımsız 

denetimini gerçekleştirecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkındaki 

yönetmelik ile bankacılık denetleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi usul ve 

esaslar düzenlenmiştir. Bu yönetmelik düzenlemesinin temel amacı gerçekleştirilecek olan 

denetim faaliyetlerinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve denetimin kalitesinin 

artırılmasına yönelik olmaktadır. Bankalarda bağımsız denetim faaliyetleri yıllık denetim, ara 

denetim, özel amaçlı denetim, gerekli yasal düzenlemeler, uluslararası denetim standartları 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (BDDK, m.4-5). Bağımsız denetim kuruluşlarının 

bankalar ile gerçekleştirdikleri denetim sözleşmeleri, bankalara uygun şekilde düzenlenmiş 

yönetmelik ve standartlar ile üçer aylık dönemler itibariyle sınırlı bağımsız denetim 

faaliyetini, faaliyet döneminin tamamlanmasıyla birlikte de yıllık bağımsız denetimini 

gerçekleştirme zorunluluğu bulunmaktadır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI  

Covid-19 salgını ile birlikte birçok alanda olduğu gibi muhasebe ve denetim 

konusunda da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetim açısından ele alınan 

çalışmaların bir kısmı hem akademisyenler hem de uygulayıcıları bakımından birçok 

uygulama alanında alternatif sunmaktadır. Ancak bir kısmı uygulamaya konabilirken bir 

kısmı da hala tartışmalara sebep olmaktadır. Salgının etkisine rağmen bağımsız denetim 

açısından ele alınan çalışmalar literatürde mevcuttur.  

DeAngelo (1981a; 1981b), denetimin kalitesi üzerine model gerçekleştirmiş ve 

bağımsızlığa zararı olmadığını tespit ettiği bir takım ekonomik faktörleri geliştirdiği modele 

entegre etmiştir. Lai (2009), çalışmasında denetçinin bağımsızlığını kaybetme riskinin yüksek 

olduğu durumlarda firmaların üst seviye yatırım olanağı ile kazançlarının yönetimini 

sınırlandırma ve ayrıca büyük denetim firmalarının kaliteli denetim hizmetini 

gerçekleştirmelerine olanak sağlamaları gerektiğini vurgulamıştır. 

Miettienen (2011), çalışmasında denetimin kalitesi ve finansal performansa etkisini 

ölçmeye çalışmıştır. Finansal performansa hem katkı sağladığı hem de denetimin kalitesi 

noktasında ciddi bir önem gösterdiği görülmüştür. Acar ve Senal (2011), çalışmasında 

bağımsız denetimde kalitenin artırılmasının Kamu Gözetim Kurumu üzerinde etkisini 

ölçmeye, bağımsız denetim şirketlerinin aralarında yaşanan ücret rekabetini ölçmeye 

çalışmıştır. Kurumların önem dereceleri ve bu anlamda daha aktif bir tutum göstermeleri 

gerektiği sonucuna varmıştır.  
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Fooladi ve Shukor (2012), araştırmalarında bağımsız denetim ile finansal performans 

arasındaki ilişkiye önem vermişlerdir. Malezya Borsa’sındaki 400 firma vasıtasıyla aralarında 

pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Hassan ve Farouk (2014) çalışmalarında 

bağımsız denetim kalitesinin performansa olan etkisini incelemişlerdir. 2007- 2011 yılları 

arasında Nijerya da çimento sektörüne kayıtlı firmalar aracılığıyla denetçinin bağımsız 

olmasının finansal performansı büyük ölçüde etkilediği görülmüştür. 

Garcia-Blandon ve Argiles (2015), çalışmalarında bağımsız denetçinin gerçekleştirdiği 

uzun süreli sözleşmeler ile zedelenme ihtimalinin olduğu gerçeğini öne sürmüşlerdir. Ayrıca 

bağımsız denetçilerin bağımsızlıkları hususunda işletmelerin uzun soluklu denetim 

görevlerinin olumsuz alamda etki oluşturabileceği görüşünü belirtmişlerdir.  Köse ve Ertan 

(2016), çalışmalarında Türkiye ‘de bulunan bağımsız denetçilerin ne konumda olduklarını ve 

sorumluluklarını belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda sorumluluklarının önemli bir 

boyutta olduğunu ve kapsamının da hayli geniş olduğunu belirlemişlerdir. Aledvan vd. (2015) 

çalışmalarında 2009-2013 yılları arasında Ürdün de faaliyet gösteren çimento fabrikaları 

aracılığıyla bağımsız denetimin kalitesi ve finansal performansa etkisini ölçmeye 

çalışmışlardır. Denetçinin bağımsızlığının denetçinin büyük olmasından daha  etkili bir durum 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

Gökoğlan ve Tanç (2018), çalışmalarında yatırım kuruluşları üzerinde denetçi 

bağımsızlığı ve denetimin katma değerini ele almışlardır. Aralarında anlamlı bir farklılık 

olduğunu belirlemişlerdir. Çalışmalarında denetçinin bağımsız olmasının işletmelerde 

ekonomik anlamda büyüme sağladığını, şeffaflığın artırılmasına ve finansal tabloların 

denetiminin de güvenilirliğine olanak sağladığı sonucuna varmışlardır. Çil vd. (2018), 

araştırmasında işletmenin sürekliliği ve bağımsız denetçi raporlarını BDS 570 açısından 

incelemeye almıştır. Bu standartlar doğrultusunda işletmelerin bağımsız denetim raporlarını 

düzenledikleri ve bazı işletmelerin bu anlamda uyum problemleri yaşadığını belirtmiştir.   

Sarıçiçek ve Aytekin (2020), çalışmalarında Türkiye’de bulunan bağımsız denetçilerin 

denetimin kalitesine ne derece etki ettiğini demografik özelliklere göre tespit etmeye 

çalışmışlardır. Bu anlamda etki alanlarının bulunmadığı herhangi bir farklılığa neden olmadığı 

görüşüne sahip olmuşlardır. 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında yapılan araştırmaya yönelik hipotezler, ölçekler, ana kütle 

ve örnekleme ilişkin bilgi ve verilere yer almaktadır. 
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3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırma, Pandemi Döneminde bankacılık sektörünün denetim faaliyetleri 

doğrultusunda bankalara sağlamış olduğu katma değerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren banka şubelerindeki denetim 

faaliyetlerinden sorumlu olan personellerin bağımsız denetimin sağladığı katma değer 

algılarını belirleme hedefini taşımaktadır. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren bankacılık sektörü 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında pandemi döneminde faaliyetlerini sürdüren 

bankaların hem merkez hem de ilçe şubelerinde denetim faaliyetlerinden sorumlu personeller 

üzerinde yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.    

Araştırma kapsamında Türkiye Bankalar Birliği sitesinden alınmış olan bilgiler 

doğrultusunda Diyarbakır il merkezi ve 17 ilçesinde 14 bankaya ait toplam 96 farklı şube 

hizmet vermektedir. Bu şubelerde denetim faaliyetlerinden sorumlu olan personel arasında 

rastgele seçilmiş 172 adet personel üzerinde yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Anket çalışması altı (6) adet demografik faktörler ile ilgili, on iki (12) adet denetim 

personelinde olması gereken özellikler, yedi (7) adet denetim kalitesine etki eden faktörler ve 

on sekiz (18) adet bağımsız denetimin katma değerine yönelik ifade olmak üzere toplam 43 

adet sorudan oluşmaktadır. Anket formu Gökoğlan ve Tanç (2018) tarafından 

gerçekleştirilmiş olan çalışmadan alınmıştır. Araştırmanın güvenilirliğinin belirlenmesi 

amacıyla 18 ifadeden oluşan bağımsız denetimin katma değeri çalışmasının Cronbach’s Alpha 

değerinin 0,85 olarak bulunmuştur.  Bu değer sosyal bilimler çalışmalarında yüksek seviyede 

güvenilirliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. 

3.3. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma kapsamında adet hipotez belirlenmiştir.  

H1: Yaş kriteri ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır.  

H2: Yaş kriteri ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H3: Yaş kriteri ile bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 
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H4: Yaş kriteri ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H5: Cinsiyet kriteri ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H6: Cinsiyet kriteri ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H7: Cinsiyet kriteri ile bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H8: Cinsiyet kriteri ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H9: Öğrenim Durumu kriteri ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H10: Öğrenim Durumu kriteri ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

H11: Öğrenim Durumu kriteri ile bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmaktadır. 

H12: Öğrenim Durumu kriteri ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın 

güvenilirliği algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H13: Görev kriteri ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H14: Görev kriteri ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H15: Görev kriteri ile bankacılık bağımsız denetim faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H16: Görev kriteri ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H17: Mezuniyet Bölümü ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H18: Mezuniyet Bölümü ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 
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H19: Mezuniyet Bölümü ile bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

H20: Mezuniyet Bölümü ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği 

algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H21: Hizmet Süresi ile ekonomik büyüme algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

H22: Hizmet Süresi ile bankaların kurumsal yönetime teşvik arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H23: Hizmet Süresi ile bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

H24: Hizmet Süresi ile finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmanın bu kısmında araştırma kapsamında belirlenmiş olan ifadelere verilen 

cevaplar ve bu cevaplar doğrultusunda analiz sonuçları ve yorumlamaları yer almaktadır. 

4.1. Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan denetim faaliyetlerinden sorumlu personellerin demografik 

faktörleri, denetim personelinde olması gereken özellikler ve bağımsız denetimin kalitesine 

etki eden faktörlere ilişkin verilmiş cevaplar neticesinde oluşturulan bilgiler Tablo 1 - 2 ve 

3’te sunulmuştur. 

Tablo 1: Demografik Bilgiler 

Demografik Özellikler n %                                  n % 

Yaş 

20 ve aşağı 26 15,1 

Mezuniyet 

Bölümü 

İşletme 68 39,5 

21 – 30 76 44,2 İktisat 44 25,6 

31 – 40 50 29,1 Kamu Yönetimi 14 8,1 

41 ve üzeri 20 11,6 Maliye 26 15,2 

Toplam 172 100 Diğer 20 11,6 

Cinsiyet 

Kadın 36 20,9 Toplam 172 100,0 

Erkek 136 79,1 

Hizmet Süresi 

0-2 24 14,0 

Toplam 172 100 3-5 44 25,5 

Öğrenim  

Durumu 

Ön lisans 19 11,1 6-10 88 51,2 

Lisans 92 53,5 11 ve üzeri 16 9,3 

Lisansüstü 61 35,4 Toplam 172 100,0 

Toplam 172 100 

Görev 

Yönetici 6 3,5 

Denetim Sorumlusu 82 47,7 

Muhasebe Sorumlusu 70 40,7 

Diğer 14 8,1 

Toplam  172 100 
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Katılımcıların büyük çoğunluğunun 21 ile 40 yaşları arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların üçte 

ikilik kısmı lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların 

yaklaşık olarak yarısı yönetici konumunda çalışmaktadır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu 

işletme bölümünden mezun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların 6 yıl ile 10 

yıl arasında hizmet sürelerine sahip olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 2: Denetim Personelinde Olması Gereken Özelliklere Yönelik Tamamlayıcı İstatistikler 

 

Katılımcılara “Bir denetçide olması gereken özellikleri önem sırasına göre sıralayanız?” 

sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda %74 oran alarak en önemli özelliğin bağımsızlık 

ve tarafsızlık olması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu 

belirtilmiş olan özelliklerin önemli olduğu konusunda görüş bildirmişlerdir. Bu doğrultuda bir 

denetim personelinin özellikle denetim faaliyetini gerçekleştirirken bağımsızlık ve tarafsızlık 

olması denetimin kalitesini de pozitif yönde etkileyeceği mümkün olacaktır.   

Tablo 3: Denetim Kalitesine Etki Eden Faktörlere İlişkin Tamamlayıcı İstatistikler 

Frekanslar ve Yüzde Değerleri 

Özellikler 
En 

Önemsiz Önemsiz 
Ne Önemli 

Ne 

Önemsiz 

Önemli 
En 

Önemli 
Toplam 

Objektiflik 2 (2,3) 2 (2,3) 3 (3,5) 21 (24,4) 58 (67,4) 
86 

(100) 

Gizlilik (Sır Saklama) 1 (1,2) 3 (3,5) 3 (3,5) 18 (20,9) 61 (70,9) 
86 

(100) 

Mesleğe Uygun Davranış 3 (3,5) 1 (1,2) 6 (7,0) 23 (26,7) 53 (61,6) 
86 

(100) 

İletişim Becerisi 2 (2,3) 4 (4,7)  13 (15,1) 18 (20,9) 49 (57,0) 
86 

(100) 

Muhakeme Yeteneği 3 (3,5) 2 (2,3) 12 (14,0) 32 (37,2) 37 (43,0) 
86 

(100) 

Yönetişim ve Etik Hassasiyeti 4 (4,7) 2 (2,3) 6 (7,0) 29 (33,7) 45 (52,3) 
86 

(100) 

Problem Çözme Becerisi 3 (3,5) 2 (2,3) 9 (10,5)  22 (25,6) 50 (58,1) 
86 

(100) 

Adli Beceriler 2 (2,3) 1 (1,2) 6 (7,0) 22 (25,6) 55 (64,0) 
86 

(100) 

Bilgi Teknolojileri Yetkinliği 4 (4,7) 2 (2,3) 17 (19,8) 20 (23,3) 43 (50,0) 
86 

(100) 

Bağımsızlık ve Tarafsızlık 3 (3,5) - 4 (4,7) 15 (17,4) 64 (74,4) 
86 

(100) 

Frekanslar ve Yüzde Değerleri 

Konular 
En 

Önemsiz Önemsiz 
Ne Önemli 

Ne 

Önemsiz 

Önemli 
En 

Önemli 
Toplam 

Denetim Ücretleri - 5 (5,8) 27 (31,4) 24 (27,9) 30 (34,9) 86 (100) 
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Katılımcılara “Denetim kalitesine etki edecek faktörleri önem sırasına göre 

sıralayınız?” sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda en önemli faktörün bağımsızlık 

olduğu görülmektedir. Ayrıca denetçi yetenek ve uzmanlıklarının da denetimin kalitesine 

katkısının büyük olduğu belirtilmiştir. 

4.2. Araştırma Hipotezleri ve Analizi  

Araştırmanın bu kısmında bağımsız denetimin katma değerine ilişkin ifadelere yönelik 

tanımlayıcı istatistikler ve çalışma hipotezlerinin analiz ve yorumlamaları yer almaktadır. 

Tablo 4: Bağımsız Denetim Katma Değerine İlişkin İfadelere Yönelik Tamamlayıcı İstatistikler 

EKONOMİK BÜYÜME N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Bağımsız denetim faaliyetleri, bankacılık kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanılmasına yardımcı olmaktadır. 
172 4,109 1,122 

Bağımsız denetim faaliyetleri, bankacılıkta sürdürülebilir kârlılığı 

sağlamaktadır. 
172 4,011 ,816 

Bağımsız denetim faaliyetleri, yatırımlardaki yeni gelişmelerin takibi ve 

teşviklerden yararlanma derecesini artırmaktadır. 
172 4,095 ,955 

Bağımsız denetim faaliyetleri, bankaların kâr marjının yükselmesinde rol 

almakla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
172 3,930 ,848 

Bağımsız denetim faaliyetleri, bankalar arasındaki rekabet üstünlüğünü 

sağlamada yardımcı olmaktadır. 
172 3,998 ,947 

TOPLAM 172 4,028 

KURUMSAL YÖNETİMİ TEŞVİK 

Bağımsız denetim, bankaların iç denetim faaliyetleri doğrultusunda 

stratejik hedeflerin oluşturulmasına imkân tanımaktadır. 
172 4,218 ,898 

Bağımsız denetim faaliyetleri, kurumsal değerlere bağlılığı artırmaktadır. 172 3,890 1,004 

Bağımsız denetim faaliyetleri, banka yönetiminin doğru ve güvenilir 

kararlar almasına yardımcı olmaktadır. 
172 3,930 1,012 

Bağımsız denetim faaliyetleri, banka ile müşterileri arasında oluşabilecek 

çıkar çatışmalarını önleyebilecek bir organizasyon yapısı oluşturmada 

yardımcı olmaktadır. 

172 3,948 ,961 

Bağımsız denetim faaliyetleri, banka yönetimi ve personelinin hak ve 

menfaatlerinin korunmasına yönelik faaliyetlere yönlendirmektedir. 
172 4,023 ,878 

TOPLAM 172 4,001 

BANKACILIK FAALİYETLERİNDE ŞEFFAFLIK 

Bağımsız denetim faaliyetleri, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri 

doğrultusunda raporlama imkânı tanımaktadır. 
172 3,941 ,896 

Bağımsız denetim faaliyetleri süresince denetim ekibi, gerçekleştirilen 

faaliyetlere ilişkin gerekçeleri açıklamaktadır. 
172 3,844 1,166 

Bağımsız denetim faaliyetleri süresince denetim ekibi, denetim süreci 

hakkında bilgi vermektedir.   
172 4,198 ,923 

Bağımsız denetim faaliyetleri sonucunda genellikle müşterilere yönelik 

olumlu veya olumsuz geri dönüşümler sağlanmaktadır. 
172 4,081 ,881 

Denetçi Rotasyonu 1 (1,2) 6 (7,0) 11 (12,8) 37 (43,0) 31 (36,0) 86 (100) 
Denetim Maliyeti - 4 (4,7) 17 (19,8) 30 (34,9) 35 (40,7) 86 (100) 
Denetim Kuruluşunun 

Görev Süresi 
- 6 (7,0)   16 (18,6) 28 (32,6)  36 (41,9) 86 (100) 

Denetim Kuruluşunun 

Büyüklüğü 
- 8 (9,3) 12 (14,0) 34 (39,5) 32 (37,2) 86 (100) 

Denetçi Yetenek ve 

Uzmanlıkları 
- - 7 (8,1) 13 (15,1) 66 (76,7) 86 (100) 

Bağımsızlık - - -  22 (25,6) 64 (74,4) 86 (100) 
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TOPLAM 172 4,016 

FİNANSAL TABLOLAR DENETİMİ VE FİNANSAL RAPORLAMANIN GÜVENİLİRLİĞİ 

Finansal raporlamanın güvenilirliğinin sağlanmasında, denetçi 

raporlarının bağımsız, eksiksiz ve karşılaştırılabilir olmalıdır. 
172 3,976 1,048 

Bağımsız denetim faaliyetleri, finansal raporlamanın gerçeğe uygunluk ve 

güvenilirlik derecesini artırmaktadır. 
172 3,918 1,094 

Bağımsız denetim faaliyetleri, piyasa güveni ve istikrarının sağlanmasına 

yardımcı olmaktadır. 
172 4,011 1,054 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin standartlar ve ilkeler doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi, finansal bilgi ve raporlamaya olan güveni 

artırmaktadır. 

172 4,151 1,076 

TOPLAM 172 4,014 

Tablo 4 dikkate alındığında ekonomik büyüme kriterinin ortalama değerinin 4,028, 

kurumsal yönetimi teşvik kriterinin 4.001, bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık kriterinin 4.016 

ve finansal tablolar denetimi ve finansal raporlamanın güvenilirliği kriteri ise 4,014 oranına 

sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılımcıların çalışma kapsamında belirlenmiş olan 

ifadeleri onayladıkları (4- Katılıyorum) görülmektedir. 

Tablo 5: Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 

Hipotezler 

İstatistiki Değerler 
Kabul 

Durumu 
Kriter N Ort. 

Std. 

Sap. 

t / F 

değeri 

p 

değeri 

H7: Cinsiyet kriteri ile bankacılık 

faaliyetlerinde şeffaflık algıları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Kadın 36 3,944 ,818 

4,188 ,042 KABUL 

Erkek 136 3,916 ,573 

H4: Yaş kriteri ile finansal tablolar 

denetimi ve finansal raporlamanın 

güvenilirliği algıları arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. 

20 ve aşağı 26 4,138 ,426 

3,686 ,048 KABUL 
21 – 30 76 3,957 ,636 

31 – 40 50 3,824 ,700 

41 ve üzeri 20 3,580 1,166 

H10: Öğrenim Durumu kriteri ile 

bankaların kurumsal yönetime teşvik 

arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Ön lisans 19 3,652 ,845 

4,685 ,010 
KABUL 

Lisans 92 3,813 ,723 

Lisansüstü 61 4,114 ,628 

H11: Öğrenim Durumu kriteri ile 

bankacılık faaliyetlerinde şeffaflık algıları 

arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Ön lisans 19 3,736 ,925 

3,440 ,034 
KABUL 

Lisans 92 3,847 ,764 

Lisansüstü 61 4,139 ,698 

H12: Öğrenim Durumu kriteri ile finansal 

tablolar denetimi ve finansal 

raporlamanın güvenilirliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Ön lisans 19 3,939 ,772 

6,916 ,001 
KABUL 

Lisans 92 4,157 ,866 

Lisansüstü 61 3,777 1,064 

H14: Görev kriteri ile bankaların kurumsal 

yönetime teşvik arasında anlamlı bir 

Yönetici 6 4,300 ,230 

3,991 ,020 KABUL 
Denetim 

Sorumlusu 
82 4,014 ,546 
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farklılık bulunmaktadır. Muhasebe 

Sorumlusu 
70 3,777 ,771 

Diğer 14 3,628 1,160 

H15: Görev kriteri ile bankacılık bağımsız 

denetim faaliyetlerinde şeffaflık algıları 

arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. 

Yönetici 6 4,850 ,288 

3,136 ,016 KABUL 

Denetim 

Sorumlusu 
82 4,012 ,625 

Muhasebe 

Sorumlusu 
70 3,828 ,791 

Diğer 14 3,678 1,230 

Çalışma kapsamında belirlenmiş olan ifadelere katılımcıların verdiği cevaplar 

doğrultusunda T-testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Tablo 5 dikkate alındığında analizler 

sonucunda belirlenen kriterler ve demografik faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar gösterenler belirtilmiştir.  

SONUÇ 

Bağımsız denetim faaliyetlerinin temel amacı işletmelerin sunduğu finansal 

tablolardaki bilgilerin gerçeği yansıtacak ve güvenilir bir şekilde finansal bilgi kullanıcılarına 

aktarımını sağlamaktır. Dolayısıyla bağımsız denetim faaliyetleri bilgi kullanıcılarının karar 

almada güven duyduğu bir liman olarak görmek mümkündür.   

Özellikle pandemi döneminde birçok kurum ve kuruluşun ekonomik olarak zor 

duruma düştüğü bilinmektedir. Bu kötü durumdan kurtulmak için elde edilecek doğru ve 

güvenilir bilgiler doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlamalıdır. Dolayısıyla bağımsız denetim 

faaliyetlerine olmasın gerekenden daha fazla ihtiyaç doğmuştur. Her kurum ve kuruluşlarda 

olduğu gibi bankacılık sektöründe de bağımsız denetim faaliyetlerine olan ihtiyaç artmıştır. 

Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren bankalara pandemi döneminde bağımsız 

denetim faaliyetlerinin katma değerinin belirlenmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma sonucunda pandemi döneminde bankacılık sektöründe bağımsız denetim 

faaliyetlerinin bankaların gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerde şeffaflığın ve üçüncü kişilere 

sunulan bilgilerin güvenilirliğini arttırdığı ve bankaların kurumsal yönetime teşvik edici 

yönde faaliyetlere neden olduğu belirlenmiştir.  

Bu çalışma bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi bankacılık sektöründe de 

bağımsız denetimin önemini bir kez daha vurgulamıştır. Pandemi dönemi gibi olağanüstü 

durumlarda bağımsız denetim faaliyetleri hem bilgi sunanlara hem de bilgi kullanıcılarına 

doğru ve güvenilir bilgiyi temin etmektedir.       
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YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA VE İŞ 

TATMİNİNİN İNCELENMESİ 

Ayhan KARAKAŞ 

Ahmet ASLAN** 

Öz 

Çatışma, hayatın kaçınılmaz bir olgusu olarak yaşamın tüm safhalarında yaşanmakta ve farklı bilim 

dalları içerisinde ele alınmaktadır. Örgütlerde çalışanların iş, kaynak ve gücü elde etme çabaları çatışmayı 

beraberinde getirmektedir. Bireylerin ihtiyaçları karşısında engellemelerin olması bireyde sıkıntı, kararsızlık ve 

gerginlik oluşturmaktadır. Bireyleri fizyolojik, psikolojik ihtiyaçlarını gidermede engel olan durumlar çatışmaya 

sebep olmaktadır. Bireyler iş ortamını değerli ve yapılan işi anlamlı gördüklerinde iş tatmini olumlu olacaktır. 

Örgütsel çatışma ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki vardır. İş tatmini stresli hizmetler grubunda stresi 

azaltmaya yardımcı bir olgudur. Araştırma evrenini Bartın’daki yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenler 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mayıs 2020 – Temmuz 2020 tarihleri arasında toplam 200 çalışana ulaşılmıştır. 

Korelasyon analizi sonucuna göre, iş tatmini ile yapıcı çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki; iş tatmini 

ile uyumlu çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki; iş tatmini ile zorlayıcı çatışma arasında pozitif yönde 

ve orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Fakat iş tatmini ile kaçınmacı çatışma arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: örgütsel çatışma, iş tatmini, yiyecek içecek işletmeleri 

JEL KODLARI: M10, L83 

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CONFLICT AND JOB SATISFACTION 

IN FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES 

Abstract 

Conflict, as an inevitable phenomenon of life, is experienced in all phases of life and is dealt with in 

different branches of science. The efforts of employees in organizations to obtain work, resources and power 

bring conflict. The presence of obstacles against the needs of individuals creates distress, indecision and tension 

in the individual. Situations that prevent individuals from meeting their physiological and psychological needs 

cause conflict. Job satisfaction will be positive when individuals see the work environment as valuable and the 

work done meaningful. There is a negative relationship between organizational conflict and job satisfaction. Job 

satisfaction is a phenomenon that helps to reduce stress in the stressful services group. The population of the 

research consists of employees working in food and beverage businesses in Bartın. In this context, a total of 200 

employees were reached between May 2020 and July 2020. According to the results of the correlation analysis, 

there is a weak positive relationship between job satisfaction and constructive conflict; a weak positive 

relationship between job satisfaction and congruent conflict; A positive and moderate relationship was found 

between job satisfaction and compulsive conflict. However, no significant relationship was found between job 

satisfaction and avoidant conflict. 

Keywords: organizational conflict, job satisfaction, catering businesses 

JEL CODES: M10, L833 

1. GİRİŞ 

Çatışma, hayatın kaçınılmaz bir olgusu olarak yaşamın tüm safhalarında yaşanmakta 

ve farklı bilim dalları içerisinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda da yönetim bilimi örgütsel 

çatışmayı incelemektedir. Davranışçı yaklaşım öncesi yönetim yaklaşımları, çatışmayı 

organizasyonlar için yıpratıcı bir özellik olarak görmüş ve kısa sürede ortadan kaldırılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Modern yönetim yaklaşımları ise çatışmayı ilerleme ve gelişmenin 
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bir itici gücü olduğunu savunarak, çatışmanın yapıcı duruma gelmesi üzerinde durmuştur. 

Örgütsel çatışmanın etkin yönetilebilmesi için çatışmanın doğru teşhis edilebilmesine 

bağlıdır. Bunun içinde öncelikli olarak çatışmanın sebeplerinin belirlenmesi gerekir. Bununla 

beraber örgütte koşulların bozulduğunu gösteren en önemli kanıt iş tatmininin düşük 

olmasıdır. İş tatminsizliği, daha gizli biçimlerde iş yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin 

sorunları ve diğer örgütsel sorunların ardında yer alır. İş tatminsizliği, örgütün bağışıklık 

sistemini zayıflatır, iç ve dış tehditlere karşı örgütün göstermesi gereken tepkiyi zayıflatır ve 

hatta yok eder (Akıncı, 2002: 3; Üngören vd., 2009). 

Bu çalışmanın amacı yiyecek içecek işletmelerinde örgütsel çatışma ve iş tatmininin 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Örgütsel Çatışma 

Çatışma, var olan ya da ortaya çıkan bir olayın/durumun taraflar arasında anlaşmazlık 

yaratması ve sonrasında bir sorun haline gelmesine denir (Zencirkıran & Keser, 2018). 

Örgütlerde çalışanların iş, kaynak ve gücü elde etme çabaları çatışmayı beraberinde 

getirmektedir. Bireylerin ihtiyaçları karşısında engellemelerin olması bireyde sıkıntı, 

kararsızlık ve gerginlik oluşturmaktadır. Bireylerin fizyolojik, psikolojik ihtiyaçlarını 

gidermeye engel olan durumlar çatışmaya sebep olmaktadır. Çatışma örgütlerde verimliliği ve 

etkinliği olumsuz şekilde etkilemektedir. Bunun yanında yöneticilerin zaman ve enerjilerine 

boş yere harcamalarına neden olmaktadır (Şendur, 2006). 

Çoğu insan çatışmanın düşmanlık, memnuniyetsizlik ve kavga anlamına geldiği için 

kaçınılması gereken bir durum olduğunu savunur, ama çatışma kaçınılmazdır. Çünkü insanın 

olduğu her yerde gruplar, örgütler ve etkileşimler olur ve bu etkileşimlerin sonucunda 

çatışmalar ortaya çıkabilir (Afzalur, 2001; Düşükcan, 2018). Çatışma kelime anlamı olarak 

olumsuz bir çağrışım yapsa bile, sorunların karşılıklı olarak tartışılması, problem çözme 

yeteneğini geliştirmesi, tarafların birbirlerini anlamalarını, yeni fikir ve yaklaşımların varlığını 

ortaya çıkarır ve örgütsel değişim ve yaratıcılığı geliştirmede motivasyon unsuru olabilir 

(Solmuş, 2004). 

Örgütsel çatışmalar potansiyel çatışma, algılanan çatışma ve hissedilen çatışma şeklide 

üç dönemde incelenebilir. Daha önce gizli olarak var olan bir konu hakkında taraflardan birisi 

veya daha fazlası tarafından farkındalık olduğunda çatışma başlamış olur. Bu çatışma 

tarafların birbirini yanlış anlamasından da kaynaklanabilir. İkinci aşama taraflar arasında 
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çatışma hissedilmeye başlar, bu aşamada tarafların duyguları değişir, kaygı, güvensizlik ve 

birbirlerine karşı düşmanlık duyguları ortaya çıkar. Taraflar algıladıkları ve hissettikleri 

farklılıklarına göre hareket etmeye başladıklarında görünür çatışma ortaya çıkar. Pondy 

(1967)’ye göre çatışmanın son aşaması muhasebe yapma aşamasıdır. Bu aşamada taraflar 

olumlu veya olumsuz olarak ortaya çıkmış olan sonucun bir değerlendirmesini yaparlar 

(Folger vd., 2013; Pondy, 1967). 

Çatışmaların ortaya çıkış sebeplerine bakıldığında çok çeşitli nedenler öne sürülebilir. 

Bunlar maddeler halinde şöyle sıralanabilir (Eren, 2012); 

• Sınırlı kaynaklara karşı bağımlılıklar 

• Faaliyetlerin zamanlamasında iç bağımlılıklar 

• Örgütsel görev ve sorumluluklarda karışıklıklar 

• Rekabetçi ödüllendirme sistemleri 

• Bireysel amaçlardaki farklılıklar 

• Örgütsel amaçların sübjektif çalıştırılması 

• Algılama farklılıklarının ortaya çıkardığı çatışmalar. 

2.2. İş Tatmini 

İş tatmini çalışanın işinden duyduğu memnuniyetin ifadesidir. Ücret, işin kendisi, iş ile 

kişi uyumu, çalışma koşulları, iş arkadaşları ve iş koşulları gibi çeşitli değişkenlerin etkisinde 

ortaya çıkar. Bireyler iş ortamını değerli ve yapılan işi anlamlı gördüklerinde iş tatmini 

olumlu olacaktır (Keser, 2007). İş tatmininin net bir ölçüsü bulunmamaktadır. Kişiden kişiye 

değişen göreceli bir kavramıdır. Algılanan ile gerçekleşen iş ilişkilerinin sonucu ortaya çıkan 

duygusal durumdur. İşin parasal yönü ve yapılan işin diğerleri tarafından beğenilmesi, takdir 

edilmek iki önemli öncüldür (Göksu, 2007). Yapılan çalışmalarda işyerinin fiziksel koşulları, 

iş arkadaşları ve iş saatlerindeki esneklik en yüksek tatmin boyutları olarak görülürken; 

emeklilik planları, ödeme ve işteki stres boyutu ise en düşük boyutlar olarak görülmüştür. 

Başka bir çalışmada da işte özerklik, işin kendisi ve iş arkadaşları faktörü en fazla tatmin 

faktörü ve bunları ücret ve terfi imkanları takip etmiştir. Düşünüldüğünün aksine ücret birinci 

veya ön sıralarda bir tatmin faktörü değildir (Robbins & Judge, 2015). Çalışanlar, işlerine ve 

iş yerlerine karşı olumlu bir tutuma sahip olduklarında bu olumlu tutum verimliliklerine de 

yansımaktadır. Verimliliğin yanında müşteri tatmini, müşteri sadakati ve neticede şirket 
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karlılığı ve şirketlerin büyümesine kadar silsile suretinde fayda sağlamaktadır (McShane & 

Glinow, 2016).  

Çalışan işinden memnun değilse tatminsizlik ortaya çıkacaktır. İşte tatminsizlik 

aşağıdaki problemlere yol açabilir (Bateman & Snell, 2016); 

• İşe gelmeme ve işten ayrılma oranlarında artma 

• Çalışanlar arasındaki ilişkilerin bozulması 

• Şikâyet davranışlarının artması ve hukuki davaların açılması 

• Grev 

• Çalma, sabotaj ve yağma 

• Sağlık sorunları 

• İş kazalarında artış 

• Müşteri hizmetleri kalitesinde düşüş 

• Verimlilik ve kar azalışı 

2.3. Örgütsel Çatışma İş Tatmini İlişkisi 

Örgütsel çatışma ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki vardır. İş tatmini stresli 

hizmetler grubunda stresi azaltmaya yardımcı bir olgudur (Piko, 2006; Wright, 2011). Yazar 

bu sonuca Macaristan Szeged’deki iki büyük hastanede çalışan hemşireler üzerinde yaptığı 

çalışma neticesinde ulaşmıştır. Üngüren, (2008)’in yaptığı çalışmada konaklama işletmesi 

işgörenlerinin davranış biçimi, görev dağılımı, yönetim şekli, çalışma saati ve parasal konular 

ile ilgili daha fazla çatışma yaşadıkları tespit edilmiştir. Yaşanan çatışmaların genelde 

departman müdürleri, diğer departman çalışanları ve kendi departman çalışanları ile 

yaşadıkları belirtilmiştir. Turizm eğitimi almamış çalışanların çatışmada, sorunları görmezden 

geldiği, karşı tarafın isteklerine kendi isteklerinden fazla duyarlı oldukları söylenebilir. 

Turizm eğitimi alan çalışanların ise çatışma yönetiminde aktif bir yol izleyerek katılımcı 

davranış sergileri anlaşılmaktadır. 

(Üngüren vd., 2009) Alanya’daki konaklama işletmeleri çalışanlarının yaşadıkları 

örgütsel çatışma ve iş tatminleri arasındaki ilişkiyi incelemiş. 354 kişinin katıldığı araştırma 

sonucunda bölüm müdürleri, farklı bölüm çalışanları ve aynı bölüm çalışanlarının daha fazla 

çatışma yaşadığı, çalışanların örgütsel çatışmada uyguladıkları çatışma stratejilerinin, iş 

doyumu yüksek ve düşük olanları belirlemede önemli bir ayırıcı fonksiyona sahip olduğu 
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saptanmıştır. Yıkıcı örgütsel çatışma stratejilerini uygulayan çalışanların “tatminsizler” 

kümesi içinde, “yapıcı” stratejiyi uygulayan çalışanların ise “tatminkârlar” kümesi içinde yer 

aldığı sonucuna varılmıştır. 

Demir’in konaklama işletmeleri çalışanları üzerine yaptığı çalışmada empati 

yeteneğinin çatışmaları algılamaya katkı sunduğu, çatışmaları yönetmede ise özbilinç ve 

özdenetim yeteneklerinin öne çıktığı ifade edilmiştir (Demir, 2010). Konaklama 

işletmelerinde örgütsel çatışma iş tatmininin yanında örgütsel bağlılığı da etkilemektedir. 

Antalya Belek’teki otel çalışanları ile yapılan bir araştırmada örgütsel bağlılığın devam veya 

normatif bağlılık olduğunda örgütsel çatışmanın artacağı, duygusal bağlılık olduğunda ise 

örgütsel çatışmanın tamamen ortadan kalkmasa bile azalacağı tespit edilmiştir (Kavacık vd., 

2013).  

Çatışmayı etkileyen faktörlerin incelendiği başka bir araştırmada, kişisel çatışma üzerinde 

örgütsel yapının, bireysel özerkliğin, örgütsel desteğin ve örgütsel adaletin etkili olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Grup içi çatışmalar üzerinde en fazla etkiye sahip olan faktör örgütsel 

kimlik, en az etkili faktör ise çatışmada hoşgörü olmuştur. Gruplar arası çatışmada en fazla 

etkiye sahip olan faktörlerin örgütsel destek), örgütsel adalet, bireysel özerklik ve örgütsel 

yapı olduğu görülmektedir. En az etkiye sahip faktör ise çatışmada hoşgörü olarak 

belirlenmiştir (Kocaman vd., 2012). 

4. YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı yiyecek içecek işletmelerinde örgütsel çatışma ve iş tatmininin 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma evrenini Bartın’daki yiyecek içecek 

işletmelerinde çalışan işgörenler oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mayıs 2020 – Temmuz 2020 

tarihleri arasında toplam 200 çalışana ulaşılmıştır. Örgütsel çatışma “The Rahim 

Organizational Conflict Inventory- II” adıyla ve çoğunlukla ROCI II olarak 

isimlendirilmektedir ve Rahim (2010) tarafından geliştirilmiştir. Çalışmada iş tatmini ölçeği 

olarak Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilen iş tatmin ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek 28 maddeden ve toplam 3 ifadeden oluşmaktadır, ayrıca oluşan ölçek 5’li Likert 

Tekniğine göre düzenlenmiştir (1: Hiç katılmıyorum, 5: Tamamen katılıyorum). Anketin son 

sorusunda, “her şeyi dikkate aldığınızda işinizden ne kadar memnunsunuz?” sorusuna cevap 

aranmaktadır. (Robbins ve Judge 2015). 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Bulguları 

Cinsiyet N Yüzde Medeni Durum N Yüzde 

Erkek 82 41 Evli 83 42 

Kadın 118 59 Bekar 117 58 

Toplam 200 100 Toplam 200 100 

Yaş N Yüzde Eğitim N Yüzde 

18-25 Yaş 85 43 İlköğretim 45 22 

26-35 Yaş 68 34 Lise 88 44 

36-45 Yaş 20 10 Lisans 54 27 

46 ve Üstü Yaş 27 13 Lisansüstü 13 7 

Toplam 200 100 Toplam 200 100 

İş Yerindeki Çalışma Süresi N Yüzde Pozisyon N Yüzde 

1 Yıldan Az 32 16 Üst Düzey Yönetici 30 15 

1-3 Yıl 58 29 Orta Düzey Yönetici 52 26 

4-6 Yıl 52 26 Alt Düzey Yönetici 31 16 

7-9 Yıl 28 14 İşgören 87 43 

10 Yıl ve Üzeri 30 15 Toplam 200 100 

Toplam 200 100    

Tablo 1 incelendiğinde araştırma içerisinde yer alan çalışanların büyük çoğunluğunu 

%59’luk oranla kadın çalışanlardan, %41’inin ise erkek çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. 

Çalışanlar medeni durumları bakımından incelendiğinde ise %58’inin evli, %42’sinin bekar 

olduğu görülmektedir. Çalışanların %43’ünün 18-25 yaş grubunda, %34’ünün 26-35 yaş 

grubunda ve %13’ünün ise 46 ve üstü yaş grubunda olduğu tespit edilmiştir. Turizm yapısının 

dinamik yapısı düşünüldüğünde çalışanların çoğunluğunun gençlerden oluştuğu söylenebilir. 

Çalışanlar eğitim durumları bakımından incelendiğinde %44’ünün lise mezunu, %27’sinin 

lisans mezunu ve %22’sinin ilköğretim mezunu olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 Ort. St. Sapma 1 2 3 4 5 

1.Yapıcı 4,24 0,75 1     

2.Uyumlu 3,65 0,70 ,621** 1    

3.Zorlayıcı 3,56 1,00 ,444** ,295** 1   

4.Kaçınmacı 3,49 1,17 ,064 ,165 -,249** 1  

5.İş Tatmini 3,18 1,26 ,301** ,309** ,629** -,129 1 

* Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tablo 2 incelendiğinde iş tatmini ile yapıcı çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir 

ilişki; iş tatmini ile uyumlu çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki; iş tatmini ile 

zorlayıcı çatışma arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Fakat iş tatmini 

ile kaçınmacı çatışma arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.  

Tablo 3. Örgütsel Çatışma Boyutlarının İş Tatminine Etkisini İnceleyen Çoklu 

Regresyon Analizi 

 Standartlaştırılmamış Katsayılar Standartlaştırılmış Katsayılar 

Değişken Β Standart Hata β T Sig. 

(Sabit) -,134 ,472  -,284 ,776 

Yapıcı -,140 ,126 -,083 -1,113 ,267 

Uyumlu -,323 ,128 ,179 2,527 ,012 

Zorlayıcı -,769 ,081 ,613 9,517 ,000 

Kaçınmacı ,000 ,063 ,000 -,005 ,996 

R=,645 R2= ,416 Adjusted R2=,404 F=34,781 Sig. = ,000 

Bağımlı Değişken: İş Tatmini 

 

Tablo 3’te örgütsel çatışma boyutlarının iş tatminine etkisini tespit etmek için 

regresyon analizi yapılmıştır. Modele göre örgütsel çatışma boyutlarının, iş tatminini 

açıklama oranı %40’tır. Analiz sonuçlarına göre zorlayıcı çatışma (β=-,769; p<0,05) ve 

uyumlu çatışma (β=-,323; p<0,05) boyutları iş tatminini negatif yönden etkilemektedir. 

Ayrıca kaçınmacı çatışmanın iş tatmini üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. 

Literatürde yapılan çalışmalarda genellikle çatışma ile iş tatmini arasında negatif bir ilişki 

beklenmektedir. Bu çalışmanın sonuçları daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla 

örtüşmektedir. 

5. SONUÇ 

Çatışma, toplumsal yaşamın kaçınılmaz bir olgusu olarak insanın bulunduğu her 

ortamda her daim olacaktır. Farklı bilim dalları da çatışma kavramını kendi 

paradigmalarından tanımlayarak ele almıştır. Günümüz yönetim bilimi de çatışma olgusunu 

ilerleme ve gelişmenin bir yakıtı olarak görmektedir. Bundan dolayı çatışmanın yönetimi 

üzerinde durmaktadır. İşletmelerde çatışmanın olmaması işletmeyle ilgili bir sağlık sorunu 

olduğunun göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çatışma etkili bir şekilde yönetildiğinde 

çalışanların motivasyonunu attırıp işletmeye dinamik yapı kazandırması ve yenilik ile 
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değişimi desteklemesi işletmenin performansını artıracaktır. Çatışma etkin bir yönetim ile 

yönetilmediğinde yıkıcı bir forma bürünerek işletmede ciddi kayıplara yol açacaktır. 

Öncelikle çatışmanın doğru ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için çatışmanın nedenlerinin 

iyi analiz edilmesi gerekir (Üngören, 2008). Yöneticilerin insan kaynakları alanında en çok 

ilgi gösterdikleri konuların başında iş tatmini gelmektedir. Bunun temel sebebi, çalışanların iş 

tatminini arttırarak işletmeye fayda sağlamaktır. Bu doğrultuda yöneticilerin atmaları gereken 

ilk adım örgütsel çatışmayı azaltmak konusunda çalışmalar yapmaktır. 

İş tatmini ile yapıcı çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki; iş tatmini ile uyumlu 

çatışma arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki; iş tatmini ile zorlayıcı çatışma arasında pozitif 

yönde ve orta düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucuna göre 

göre zorlayıcı çatışma (β=-,769; p<0,05) ve uyumlu çatışma (β=-,323; p<0,05) boyutlarının iş 

tatminini negatif yönden etkilediği tespit edilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE GÜNCEL POLİTİK PAZARLAMA VE SEÇMEN DAVRANIŞINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER: 

2019 İSTANBUL YEREL SEÇİMLERİ ANALİZİ1 

Elif KİLİT 

Metin TOPTAŞ** 

Öz 

Politik pazarlama faaliyetlerinin etkin kullanımının anlaşılması ve seçmen davranışına etki eden 

faktörlerin saptanması, siyasal parti ve adayların seçmenlerin düşüncelerini şekillendirip oy verme davranışlarını 

kendi lehine çevirmek için yaptıkları çalışmalar açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılmış olan 

araştırmada, Türkiye’de seçmen davranışlarını etkileyen, psikolojik, sosyo-kültürel ve rasyonel faktörler ile 

birlikte partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetleri incelenerek, 2019 İstanbul yerel seçimlerinde 

seçmen davranışını etkileyen faktörler ve partileri başarıya ulaştıran politik pazarlama faaliyetleri saptanmaya 

çalışılmıştır. Böylelikle, siyasi parti lideri veya adaylarına seçimi kazanabilmeleri için kayda değer bilgiler 

sunulması amaçlanmıştır. 

Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilerek 203 katılımcıya çevrim içi anket yoluyla 

ulaşılmış ve elde edilen sonuçlar “IBM SPSS 20” programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle basit tanımlayıcı 

istatistikler incelenmiş, ardından faktör, güvenilirlik, ki-kare bağımsızlık testi ve korelasyon analizleri 

uygulanmıştır.  

Araştırma bulguları 2019 İstanbul yerel seçimlerinin sonucunu, 31 Mart 2019 seçimlerinde ilk defa oy 

kullananların yanı sıra 23 Haziran 2019 seçimlerinde oy verme tercihini değiştiren seçmenlerin belirlediği 

görülmektedir. Bu bağlamda oy tercihini değiştiren söz konusu seçmenlerin ortak profili incelendiğinde, ağırlıkla 

18-29 yaş aralığında (Z kuşağı ağırlıklı kesim), özel sektör çalışanı, 21 yıl ve üzeri süredir İstanbul’da ikamet 

eden, lisans mezunu, orta gelire sahip, aday odaklı ve belirli bir siyasi partiye sempati duymayan seçmenlerden 

oluştuğu görülmektedir. Bu seçmenlerin oy tercihinde değişiklik yaşama nedenlerinin ise çeşitlidir. İlk olarak; 

ailelerinin görüşlerinin etkisini yitirdiği bulunmuştur. İkinci olarak, söz konusu seçmenlerde 31 Mart’ta oy 

verdikleri aday ve partisinin gelişen olaylar karşısında seçim öncesi tutumlarını değiştirdiği ve toplum içerisinde 

hemfikir olmadığı kesimlerin düşüncelerine tolerans göstermediği görüşü ortaya çıkmıştır. Üçüncü olarak ise, bu 

seçmelerin mevcut yönetimin değişmesini istedikleri saptanmıştır.  

Araştırma teorik katkı olarak, politik pazarlama alanında yapılmış olan diğer araştırmalardan faklı 

olarak sadece partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetlerinden biri üzerine yoğunlaşarak diğer 

etmenleri ihmal etmek yerine, seçmenlerin oy verme davranışlarını açıklamaya odaklanan kapsamlı ve 

bütünleşik bir model önerisi ortaya koymuştur. Ayrıca, oy değiştiren seçmelerin profili ve oy değişim 

nedenlerine ilişkin elde edilen iç görüler Türkiye’de politik pazarlama uygulamalarına katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Politik pazarlama, 2019 İstanbul Yerel Seçimleri, Z kuşağı 

CURRENT POLITICAL MARKETING IN TURKEY AND THE FACTORS 

AFFECTING VOTER BEHAVIOR: AN ANALYSIS OF THE 2019 ISTANBUL 

LOCAL ELECTIONS  

Abstract 

Understanding the effective use of political marketing methods and determining the factors affecting 

voter behavior are critical for political parties as well as politicians to shape the voters’ thoughts and thus voting 

behavior in their favor. In this study, we aimed to determine the factors affecting the voter behavior and the 

political marketing activities that brought the winner political party and the candidate to the success in the 2019 
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Istanbul local elections. In this context, the socio-psychological, socio-cultural and rational factors that may 

affect the voter behavior in Turkey, as well as the political marketing activities implemented by the parties were 

studied.  

In the research, a convenience sampling method was preferred and 203 participants were reached via an 

online questionnaire. Data were analyzed using IBM SPSS v20. Following basic descriptive statistics, factor and 

realiability analyses, chi-square test of independence, and correlation analyses were performed.  

Our findings showed that the outcome of the 2019 Istanbul local elections was determined by the voters 

who cast their votes for the first time in the 31 March 2019 elections as well as the voters who changed their 

votes in the 23 June 2019 elections. In this context, when the combined profile of these voters was examined, it 

was seen that they are; mostly in the 18-29 age group (a Generation-Z weighted segment), working in the private 

sector, residing in Istanbul for 21 years or more, holding an undergraduate diploma, having a middle-level 

income, non-political party sympathizers but candidate-oriented voters. There seem to be several reasons why 

these voters changed their voting preferences. First, it has been found that the political views of their families 

have significantly lost their influence on them. Secondly, these voters seemed to feel that the candidate and the 

party they voted for on 31 March not only changed their pre-election stance but also lost their tolerance to the 

views they disagreed with. Third, these voters mentioned that they wanted the current administration to change. 

As a theoretical contribution, unlike other researches in political marketing, the research has proposed a 

comprehensive and integrated model that focuses on explaining the voting behavior, instead of ignoring other 

factors by focusing only on a limited number of the political marketing activities implemented by parties.  In 

addition, revealing the profile of the voters who changed their votes, and providing insights into this 

phenomenon can practically contribute to the political marketing mix design of the Turkish political parties in 

the future. 

Keywords: Political marketing, 2019 Istanbul local elections, Generation-Z 

 

1. GİRİŞ 

     Geçmişten günümüze daha çok ürün ve hizmetler üzerinden yürütülen pazarlama 

faaliyetleri yaşanan değişimler ile birlikte sosyal ve siyasal alanda da uygulanmaya 

göstermeye başlamıştır. 

      Siyaset bilimi ile pazarlama biliminin öğretilerini birleştiren ve “politik pazarlama” olarak 

tanımlanan bu faaliyetlerin temel hedefi siyasal iktidarı, en yüksek oyu alarak elde edebilmek 

ve bu konumun uzun süre muhafaza edilmesi için çalışmaktır (Demirtaş, 2015, s. 1). 

       Politik pazarlama uygulamalarının özellikle son yıllarda giderek arttığı görülmekte, 

temelinde ise ideoloji, fikirler, partiler ve adayların pazarlanması düşüncesi yatmaktadır. Bu 

nedenle diğer pazarlama uygulamalarından farklı bir anlam taşımaktadır. Siyasal partiler ve 

seçmenler arasında kurulan politik pazarlama faaliyetleri demokratik yaşamın gereği olarak 

meydana gelmekte ve siyasi katılım sonucunda seçmenlerin oy kullanması ile devam 

etmektedir (Çelik, 2016, s. 1). Seçmenlerin oy verme süreci ise bu aşamada basite 

indirgenemeyecek kadar önemli bir süreci kapsamaktadır. Seçmenlerin hangi siyasi parti ya 

da adaya neden oy verdiğinin bilinmesi siyasi parti ve adaylara yol gösterici niteliktedir. 



121 
 

      Bu kapsamda, seçmenlerin, siyasal davranışlarını etkileyen çeşitli psikolojik, sosyolojik 

ve rasyonel etkenler bulunmaktadır. Bunlar bireylerin cinsiyeti, eğitim durumu, yaşı, sosyal 

ilişkileri yaşamış olduğu mekân, aday, aile, lider, kanaat önderleri, komşu ve buna benzer bir 

çok faktör karar verme süreci içerisinde, siyasal davranışın şekillenerek oluşmasında farklı 

düzeylerde etkiye sahiptir (Doğan, 2017, s. 78). 

    İktidarın belirlenmesi ve seçmenlerin kimler tarafından yönetileceği konusu seçimler 

açısından oldukça önemlidir. Seçim süreci içerisinde seçmenin karar verme süreçlerini 

etkileyen unsurlar ise siyasal iletişimin kilit noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda yönetmeye talip olan siyasal aktörler, seçmenlerin desteğini alabilmek için, 

seçim kampanyalarında seçmenlerin karar verme süreçlerine odaklanmaktadır  (Kalender, 

2005, s. 39). 

Araştırmada, Türkiye’de seçmen davranışını etkileyen psikolojik, sosyo-kültürel ve 

rasyonel faktörler ile birlikte partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetleri 

incelenmiştir. Bu bağlamda, 2019 İstanbul yerel seçimlerinde, seçmen davranışını etkileyen 

faktörler ve partileri başarıya ulaştıran politik pazarlama faaliyetleri saptanmaya çalışılmıştır. 

Yapılmış olan bu araştırma, partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama çabalarının 

seçmen üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması yönünde elde edilecek bilgilerin, gelecekte 

yapılacak seçimlerde partileri ve adayları lehine strateji geliştirmelerine yönelik katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Bu olası sonuçlar araştırmanın teori ve uygulamaya ilişkin 

önemini ifade etmektedir. 

Araştırmada rastlantısal örnekleme yöntemlerinden olan kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılarak çevrimiçi anket aracılığıyla 203 seçmene ulaşılmıştır. Elde edilen verilerle 

öncelikle basit tanımlayıcı istatistikler yapılmış ardından ki-kare bağımsızlık testi ve 

korelasyon analizi yapılmıştır. 

Araştırmanın temel bulgularına bakıldığında, ilk defa oy kullanan ve 23 Haziran 2019 

İstanbul yerel seçimlerinde oy verme tercihinde değişiklik yaşayan seçmenlerin etkili olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda, oy tercihinde değişiklik yaşayan seçmenlere ve seçimlerde ilk 

defa oy kullanan ve çoğunluğunun Z kuşağından oluştuğu bilinen seçmenlere yönelik 

politikalar geliştirilmelidir. 

Son olarak her geçen gün araştırmalara konu olan politik pazarlama faaliyetlerine yapılmış 

olan araştırmanın katkı sağlayacağı da düşünülmektedir. Seçmen davranışına etki eden birçok 

faktörün olması ve araştırmaların bu faktörlerden sadece birine yönelmesi araştırmaların 
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sınırlarını daraltmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmada, psikolojik, sosyo-kültürel ve 

rasyonel faktörlerle birlikte partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetlerinin de 

incelenmesinin gelecek araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

        2.1 2019 Yerel Seçimleri Örneği 

           1982 Anayasasının 127. Maddesine göre mahalli idareler; “il belediye ve köy halkının 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılayan ve karar organları yasayla belirtilen seçmenler 

tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileri” olarak tanımlanmıştır. Anayasamızın bu hükmü ile 

birlikte belediye başkanlarının doğrudan halk tarafından seçileceği netleşmiştir. Bu bilgiler 

ışığında yerel yöneticiler atama yolu ile gelen yöneticilerden değil seçilmiş kişilerden 

oluşmakta ve seçimler her beş sene de bir yapılmaktadır. 

           Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında 

Başkanlık Sistemine geçmiştir. Bu sisteme geçilmesinin hemen ardından yapılan 2019 yerel 

seçimleri, pek çok ilki barındırdığı gibi Türkiye’nin siyasi tarihi açısından da büyük önem 

teşkil etmektedir.  

2.1.1 2019 İstanbul yerel seçimleri süreci 

             31 Mart 2019 tarihinde ülke genelinde gerçekleşmiş olan seçimlerde, seçmen yerel 

düzeyde büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclisi ve görev yapacak 

muhtarları belirleme amacıyla sandığa gidip oylarını kullanmıştır (Resmî Gazete,2019).  Bu 

tarihte büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye 

meclis üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti belirlemek üzere ülke genelinde mahalli idareler 

seçimleri gerçekleştirilmiştir. Seçimlerde toplam 57.058.636 seçmen oy kullanmıştır 

(www.ysk.gov.tr, 2020). Adaylar seçim kampanyalarına 30 Mart saat 18:00’a kadar devam 

etmiştir (www.resmigazete.gov.tr, 2020). 

         Yüksek Seçim Kurulu seçimlere, 13 partinin katılacağı bilgisini kamuoyuyla 

paylaşmıştır. Seçime Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik 

Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokrat Sol Parti, Halkların Demokratik 

Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye 

Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılacak olan partiler arasında yer almaktadır. Seçime 

katılacak olan partilerin açıklanmasının hemen ardından Hür Dava Partisi, yapmış olduğu 
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açıklamada ekonomik nedenler nedeniyle seçime katılamayacağı bildirmiş ve seçime katılan 

parti sayısı 12’ye düşmüştür (ysk.gov.tr, 2021). 

         Yerel seçimler yapılırken, genel seçimlerde olduğu gibi, mevcut yasal düzenlemeler 

seçime katılan partilerin ittifak yaparak, Belediye Başkanlığı ya da Belediye Meclis 

üyeliklerinde ortak aday göstermelerine imkân tanımamakla birlikte, 31 Mart yerel 

seçimlerine yönelik aday belirleme sürecinde partiler aralarında yaptıkları pazarlıklarla belli il 

ve ilçelerde ortak belediye başkanı ve meclis üyesi adayları çıkarmışlardır (Tosun & Erdoğan 

Tosun, 2019, s. 16). 

        31 Mart 2019 yerel seçimlerinde diğer yerel seçimlerden farklı olarak gruplaşmalar 

meydana gelmiş ve Türkiye’deki siyasal partiler Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak 

ittifak halinde seçime katılmışlardır.  AKP ile MHP Cumhur İttifakını oluştururken CHP ile 

İYİ Parti Millet İttifakını oluşturmuştur (Gençarslan, 2020, s. 23). HDP oluşturulan bu 

ittifakların içerisinde yer almasa da Millet İttifakı’na karşı bir aday çıkarmayarak oluşturulan 

bu ittifaka destek olmuştur. Aynı ittifak bloğu içerisinde yer alan partiler belirlenen seçim 

bölgelerinde işbirliği yaparak ittifak ortaklarına karşı bir aday göstermemiştir. Dolayısıyla bu 

ittifak ortaklığı neticesinde oy pusulalarında sadece aday çıkaran partilerin amblemi yer 

almıştır. Aynı zamanda aynı ittifak grubunun tek bir aday göstererek yürüttüğü seçim 

çalışmalarında ittifak ortakları belediye meclisi seçimlerinde ortak listeler oluşturmuştur (Miş 

& Duran, 2019, s. 363). 

        AKP’nin iktidarda bulunduğu süre içerisinde son 17 yılda yapılan 15. Seçim olan yerel 

seçimlerde iki ittifak bloğunun adayları, seçim çalışmalarını yürütmüştür. Geçici sonuçlara 

göre; Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon, 169 bin 765 oy alırken, 

Adalet ve Kalkınma Partisi adayı, eski Türkiye Başbakanı ve eski Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 036 oy almıştır. Aradaki oy farkına 

bakıldığında 13 bin 729 oy farkla seçimleri Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Adalet ve 

Kalkınma Partisi seçimlerin ardından birtakım gerekçeler göstererek itirazda bulunmuş, 

itirazlar sonucunda İstanbul ili genelinde oylar yeniden sayılmıştır. Oyların tekrar sayımının 

ardından mazbatasını 17 gün sonra alarak Ekrem İmamoğlu görevine başlamıştır (Oğuz, 2019, 

s. 26-27). 

         Geçici seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasının hemen 

ardından siyasi partiler için itiraz süreci başlamıştır. İtiraz sürecinin odak noktası ise İstanbul 

olmuştur. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul’da 

yapılan seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. CHP maddi hataların düzeltilmesi yönünde itirazda 
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bulunurken, AKP ise maddi hataların düzeltilmesinin yanında 39 ilçedeki geçersiz oyların 

tamamının tekrar sayılması talebi ile YSK’ya başvurmuştur. İtirazlar sonucunda maddi 

hataların düzeltilebilmesi için geçersiz oylar yeniden sayılmış olup Ekrem İmamoğlu ve 

Binali Yıldırım arasındaki oy farklı 14 bine kadar düşmüştür. Bunun ardından AKP 

İstanbul’daki bütün oyların yeniden sayılması talebinde bulunurken YSK bu talebi 

reddetmiştir. Bu kararın ardından AKP seçimlerde tespit ettiği usulsüzlüklere dayanarak 

İstanbul’daki seçimlerin iptali ve tekrar edilmesi ile ilgili YSK’ya başvuruda bulunacağını 

açıklamıştır (Trt World, 2019, s. 21). 

         Yapılan başvuru neticesinde, Yüksek Seçim Kurulu aşağıdaki kararı kamuoyuna 

duyurmuştur: 

 2019 İstanbul yerel seçim sonuçlarını değiştirebilecek sayıdaki zarf ve oyların sayımında, 

sayım döküm cetvellerinin geçerliliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

sandık sonuç tutanakları ve oy sayım döküm cetvellerinin düzenlenme sürecinde ve 

oyların sandık sonuç tutanaklarına geçirilirken maddi hata ve usulsüzlüklerin yapıldığı 

 Oy pusularının kayıp olması, sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanaklarındaki 

maddi hatalar  

 298 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan sandık kurulu başkanı ve üyelerinin atamaları 

 Anayasamızın 298 sayılı hükmü gereğince oy kullanamayacak kısıtlıların oy kullanması 

ve ölü olan seçmenlerin yerine başkalarının oy kullanması 

 Seçim çevrelerinde çok sayıda mükerrer kayıtlı seçmenin birden fazla seçim bölgesinde 

oy kullanıp kullanmadığının tespit edilememesi 

 Seçim torbalarında bulunmayan kayıp seçmen listelerinin olması 

           Yukarıda bildirilen nedenler sonucunda “sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve 

işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile bir bütün olarak 

değerlendirilen yukarıda izah edilen diğer kanuna aykırılık ve usulsüzlükler, seçimin 

güvenilirliğini ortadan kaldıran ve seçim sonucuna müessir olay ve haller kapsamında 

görülmüş, bu nedenle seçimin iptali ve yenilenmesine karar verilmesi gerekmiş olup,  31 Mart 

2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan usulsüzlük iddiaları İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi seçiminin yenilenerek 23 Haziran 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir”  

(www.aa.com.tr, 2021). 

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanmış olan İBB seçimlerinde adayların oy dağılımı 

sonucuna bakıldığında 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları arasında kayda değer oranda bir 

farklılaşma yaşanarak İmamoğlu kazanmıştır. %84,51 oranında seçime katılım gerçekleşmiş 
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olup oyların yüzde 54,22’sini Ekrem İmamoğlu, ise %45’ini ise Binali Yıldırım almıştır 

(ysk.gov.tr, 2021). 

2.2 2019 İstanbul Yerel Seçimlerinde Politik Pazarlama Faaliyetleri 

31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında, partilerin politik pazarlama faaliyetleri analiz 

edildiğinde öncelikle partilerin yayınlamış olduğu manifestolar dikkat çekmektedir.  

Bu kapsamda AKP 20 sayfadan oluşan manifesto yayınlamıştır. Manifestonun ana 

başlığı altında “Memleket İşi Gönül İşi” sloganı kullanılmış ve Adalet ve Kalkınma Parti’nin 

yeni dönem belediyecilik anlayışları on bir başlık altında toplanmıştır. Bu başlıkları 

incelediğimizde “Şehir Planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehirler, 

Akıllı Şehirler, Çevreye Saygılı Şehirler, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla 

Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık, Değer Üreten Şehirler.” yer alarak açıklanmıştır 

(Arklan & Tanacı, 2020, s. 8). 

31 Mart 2019 seçimlerinde CHP ise 32 sayfadan oluşan bildirgede kapak sayfasının 

hemen sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yer verilmiştir. “Belediyecilik Halkın 

Derdine Derman Olmaktır” sloganı da fotoğrafın yanında yer almaktadır. Sonraki sayfalarda 

“Huzurlu Kentlerde Yaşamak İçin Halkçı Belediyecilik” sloganı kullanılmıştır. Bildirgede 

“Yerel Yönetimlerde Temel ilkeler; Giriş: Halkçı Belediyeciliğin Esasları; Demokratik ve 

Etkin Yönetimin, Bir Arada Huzurlu Yaşamın Güvencesi Olacağız; Hayat Pahalılığına Son 

Vereceğiz, Çokça Üreteceğiz ve Hakça Bölüşeceğiz; Sürdürülebilir Kentler Oluşturacağız, 

Ortak Zenginliklerimizi Geliştireceğiz.” ifadeleri yer almaktadır.  “Martın Sonu Bahar” 

sloganı da dikkat çekmektedir (Arklan & Tanacı, 2020, s. 9). 

 Siyasal tercihlerin en önemli belirleyicileri arasında yer alan ‘aday faktörü’, 

oluşturulan izlenim ve hazırlanan seçim kampanyaları ile bir araya gelince seçmen üzerindeki 

önemli bir etki yaratmaktadır. Bu kapsamda seçim bildirilerinin ardından adayları incelemek 

faydalı olacaktır. Özellikle yerel seçimlerde adayların yarıştığı mücadelede, seçmen tercihinde 

siyasal imaj faktörünün etkisi daha net görülmektedir (Balcı, Kaya, Karadeniz, & Abaylı, 

2020, s. 3). 

 Siyasal partiler, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde yerel düzeyde adaylarını, öz 

imajlarıyla ön plana çıkarmıştır. Ekrem İmamoğlu da seçim stratejisinin tamamını kendi imajı 

üzerinde oluşturmuştur. Sakin ama ısrarcı, her kesimden halkı kucaklayan tavrı seçimler 

süresince sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kapsamda 
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İmamoğlu’nun aday imajının önüne geçmemek adına seçim kampanyalarında bir adım geride 

durmayı tercih etmiştir. İmamoğlu, televizyon programlarından ziyade halkın içinde zaman 

geçirerek ve bunu profesyonel görünmeyen, anlık gelişmiş diyaloglarını sosyal medyada 

paylaşarak kucaklayıcı imajını güçlendirmiştir. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi 

şemsiyesi altında hareket etmek yerine geniş kitlelere ulaşmak için parti dışında faaliyetlerine 

de önem vermiştir. İstanbul’daki billboard ve diğer kent mobilyalarında yayınlanan 

reklamlarda “İmamoğlu Varsa Çözüm Var” sloganı ile hareket eden “İstanbul’ da kimse 

yatağa aç girmeyecek” sloganıyla yoksulluk sorununa karşı yapacağı destekleri belirtmiş ve 

bu sorunların çözümlerini seçmenlere uygun bir üslupla aktarmıştır bu sayede seçmene aday 

bazlı güven duygusu aşılama yöntemine gidilmiştir (Aslanlı, 2019, s. 47-48). 

Kimi zaman geniş hedef kitlelerine ulaşabilmek ve bu kitleler üzerinde etki 

kurabilmek için adayın parti imajının dışında hareket etmesi gerekmektedir. İmamoğlu da var 

olan imajını güçlendirebilmek için bu yöntemi uygulamıştır. Bütün bunların yanında 

İmamoğlu’na ilişkin, halkın içinden biri imgesi yaratılabilmiştir. Partisinin organize etmiş 

olduğu bir mitingde, rakip parti seçmenine sıcak bir mesaj göndermek ve seçmenin iletilen 

mesajın samimiyetine inanması son derece zor iken; Halkın arasında dolaşarak söz gelimi bir 

pazarda kendisine sorulan sorulardan yola çıkarak rakip parti seçmenine sıcak mesaj 

göndermek mümkündür. Bu sayede geniş kitleler üzerinde sempati oluşturabilmiştir. Bu 

diyalogların görüntü kaydına alındığından haberdar olunmadığı hissi uyandırıldığında, sonuca 

ulaşmak daha da kolay bir hale gelmektedir. Ekrem İmamoğlu’nun da seçim stratejisini 

tamamen bu yönde belirlediği gözlemlenmektedir. Nitekim Ekrem İmamoğlu, bir pazaryeri 

ziyaretinde, ikna olmamakta ısrarlı görünen ve rakip partiye oy vereceğini söyleyen yaşlı bir 

seçmene, “Anacığım, ben senin oyunu istemiyorum, senin duanı istiyorum. İnşallah  

kazanacağım ve gelip seni evde ziyaret edip, böreğini yiyeceğim.” diyerek, özellikle kararsız 

veya küskün seçmen nezdinde önemli bir sempati yakalamıştır (www.youtube.com, 

2021).Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin en büyük ikinci partisi konumundaki bir partinin adayı 

olmasına rağmen, basına yansıyan pazaryerindeki teyzemiz ile yapmış olduğu diyalogda 

“Hangi partinin adayısın?‟ şeklindeki sorulara “Ne yapacaksın partiyi, ben herkesin adayıyım 

ve rakiplerimden daha iyi hizmet yaparım, diğerlerinden daha hızlı koşarım. Ben bunu iddia 

ediyorum.” yanıtı vererek, adaylık imajını parti imajının önüne koymayı tercih etmiştir 

(www.youtube.com, 2021). 

Bu bağlamda nefrete karşı sevgi dili, korkuya karşı barış dilini benimsemiş ve buradan 

hareketle sosyal medyada bu dilin doğru tonlamalarını yapmıştır. Kampanya süresince sahada 
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ve medyada negatif sözlere yer vermeyen İmamoğlu herkesi kucaklayan ve “Seni seviyorum” 

diyen bir dil kullanmıştır.  Çatışmacı olmayan dil ve üslubun ürkek, sinmiş bir profil 

çizmediğini, tersine İmamoğlu’nun kararlı tutumunun öne çıktığını belirtmek gerekir. Sosyal 

medya kullanımlarında İmamoğlu’nun, çatışmadan uzak ancak kararlı dil ve üslubuyla siyasal 

olarak dönüşüm ve değişimin başını çekebilecek bir dava adamı profili çizdiği pekâlâ ileri 

sürülebilir  (Ayman, 2019, s. 95-96). 

Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde miting otobüsünde  Seçim otobüsüne yaklaşan 

ve İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyen çocuğa İmamoğlu'nun cevabı ise 

"Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel 

olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" diyor olmuştu. Bu diyaloğun ardından 'Her şey çok güzel 

olacak' sloganı sıklıkla kullanılmıştır (www.youtube.com, 2021). 

Aynı zamanda eşi, çocukları ve özellikle de annesi ile sosyal medyaya yansıttığı 

görseller ve bu görselleri tamamlayan diyaloglar, İmamoğlu’nun hitap ettiği seçmen 

yelpazesini büyük oranda genişletmiştir. Bunların yanında beyaz gömlek tercihinde istikrarlı 

bir tutum sergileyerek, aday imajını görsel olarak desteklemiştir (Aslanlı, 2019, s. 50). 

          Cumhur İttifakı’nın Adayı Binali Yıldırım ise, geçmiş tecrübelerini ön planda tutarak; 

Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bakanlık yapmış olmanın yanı sıra 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde uzun süre üst düzey görevlerde bulunmuş 

olmasını ön plana çıkarmıştır. Aslında Binali Yıldırım’ın son derece güçlü olan aday imajı 

Cumhur İttifakı’nın Beka sorunu‟ ve diğer genel söylemlerinin gölgesinde kalmıştır. Binali 

Yıldırım beka söylemlerinden ısrarla kaçınmış, böyle bir sorunun var olmadığını 

düşündüğünü, yerel siyaset açısından da pek fazla önem arz eden bir konu olmadığını öne 

sürse de icraatçı kimliğini güçlü bir şekilde yansıtamamıştır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan gibi çok daha güçlü imaja sahip bir liderin İstanbul seçimlerinde yer 

alması, Binali Yıldırım’ın aday imajını sergilemesinde büyük oranda etkili olmuştur. Bu 

tespitlerin oluşmasında, seçim süreci ve sonrasında Adalet ve Kalkınma Partili seçmenlerin 

röportajlarında sık sık dile getirilmiştir. Nitekim yapılmış olan anket sonuçları da aynı sonucu 

ortaya çıkarınca Binali Yıldırım 23 Haziran’da yapılan seçimlerde en önde ve daha güçlü bir 

imajla kampanyalarda yer almıştır (Aslanlı, 2019, s. 51-53). 

         Rakip iki aday tarafından yapılmış olan siyasal reklam türündeki paylaşımlara 

bakıldığında İmamoğlu’nun geleceğe ve geçmişe yönelik icraatlarını aktif olarak ortaya 

koyduğu ve öneri stratejisini benimsediği görülmüştür. Paylaşımlarında da yaptıkları ve 

yapmayı planlandıklarını içeren vaatleri ile güven kazanmaya çalışmıştır. Siyasi partiden daha 
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çok aday ön planda tutulmuştur. Adayın kişisel hikayesine yoğunlaşan Youtube kullanımı 

gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Yıldırım’ın ise siyasal geçmiş ve tecrübelerine 

dikkat çeken geçmiş icraatlara yönelik reklamları tercih ettiği ve ağırlık olarak imaj yaratma 

stratejisinden yararlandığı anlaşılmıştır. Yapmış olduğu bu türde çalışmalarda “Biz yaptık 

yine biz yaparız” sloganlı reklamlar ile ülke çapında ve İstanbul’da yapılan geçmiş tarihli 

yatırımları izler-kitleyle paylaşırken seçmene geçmişi hatırlatmış, belediye başkanı adayı 

olarak kendisi ile birlikte partisini de öne çıkarmıştır (Doğu Öztürk & Zeybek, 2020, s. 108). 

          Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun reklamlarında yer alan benzerlik ve 

farklılıkları ele alan bir çalışmada ayrıştıkları en önemli noktanın Binali Yıldırım’ın pozitif 

reklam, Ekrem İmamoğlu’nun ise negatif reklamı tercih ettiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda 

“Binali Yıldırım’ın reklamlarının ana stratejisi bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerden 

bahsedip bunları devam ettireceğiz şeklinde mesajlar vermektedir, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin reklamlarında ise İstanbul’un kanayan yarası olan ayrımcılığa çözüm bulmak 

üzerine yapılmış mesajlar” vurgulanmaktadır. İki adayın reklamlarında ayrışan en belirgin bir 

diğer özellik ise Binali Yıldırım’ın mesajlarında hizmet ve hizmet aşkını vurgulayıp gelecekte 

yapacaklarına odaklanırken, Ekrem İmamoğlu vereceği hizmetlerden daha çok bütünleştirici, 

barış mesajları iletmektedir. Adayların reklam filmlerindeki benzerlikleri ele aldığımızda rap 

şarkıları karşımıza çıkmaktadır. İki aday da rap şarkıları kullanmıştır. Rap şarkıları dışındaki 

bir diğer benzerlik ise iki adayın da diğer reklamlarında halkın her kesiminden insanla 

kucaklaşma görüntülerine yer verilmesidir. Bununla beraber iki reklamda da İstanbul 

manzaralarına yer verilerek İstanbul’un güzelliği ve “bu şehre talibim” mesajı vurgulanmaya 

çalışılmıştır (Kayalar, 2019, s. 129-130). 

         31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilk defa çevre dostu kampanyalar düzenlenme kararı 

alınmıştır. Bu karar çerçevesinde sokak, cadde ve meydanlarda boydan boya asılan ve çevre 

kirliliğine neden olan flamaların kullanımı yasaklanmıştır. Bu durum siyasetçileri sosyal 

medyaya yakınlaştırmış, flamalar yerini mobil ve sanal afişler almıştır (www.gzt.com, 2021). 

         Günümüzde sosyal medya, siyasi parti ve siyasetçiler için yeni siyasal iletişim kurma 

alanlarından biri olmuştur. Bireyler tarafından sosyal medyanın aktif olarak kullanılması, hem 

seçim dönemleri hem de seçim olmayan dönemlerde sosyal medyanın önemini giderek 

arttırmaktadır. İmamoğlu’nun seçim süresi içerisinde yapmış olduğu paylaşımlara 

bakıldığında genel içeriklerin ardından demokrasi ve adalet konusu en çok işlenen konular 

arasındadır. Paylaşımların önemli bir kısmı birbiriyle ilgili bu iki kategori arasında yer 

almaktadır. Aynı zamanda İmamoğlu’nun üzerinde durduğu bir diğer konu ise İstanbul’dur. 
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Yıldırım’ın seçim süresi içerisinde yapmış olduğu paylaşımlara bakıldığında ise genel 

içeriklerin ardından İstanbul konusu ön plana çıkmaktadır. İstanbul ile ilgili yapılmış olan 

paylaşımlarda daha çok ekonomik vaatlerde bulunulmuştur. Aynı zamanda Yıldırım’ın 

paylaşımları arasında seçim dışı konular diğer adaylara oranla daha fazladır. Gelecek üzerinde 

de duran Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirilere yer verdiği paylaşımları 

dikkat çekmektedir. Diğer hiçbir rakip Binali Yıldırım kadar doğrudan rakip eleştirisinde 

bulunmamıştır. Yıldırım bunun yanı sıra geçmiş dönemdeki görevlerinde yaptığı hizmetleri 

gösteren paylaşımlar da yapmıştır (Çelik F. , 2020, s. 130-138). 

          Bu bilgilerin yanında, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında gönüllü olarak 

görev yapmak isteyen 20 bin üzerinde gönüllü başvuru yapmıştır. Bu rakam 31 Mart 2019 

seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yüz bini aşkın bir rakama ulaşmış olup İmamoğlu’na 

bu durum çok ciddi bir güç ve destek sağlamıştır. Bu durum İmamoğlu’na bilinirlik açısından 

dezavantajlı girdiği yarışta seslenmiş olduğu kitleye her açıdan erişebildiğini ve bu kitleyi 

harekete geçirebildiğini, siyaseten beklenti duyabilen etkin aktörler haline getirebildiğinin 

erken bir göstergesi olarak yorumlanabilmektedir. İmamoğlu’nun bu başarısının ardında yatan 

en büyük etkenlerden biri yapmış olduğu paylaşımların toplumun istisnasız her kesimine 

ulaşabilen ve bu kesimle hakiki bir bağ kurabilecek bir dilin kullanılmasıdır. Başka bir ifade 

ile toplumun her kesimi için ortak bir mesaj formüle edilerek, her yaşa, mesleğe, emeklilere, 

ebeveynlere, üniversite öğrencilerine ve daha nice gruplara hitap edebilen bir dil 

oluşturulmuştur. Aynı zamanda İmamoğlu ve ekibi bu seçimlerde sosyal medyayı seçim 

kampanyalarında önemli bir noktaya oturtmuşlardır. Mart ayında sosyal medyanın geri 

dönüşümünü gördükten sonra da 23 Haziran seçimlerinde daha fazla sosyal medyaya ağırlık 

vermişlerdir (www.bbc.com, 2021). 

            2019 İstanbul yerel seçimlerinde partilerin şarkı kullanımına bakıldığında, AK 

Parti’nin 2019 Yerel Seçimleri döneminde seçim şarkıları vasıtasıyla temel bileşenleri 

itibarıyla dindar, Osmanlı mazisini sahiplenen, kendi arasında kimi minör farklılıklar arz 

edebilen ve buna hoşgörüyle yaklaşan, demografik olarak kırsal kökenlerini korumakla 

beraber kısmen Batılılaşmış bir kentliliğin ağırlıklı olduğu, bu kitlenin tarihsel ve siyasi 

eğilimini yansıtacak şekilde yakın tarihteki merkez sağ tecrübeyi de sahiplenen, doktriner 

değil samimi, doğal milliyetçi, bu nedenle de rasyonalite ötesinde bir azme ve çalışkanlığa 

sahip bir kolektif kimlik inşa ettiği görülmüştür (Sipahioğlu, 2019, s. 94) 
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        CHP’nin 2019 yerel seçimleri döneminde seçim şarkıları vasıtasıyla temel bileşenlerine 

bakıldığında, ise ‘Mart’ın Sonu Bahar’ şarkısıyla, seçmenlerin CHP nezdinde oy 

kullandığında her şeyin daha güzel olacağı mesajını vermektedir. 

23 Haziran 2019 tarihinde yapılmış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

seçiminde rakip iki adayın söylemlerinin benzer değerler üzerinden iletilmesine rağmen 

Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. İmamoğlu İstanbul için değişim vadeden fikirlerini ve bu 

yöndeki amaçlarını net bir biçimde ortaya koyarak, seçimlerin yenilenmesini mağduriyet 

söylemi çerçevesinde oluşturarak dürüstlük değerini ön planda tutmuştur. Binali Yıldırım ise 

ekonomide yaşanan bozulmaların, işsizlik ve umutsuzluğun ön planda olduğu, siyasette 

liyakat ve şeffaflık tartışmalarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşen İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi seçiminde, geçmiş başarılarına atıfta bulunarak kamusal imajını ön planda tutmuş 

ve bu yönde çalışmalarına devam ederek seçmenlerin desteğini almaya çalışmış fakat 

rakibinin gerisinde kalmıştır. Yapılan bu seçimler, son dönem Türk siyasi hayatında, 

seçimlerin yenilenmesi ve uzun süre değişmeyen seçmen tercihinin farklılık göstermesi 

nedeni ile ciddi bir önem teşkil etmektedir. 2019 İstanbul yerel seçimleri 14 Mayıs 1950 

tarihinde yapılan seçimlere benzerlik göstermektedir. Demokrat Partinin fark yaratarak 

kazandığı seçimlerde de görüldüğü gibi geçmiş başarılara atıfta bulunarak örüntülenmiş 

kamusal imajını ön planda tutan değil günlük hayatın her alanına dair kendi amaçlarını ortaya 

koyan, mağduriyet söylemini dürüstlük değeriyle bütünleştiren, sosyal adalet ve eşitlik 

söylemine odaklanan siyasal anlayışı tercih ettiği görülmektedir (Yılmaz & Karakaş, 2019, s. 

47). 

3. YÖNTEM ve VERİ 

Araştırmanın dördüncü bölümü olan metodolojik kısmında, 2019 yılında gerçekleşmiş 

olan İstanbul yerel seçimlerinde uygulanmış olan politik pazarlama faaliyetlerinin seçmen 

davranışları üzerindeki etkisi incelenerek, analiz sonuçları değerlendirilmiştir. 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Türkiye’de seçmen davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyo-kültürel ve rasyonel 

faktörler ile birlikte partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetleri incelenmiştir. 

Bu bağlamda 2019 İstanbul yerel seçimlerinde, seçmen davranışını etkileyen faktörler ve 

partileri başarıya ulaştıran politik pazarlama faaliyetleri saptanmaya çalışılmıştır. 
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3.2 Araştırmanın Önemi 

Seçmenin beklentilerinin ve seçmen davranışlarını etkileyen faktörler ve politik 

pazarlama karmasının etkin kullanımının anlaşılması, siyasal parti aday ve liderlerinin 

seçmenlerin düşüncelerini şekillendirip oy verme davranışlarını kendi lehine çevirmek için 

yaptıkları çalışmalar açısından kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda yapılmış olan araştırmanın 

önemi, partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama çabalarının seçmen üzerindeki 

etkilerinin daha iyi anlaşılması yönünde elde edilecek bilgilerin, gelecekte yapılacak 

seçimlerde partileri ve adayları lehine strateji geliştirmelerine yönelik katkı sağlayacağı 

düşünülmesidir. Bu olası sonuçlar araştırmanın teori ve uygulamaya ilişkin önemini ifade 

etmektedir. 

3.3 Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmanın ana kütlesini 2019 İstanbul yerel seçimlerinde oy kullanmış vatandaşlar 

oluşturmaktadır. Tüm bu ana kütlenin tamamına ulaşmak pratik anlamda mümkün 

olmadığından rastlantısal olmayan örnekleme yöntemleri içinden kolayda örnekleme yöntemi 

tercih edilmiştir.  Bu kapsamda İstanbul ilinde 2019 Yerel Seçimlerinde oy kullanan 203 

katılımcıya ulaşılarak çevrimiçi anket yapılmıştır. 

3.4 Araştırmanın Kısıtları 

Türkiye’de güncel politik pazarlama 2019 İstanbul yerel seçimleri analizi konulu 

araştırmada çeşitli kısıtlar bulunmaktadır. Araştırmanın kısıtlarından birincisi, örneklemi ile 

ilgilidir. 2019 İstanbul Yerel Seçimlerinde oy kullanan seçmenlerin tamamına ulaşılmasının 

hem maddi hem de zaman anlamında imkânsız olması nedeniyle araştırma 203 seçmene 

ulaşılmıştır. Diğer kısıt ise anket yönteminin ve konunun doğası gereği katılımcıların gerçek 

düşüncelerini yansıtıp yansıtmaması ile ilgilidir. 

3.5 Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi Ve Aracı  

Araştırmada öncelikle konuyla ilgili literatür taraması yapılarak birincil bilgi 

kaynaklarından yararlanılmıştır. Normal şartlarda anket çalışması yüz yüze yapılacakken 

Kovid-19 salgın hastalığının yarattığı namüsait koşullar sebebiyle çevrimiçi anket tekniğinden 

yararlanılmıştır. Araştırma verileri 01.03.2021-01.04.2021 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Soruların ölçümünde 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak seçenekler aşağıdaki gibi sunulmuştur. 

1. Kesinlikle katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 
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3. Kararsızım 

4. Katılıyorum 

5. Kesinlikle katılıyorum 

Araştırma kapsamında oluşturulan anket formu toplam dört kısımdan oluşmaktadır. Anket 

formunun oluşturulmasında, politik pazarlama ve seçmen davranışına etki eden faktörler ile 

ilgili literatürde yapılan anket çalışmaları değerlendirilmiştir. Anket formunda yer alan 

soruların büyük bir kısmı literatürde daha önceden yapılan anket çalışmalarından 

yararlanılarak oluşturulmuş olup araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada 

kullanılan anket soruları elde edildikleri kaynaklarla belirtilerek Ekler kısmında görülebilir. 

3.6 Araştırmanın Veri Analiz Tekniği 

Araştırmada veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket yöntemi tercih edilerek toplanan 

verilerin analizinde “IBM SPSS 20” programı kullanılmıştır. SPSS programı sosyal bilimler 

alanında uygulanılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılmakta ve kapsamlı istatiksel analiz 

tekniklerini içermektedir. Öncelikle araştırmada frekans dağılımları ele alınmış ve ardından 

ki-kare bağımsızlık testi ve korelasyon analizi yapılmıştır. Aynı zamanda faktör analizi de 

yapılmıştır, bu değişkenlerin analizinde ortaya çıkan boyutsal yapılar literatüre uygun olarak 

ortaya çıkmamıştır. Bunun sonucunda, araştırmanın değişkenlerinin boyutsal yapısının 

literatüre dayalı şekilde tanımlanmasına karar verilmiştir. 

4. BULGULAR 

Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların demografik özelliklerine göre, ağırlıkla 

araştırmaya %57,1 ile kadın, %54,7 ile 18-29 yaş aralığının, %41,4 ile lisans mezununun, 

%53,7 ile özel sektör çalışanının, %71,9 ile orta gelir sahiplerinin ve %77,8 ile 21 yıl ve üzeri 

süredir İstanbul ilinde ikamet eden katılımcıların katılım sağladığı görülmektedir. 

Katılımcıların sahip oldukları ideolojileri değerlendirildiğinde, %19,7 ile herhangi bir 

ideolojiye sahip olmayan %59,1 ile siyasi partiye sempati duymayan %36 ile kendini siyasi 

yelpazenin sol kanadında hisseden,  %77,8 ile kendini Türk olarak tanımlayan katılımcıların 

ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların oy verme kararını ne zaman verdiğine yönelik bulgularda %40,9 katılımcı 

adaylar belirlendikten sonra karar verdiğini bildirirken, %39,4 katılımcı oy vereceği partinin 

her zaman belli olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda 

sonuçların yaklaşık olarak birbirine yakın görüşlerden oluştuğu görülmektedir. Bu kapsamda, 
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adaylar belirlendikten sonra karar verdiğini bildiren katılımcılara politik pazarlama faaliyetleri 

aracılığı ile ulaşılarak davranışlarının şekillenmesine etki edilebileceği düşünülmektedir.  

Araştırmanın temel konusu olan, 2019 İstanbul yerel seçimlerine yönelik bulgulara 

bakıldığında ise %87,2 katılımcının 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerinde oy kullandığı ve 

oy kullanan bu katılımcıların %8,4’ünün ilk defa oy kullandığı ve bu katılımcıların 

%19,2’sinin ise daha önce oy verdiği partiye oy vermediği bilgilerine ulaşılmıştır. Bu bilgiler 

Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerde başarı sağlamasında, ilk defa oy kullanan ve daha önce oy 

verdikleri partiye oy vermeyen katılımcıların etkili olduğunu göstermektedir. 

Araştırma bulgularında, 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerinin iptalinin ardından tekrar 

edilen 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerinde %86,7 seçmen oy kullanmış olup bu 

seçmenlerin %6,9’unun 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerinde oy verdikleri partiden farklı 

bir partiye oy verdiklerini bildirmiştir. Oy verdikleri partiden farklı partiye oy veren adayların 

ağırlıkla, ailelerinin görüşlerinin etkisini yitirdiği için değişiklik yaşadıkları görülmektedir. 

23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerinde oy verme tercihinde değişiklik yaşayan 

seçmenlere yönelik bulgular değerlendirildiğinde seçmenlerin oy verme tercihinde değişiklik 

yaşamalarında diğer faktörlere oranla en yüksek etkiye sahip faktörün, ailelerinin görüşlerinin 

etkisini yitirmesi, 31 Martta oy verdikleri aday ve partisinin gelişen olaylar karşısında seçim 

öncesi duruşlarını değiştirmesi, 31 Martta oy verdikleri aday ve partisinin toplum içerisinde 

hemfikir olmadığı kesimlerin düşüncelerine değer vermemesi ve mevcut yönetimin 

değişmesini istedikleri için 23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde oy verdikleri adayı 

değiştirdikleri görülmektedir. Bu bilgilerin yanında 31 Marttan 23 Hazirana kadar yaşanmış 

olayların da seçmen davranışlarını etkilediği görülmektedir.  

Bu bilgilerin yanında 23 Haziran 2019 İstanbul yerel seçimlerinde oy verme tercihinde 

değişiklik yaşayan seçmenlerin kimler olduğunu anlamlandırabilmek için Ki-Kare 

Bağımsızlık Testi üzerinden birtakım bilgiler elde edilmiştir, ayrıca bu seçmen kitlesinin 

profili de çıkarılmıştır. Elde edilen bilgilere göre istatistiksel olarak ilişki durumlarına 

bakıldığında sadece yaş ile 23 Haziran İstanbul yerel seçimlerinde oy tercihlerini 

değiştirmeleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda 18-29 yaş 

aralığında bulunan seçmenlerin yadsınamayacak gücünün farkında olarak faaliyetlerini 

sürdürmelidir. Oy tercihini değiştiren seçmenlerin profili çıkarıldığında ise ağırlıkla 18-29 yaş 

aralığında, özel sektör çalışanı, 21 yıl ve üzeri süredir İstanbul’da ikamet eden, lisans mezunu, 

orta gelire sahip, aday odaklı ve bir siyasi partiye sempati duymayan seçmenlerden oluştuğu 

görülmektedir.  Bu kapsamda siyasi partiler seçmenlerin oyunu kazanabilmek için oy 
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değişikliği yaşayan bu seçmenlerin talep ve isteklerine yönelmeli, bu talep ve isteklere uygun 

politikalar üretmeli ve seçmene sunmalıdır. Seçmenin talep ve ihtiyaçlarını karşılayan 

politikaların üretilmesi siyasi parti ve adayların oylarının artmasını da beraberinde 

getirecektir. Seçmenlerin neden oy tercihinde değişikliğe gittiği iyi analiz edilmeli ve bundan 

sonraki süreçte kendilerine yol haritası belirleyerek çalışmalarını sürdürmelidirler. Bu 

bağlamda, oy tercihinde değişiklik yaşayan seçmenlerin kimler olduğunun incelendiği tabloda 

dikkat çeken husus 21 yıl ve üzeri süredir İstanbul semtinde ikamet eden seçmenlerin 

olmasıdır. Uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan bu seçmenlerin neden değişiklik yaşadığı 

önemli bir noktadır. Siyasi partiler bu noktaya yönelmeli ve derinlemesine araştırma 

yapmalıdır. Çünkü seçmenin istediğini iktidar yapıp, istemediğini iktidardan uzaklaştırma 

gücü bulunmaktadır. 

Partilerin uygulamış oldukları politik pazarlama faaliyetleri kapsamında 4P bileşenleri 

üzerinde değerlendirme yapıldığında, adayların vaat ve projelerinin gerçekçi olmasının, siyasi 

tecrübesinin, geçmiş icraatlarının, itibar ve güvenilirliğinin, farklı kitlelere hitap 

edebilmesinin, halktan biri gibi davranmasının seçmenler üzerinde etkili olduğunu, adayın 

kişisel özellikleri ve etnik kimliğinin ise tercih edilen en son özelliği olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Son yıllarda ülke içerisinde yaşanan olaylar seçmen nezdinde birtakım kaygıları 

beraberinde getirmiştir. Olaylar silsilesinin oluşturduğu kaygı ortamı, halkı kucaklayan, 

halktan biri gibi davranan Ekrem İmamoğlu’na sempati duyulmasını sağladığı yönünde 

değerlendirilebilmektedir. Seçim süresince Ekrem İmamoğlu’nun muhalif parti seçmenlerine 

karşı kucaklayıcı tavrı ve bütün seçmenlere hitap eden konuşmaları toplum içindeki kaygının 

bir nebze de olsa azalmasını sağladığı sonucuna varılabilmektedir. Yapılmış olan araştırmada 

da ortaya konan vaat ve projelerin gerçeği yansıtması seçmen nezdinde oldukça önemlidir. Bu 

kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin ardından 18 günlük belediye başkanlığı 

süresince su faturası ve öğrenci AKBİL’inde indirim vaatlerini hayata geçirmesi de seçmen 

nezdinde vaat ve projelerinin gerçeği yansıttığını onaylamış ve inandırıcılığını arttırdığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Seçmenlerin etkili olduğunu düşündüğü bir diğer husus olan adayın 

geçmiş tecrübeleri ve güvenilirliği üzerinden seçim çalışmalarına devam eden Binali Yıldırım 

ise seçim sürecinde etkin bir başarı sağlayamamıştır. Oy verecekleri adayın katıldığı siyasi 

içerikli açık oturum vb. programların seçmen nezdinde etkili olduğu literatürde ve araştırmada 

da ortaya konmuştur. 2019 İstanbul yerel seçimlerinde İmamoğlu ve Yıldırım Lütfü Kırdar 

Kongre merkezinde düzenlenen canlı yayında karşı karşıya gelerek vaatlerini ve merak edilen 
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sorulara yanıt vermişlerdir. Seçmenler,  oy verecekleri adayın toplumdaki gerginliği onarma 

yeteneğinin oy verme tercihlerini etkilediğini bildirmişlerdir. Ülkemizde halkın, gerginliği 

arttıran siyasetçiler yerine uzlaştırıcı politikalar izleyen, toplumu ayrıştıranlardansa birleştiren 

siyasetçileri tercih edecekleri tahmin edilmektedir. İmamoğlu’nun da tam olarak toplumun en 

büyük ihtiyaçlarından biri olan uzlaşmacı ılımlı politikasıyla onay aldığı düşülebilmektedir. 

Bu bilgilerin yanında yerel seçimde verecekleri oyu ekonominin durumunun etkilediği, şehrin 

trafik, ulaşım, sığınmacı ve park sosyal tesisler ve yeşil alan gibi büyük sorunlarını 

çözeceklerine inandıkları adaya oy verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. İmamoğlu ve Yıldırım’ın 

seçim çalışmaları da bu değişkenler üzerine oluşturulmuş ve seçmene iletilmiştir.  Seçim 

sürecinde ise İmamoğlu başarı sağlayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 

2019 İstanbul yerel seçimleri aynı zamanda 1950 yılında yapılan seçim kampanyalarına da 

benzerlik göstermektedir. Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında yaşanan 

rekabet ortamı 2019 Yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın yapmış 

olduğu seçim çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. 1950 genel seçimlerinde Demokrat 

Parti’nin halkın yeni arayışlar içinde olması neticesinde oluşan ‘Söz Milletindir’ sloganı,  

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyaları ile benzerlik göstermektedir. Takdir Milletindir” 

sloganı ile seçim kampanyasını yürüten Cumhuriyet Halk Partisi halkın yeni arayışlar içinde 

olması nedeniyle gölgede kalmıştır bu durum ise Binali Yıldırım’ın seçim kampanyası ile 

benzerlik göstermektedir. 

5. SONUÇ 

Araştırma bulguları 2019 İstanbul yerel seçimlerinin sonucunu, 31 Mart 2019 seçimlerinde ilk 

defa oy kullananların yanı sıra 23 Haziran 2019 seçimlerinde oy verme tercihini değiştiren 

seçmenlerin belirlediği görülmektedir. Bu bağlamda oy tercihini değiştiren söz konusu 

seçmenlerin ortak profili incelendiğinde, ağırlıkla 18-29 yaş aralığında (z-kuşağı ağırlıklı 

kesim), özel sektör çalışanı, 21 yıl ve üzeri süredir İstanbul’da ikamet eden, lisans mezunu, 

orta gelire sahip, aday odaklı ve belirli bir siyasi partiye sempati duymayan seçmenlerden 

oluştuğu görülmektedir. 

Bu seçmenlerin oy tercihinde değişiklik yaşama nedenlerinin ise çeşitlidir. İlk olarak; 

ailelerinin görüşlerinin etkisini yitirdiği bulunmuştur. İkinci olarak, söz konusu seçmenlerde 

31 Mart’ta oy verdikleri aday ve partisinin gelişen olaylar karşısında seçim öncesi tutumlarını 

değiştirdiği ve toplum içerisinde hemfikir olmadığı kesimlerin düşüncelerine tolerans 
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göstermediği görüşü ortaya çıkmıştır. Üçüncü olarak ise, bu seçmelerin mevcut yönetimin 

değişmesini istedikleri saptanmıştır. 

Gerçekleştirilen araştırmanın genel olarak bulgularına bakıldığında, politik pazarlama 

faaliyetlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak seçmen tercihlerini etkilediği görülmektedir. 

Politik pazarlama faaliyetlerinin sadece seçim dönemi ile sınırlı kalmadan, seçim dönemleri 

dışında da faaliyet göstermesi seçmen davranışları üzerindeki etkisini de arttırabileceği 

düşünülmektedir. 2019 yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanan ve çoğunluğunu Z kuşağının 

oluşturduğu bilinen seçmenlerin etkisi yadsınamayacak güçtedir. Etkisi giderek artan bu 

kuşağın talep ve istekleri partilerin süzgecinden geçerek iyi analiz edilmelidir. Bunların 

yanında seçmenin eğitim seviyesindeki artış ve bilinçli olmaları, yaşanan yoğun rekabet 

ortamı seçmenler ile sürekli iletişim halinde olmayı gerekli kılmıştır. Bu nedenle siyasi parti 

ve adaylar, politik pazarlama faaliyetlerini seçmen tercihini etkileyen bir araç olarak 

görmekten ziyade pazarlama faaliyetlerini bir pusula olarak görerek faaliyetlerine devam 

etmelidirler. 

Son olarak gerçekleştirilen çalışma sonucunda ortaya konulan bulgular bundan sonra 

yapılacak olan yeni araştırmalara değişik pencerelerden de bakılmasına olanak sağlayacaktır. 

Seçmen davranışlarının seçimlerin iptali ve yenilenme sürecinde ne denli değişikliğe uğradığı 

ve nasıl etkilendiği büyük önem teşkil etmektedir. Bu başlı başına bir araştırma konusu olarak 

ortaya çıkmaktadır. 31 Mart 2019 İstanbul yerel seçimlerinin iptali ve tekrarlanan 23 Haziran 

2019 İstanbul Yerel seçimlerine yönelik daha kapsamlı araştırmaların yapılması ise yeni 

bulgular ortaya koyacak olup araştırmanın daha büyük alanlara ulaşması ve seçmen kitlesinin 

genişletilmesi de literatüre katkı sağlayacaktır. 
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EKLER 

EK 1: Anket Soruları ve Kaynaklar 

Soru No: Politik Pazarlama Karması (4P) Soru İfadeleri Kaynak 

4P(Ü)1 Oy vereceğim adayın kişisel özelliklerini (yaşı, 

cinsiyeti vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)2 Oy vereceğim adayın siyasi tecrübesi ve geçmiş 

dönemlerdeki icraatlarını önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)3 Oy vereceğim adayın imajı (karizması, iletişim ve 

hitabet yeteneği vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)4 Oy vereceğim adayın itibarı ve güvenirliliğini 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)5 Oy vereceğim adayın ideolojisini önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)6 Oy vereceğim adayın güncel sorunlara yönelik vaat ve 

projelerini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)7 Oy vereceğim adayın seçmenlere samimi ve içten 

davranmasını önemserim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir 

4P(Ü)8 Oy vereceğim adayın eleştirileri karşılamadaki 

tutumunu önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)9 Oy vereceğim adayın halk adamı olarak görülüp 

örf/adetlere verdiği değeri önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)10 Oy vereceğim adayın, aday olduğu partiyi önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)11 Oy vereceğim partinin imajı (önceki dönemlerdeki 

icraatları ve tarihsel geçmişini) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)12 Oy vereceğim partinin hangi ideolojiyi savunduğunu 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(Ü)13 Oy vereceğim partinin, parti programındaki güncel 

vaat/projelerinin gerçekçi olmasını önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)14 Oy vereceğim partinin, farklı özellikteki hedef kitlelere 

hitap edebilmesini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)15 Oy vereceğim adayın liyakatli olmasını önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)16 Oy vereceğim adayın kimliğini (etnik ve dini kimlik 

vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)17 Sandığa gidip desteklediğim partiye oy vermek benim 

için önemlidir. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)18 Desteklediğim partinin seçim çalışmalarına katılıp, (Öztürk R. , 2017, s. 248) 
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emek ve zaman harcamayabilirim. 

4P(F)19 Desteklediğim partiye maddi yardım (aidat, üyelik 

ücretleri, bağış vb.) toplanmasına katkı sağlayabilirim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(T)20 Seçimde kazanacak olan adaya oy vermeyi tercih 

ederim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(T)21 Oy vereceğim adayın halk, medya, bürokrasi vb. 

tarafından kabul edilmesini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(T)22 Oy vereceğim adayın düzenlediği mitingleri 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(Ü)1 Oy vereceğim adayın kişisel özelliklerini (yaşı, 

cinsiyeti vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)2 Oy vereceğim adayın siyasi tecrübesi ve geçmiş 

dönemlerdeki icraatlarını önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)3 Oy vereceğim adayın imajı (karizması, iletişim ve 

hitabet yeteneği vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)4 Oy vereceğim adayın itibarı ve güvenirliliğini 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)5 Oy vereceğim adayın ideolojisini önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)6 Oy vereceğim adayın güncel sorunlara yönelik vaat ve 

projelerini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)7 Oy vereceğim adayın seçmenlere samimi ve içten 

davranmasını önemserim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir 

4P(Ü)8 Oy vereceğim adayın eleştirileri karşılamadaki 

tutumunu önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)9 Oy vereceğim adayın halk adamı olarak görülüp 

örf/adetlere verdiği değeri önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)10 Oy vereceğim adayın, aday olduğu partiyi önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)11 Oy vereceğim partinin imajı (önceki dönemlerdeki 

icraatları ve tarihsel geçmişini) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)12 Oy vereceğim partinin hangi ideolojiyi savunduğunu 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(Ü)13 Oy vereceğim partinin, parti programındaki güncel 

vaat/projelerinin gerçekçi olmasını önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)14 Oy vereceğim partinin, farklı özellikteki hedef kitlelere 

hitap edebilmesini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(Ü)15 Oy vereceğim adayın liyakatli olmasını önemserim. (Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)16 Oy vereceğim adayın kimliğini (etnik ve dini kimlik 

vb.) önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)17 Sandığa gidip desteklediğim partiye oy vermek benim 

için önemlidir. 

(Öztürk R. , 2017, s. 247) 

4P(F)18 Desteklediğim partinin seçim çalışmalarına katılıp, 

emek ve zaman harcamayabilirim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(F)19 Desteklediğim partiye maddi yardım (aidat, üyelik 

ücretleri, bağış vb.) toplanmasına katkı sağlayabilirim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(T)20 Seçimde kazanacak olan adaya oy vermeyi tercih 

ederim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

4P(T)21 Oy vereceğim adayın halk, medya, bürokrasi vb. 

tarafından kabul edilmesini önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 
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4P(T)22 Oy vereceğim adayın düzenlediği mitingleri 

önemserim. 

(Öztürk R. , 2017, s. 248) 

Soru 

No: 

Psikolojik Faktörler Soru İfadeleri Kaynak 

Yerel seçimlerde;  

SP1 Oy verme kararımın asıl belirleyicisi oy verdiğim 

partinin kimliğidir.  

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SP2 Oy verme kararımın asıl belirleyicisi kendi ideolojik 

eğilimimdir. 

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SP3 Oy verdiğim partiyle duygusal bir bağımın olması 

gerekir. 

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SP4 Oy verme kararımı, tamamen kendim veririm. (Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4573) 

SP5 Oy verme kararımın asıl belirleyicisi geçmiş oy verme 

tercihlerimdir.  

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4573) 

SP6 Benimle aynı politik görüşe sahip insanlarla iletişim 

kurmayı tercih ederim. 

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SP7 Vereceğim oyla tepkimi gösterebileceğimi düşünürüm. (Akyüz, İrfan, 2014, s. 

519) 

Soru 

No: 

Sosyo-kültürel Faktörler Soru İfadeleri Kaynak 

Yerel seçimlerde;  

SK1 Oy verirken ailemin görüşü, oy verme davranışımın 

temel belirleyicisidir.  

(Demir, s. 160) 

SK2 Oy verirken arkadaş çevremin görüşleri oy verme 

davranışımın temel belirleyicisidir. 

(Demir, s. 160) 

SK3 Oy verme kararımda medya temel belirleyicidir. (Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SK4 Ait olduğum sosyal sınıf ve muhitim, oy verme 

davranışımın temel belirleyicisidir. 

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

SK5 Dini inancım oy verme davranışımın temel 

belirleyicisidir. 

(Demir, s. 160) 

SK6 Etnik kökenim oy verme davranışımın temel 

belirleyicisidir. 

(Demir, s. 160) 

SK7 Oy verme davranışımın temel belirleyicisi ait olduğum 

toplumun değerleridir. 

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

Soru 

No: 

Rasyonel Faktörler Soru İfadeleri Kaynak 

R1 Halkın çoğunluğunun eğilimleri siyasi tercihimi etkiler. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir 

R2 Seçim dönemlerinde partilerden veya adaylardan alınan 

sosyal yardımlar siyasi tercihimi etkiler. 

(Beren, 2013, s. 161) 

R3 Desteklediğim adayın vaatlerini yerine getireceğine 

inandığım için oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R4 Yerel seçimde vereceğim oyu ekonominin durumu 

belirler.  

(Beren, 2013, s. 161) 

R5 Oy vereceğim adayın toplumdaki gerginliği onarma 

yeteneği oy verme tercihimi etkiler. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R6 Seçim dönemlerinde yapılan kamuoyu araştırmaları ve (Akyüz, İrfan, 2014, s. 
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anket sonuçları oy verme tercihimi etkiler. 519) 

R7 Oy verme kararımda bireysel çıkarlarımdan çok ait 

olduğum grupların çıkarları oy verme tercihimi etkiler.  

(Öztürk Küçük & Toklu, 

2020, s. 4572) 

R8 Oy vereceğim adayın, iktidar partisinden olması oy 

verme tercihimi etkiler. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R9 Şehrin belediye işleyişini iyileştireceğine inandığım 

adaya oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R11 Şehrin trafik ve ulaşım gibi büyük sorunlarını çözeceğine 

inandığım adaya oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R12 Şehrin su gibi büyük sorunlarını çözeceğine inandığım 

adaya oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R13 Şehrin sığınmacı gibi büyük sorunlarını çözeceğine 

inandığım adaya oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

R14 Şehrin park sosyal tesisler ve yeşil alan gibi büyük 

sorunlarını çözeceğine inandığım adaya oy veririm. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

Soru 

No: 

23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçimlerinde Oy 

Verme Tercihinde Değişiklik Yaşayan Seçmenlere 

Yönelik Soru İfadeleri 

Kaynak 

23H1 31 Martta (İptal edilen  seçim) oy verdiğim aday ve 

partisinin kutuplaştırıcı davranışlarda bulundukları için 

oy tercihimi değiştirdim 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H2 31 Martta (İptal edilen  seçim) oy verdiğim aday ve 

partisinin toplum içerisinde hemfikir olmadığı kesimlerin 

düşüncelerine değer vermedikleri için oy tercihimi 

değiştirdim 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H3 31 Martta (İptal edilen  seçim) oy verdiğim aday ve 

partisinin gelişen olaylar karşısında, seçim öncesi   

duruşlarını değiştirmesi sebebiyle oy verdiğim adayı 

değiştirdim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H4 31 Martta (İptal edilen seçim)  oy verdiğim aday ve 

partisinin rakip lideri değersiz gösterip yerdikleri için oy 

tercihimi değiştirdim 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H5 Mevcut yönetimin değişmesini istediğim için 23 Haziran 

(Tekrar edilen seçim)  oy verdiğim adayı değiştirdim. 

(Akyüz, İrfan, 2014, s. 

511) 

23H6 Ailemin görüşlerinin etkisini yitirdiği için 23 Haziran 

(Tekrar edilen seçim oy verdiğim adayı değiştirdim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H7 Ekrem İMAMOĞLU’nun tekrarlanan yerel seçim 

sürecini iyi yönetmesi nedeniyle oy tercihimi değiştirdim 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H8 Seçimlerin yenilenmesinden rahatsız olduğum için 23 

Haziran (Tekrar edilen seçim)  oy verdiğim adayı 

değiştirdim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 

23H9 Şehrin daha iyi yönetilebileceğine inandığım için 23 

Haziran (Tekrar edilen seçim)   oy verdiğim adayı 

değiştirdim. 

Araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. 
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BİRİNCİ KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI2 

Pınar DURSUN YAMAÇ 

Öz 

Birinci küreselleşme dönemi tüketici davranışlarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, küreselleşme 

dönemsel olarak ele alınmıştır. Üç döneme ayrılarak incelenen küreselleşmenin ilk dönemi -literatüre paralel 

olarak- 1490 Kolomb’un Amerika’yı keşfi, ikinci dönemi 1890 sanayileşmesi ve üçüncü dönemi ise 1990 yılı 

serbestleşme hareketleri ile başlamaktadır. Bu çalışmada, birinci küreselleşme döneminde tüketici 

davranışlarının nelerden etkilendiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Yapılan inceleme sonucunda, birinci 

küreselleşme döneminde tarıma dayalı bir toplumsal yapının söz konusu olduğu görülmüştür. Tarıma dayalı olan 

bu toplumsal yapıda tüketim, daha ziyade kişilerin kendi ürettikleri ürünleri tüketmeleri şeklinde olmuştur. 

Başka bir ifadeyle, geçimlik üretim söz konusu olup tüketim de bu üretim ile sınırlı kalmıştır. Artı değer 

üretiminin olmaması ya da az olması, tüketimin de kısıtlı olmasına neden olmuştur. Ayrıca, dönemin inanç 

yapısının da tüketici davranışlarını etkilediği görülmüştür. Her ne kadar üretim ve tüketimde genel görüntü bu 

şekilde olsa da toprak sahibi soyluların ve aristokratların lüks ürün tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Aristokratlar ve soyluların lüks tüketiminin ise, içinde rekabeti barındırmadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeninin 

ise, bu dönemde kapalı toplum yapısından (statünün doğuştan ya da politik sebeplerden dolayı gelmesinden) 

kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asketik Protestanlık, birinci küreselleşme, tüketici davranışları, geçimlik üretim, 

lüks tüketim, 

JEL KODLARI: D11, N31, N33 

CONSUMER BEHAVIORS IN THE FIRST GLOBALIZATION PERIOD 

Abstract 

In this study, which aims to examine consumer behavior in the first globalization period, globalization is 

handled periodically. The first period of globalization, which is divided into three periods -in parallel with the 

literatüre- begins with the discovery of America by Columbus in 1490, the second period with the 

industrialization of 1890 and the third period with the liberalization in 1990. In this study, it will be tried to 

determine what affects consumer behavior in the first globalization period. As a result of examination, it was 

seen that there was a social structure based on agriculture in the first globalization period. Consumption in this 

social structure, which is based on agriculture, was mostly in the form of people consuming the products they 

produced. In other words, there is subsistence production and consumption is limited to this production. The lack 

or low production of surplus value caused consumption to be limited. In addition, it was observed that the belief 

structure of period also affected consumer behavior. Although this is the general view in production and 

consumption, it has been concluded that the landed nobles and aristocrats consume luxury products. It has been 

determined that the luxury consumption of aristocrats and nobles does not contain competition. It was 

                                                           

2  Bu çalışma yazarın “Küreselleşmenin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: İzmir Örneği” adlı doktora 

tezinden üretilmiştir. 

* Arş. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, pinar.dursun@dicle.edu.tr, 

ORCID ID: 0000-0002-0199-0398. 
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understood that the reason for this was the closed society structure (status coming from birth or political reasons) 

in this period.   

Keywords: Ascetic Protestantism, first globalization, consumer behavior, subsistence production, 

luxury consumption.  

JEL CODES: D11, N31, N33 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme kavramı, özellikle 1980’lerden itibaren yaygın olarak kullanılan bir 

kavram olmuştur. Küreselleşmenin ne olduğu incelendiğinde ise birden çok tanımı olduğu 

görülmektedir. Küreselleşmenin tanımlanmasına yönelik ortak bir görüşün olmaması 

küreselleşme kavramının hala tartışılmasına neden olmaktadır.  

Küreselleşmenin tanımının yapılmasının güçlüğünün farkında olarak küreselleşme için 

tarihsel arka plana ve dinamik yapıya sahip bir süreç olduğu söylenebilir. Küreselleşme 

gittikçe hızlanan, yoğunlaşan ve karmaşıklaşan bir özelliğe sahiptir. Küreselleşme her 

dönemde aynı hızda ve aynı araçlarla gelişmemektedir. Bu nedenle küreselleşme süreci bu 

çalışmada üç farklı döneme ayrılarak ele alınmaktadır. Bunlar birinci küreselleşme dönemi, 

ikinci küreselleşme dönemi ve üçüncü küreselleşme dönemidir. 

Çalışmada birinci küreselleşme döneminde tüketici davranışlarının özelliklerinin neler 

olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu dönemde tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar tespit 

edilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede, küreselleşme ve birinci küreselleşme dönemi genel 

özellikleri verilmekte ve ardından birinci küreselleşme dönemi tüketici davranışları üzerinde 

durulmaktadır. 

1. KÜRESELLEŞME VE BİRİNCİ KÜRESELLEŞME DÖNEMİ  

Bu çalışmada, küreselleşmenin yeni bir olgu olmadığı, tarihsel arka planı olan dinamik 

bir süreç olduğu kabulü söz konusudur. Ancak bu süreç, düz bir seyir izlememiş, bazı 

dönemler olağan seyrinden sapmıştır. Küreselleşmenin tarihsel arka planı incelenirken, bu 

sapmalardan hareketle küreselleşme, üç ayrı aşamada ele alınacaktır. Bu aşamalar, Oran 

(2000: 113)’dan hareketle yapılmıştır. 

Bu aşamalardan ilki, 1490 yılında Kolomb’un Amerika’yı keşfi ile başlayan dönemdir. 

Birinci küreselleşme olarak kabul edilen bu dönem, sömürgecilik dönemi olarak da kabul 

edilmektedir. 

İkinci küreselleşme aşaması ise sanayileşmenin başladığı 1890 yılı ile başlamaktadır. 

Bu aşama, emperyalizm dönemi olarak ifade edilmektedir.  
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Son küreselleşme aşaması ise 1990 yılından günümüze kadar olan dönemi 

kapsamaktadır. Bu küreselleşme döneminin, diğer küreselleşme dönemlerinden temel farkı ise 

kültürel alan üzerindeki etkisinin birincil sıraya gelmesidir. Kültürel alanın ön plana 

gelmesiyle, tüketici davranışlarında da değişmeler olmaya başlamıştır.  

Küreselleşmenin, çoğu yazar tarafından 1490’lardan itibaren başlatılmasının nedeni, bu 

döneme kadar fetihe dayalı ekonomiler söz konusu iken bu dönemle birlikte ekonomiye 

dayalı fetihlerin başlatılması gösterilmektedir. Ayrıca yine bu dönemdeki gelişmeler 

nedeniyle Avrupa’da Aydınlanma Çağı’nın başlaması, küreselleşmenin de başlangıcı olarak 

ifade edilmektedir (Varlık, 2009: 122). 

Kazgan (2012), küreselleşme sözcüğüne en uygun düşen dönemin Kolomb’un Amerika 

kıtasının keşfi ile başlayan dönem olduğu konusunda hemfikirdir. İnsanoğlunda, var olduğu 

andan itibaren sınırları aşma dürtüsü ve eğilimi hep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. 

Ancak Avrupa’nın, Amerika’yı keşfine kadarki dönemde, sınırları aşma ve keşiflere dair 

bilgilerde güçlü bir ticaret güdüsü söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde Marco Polo’nun Çin’e 

gezisi, ticaretten daha çok Avrupa’da var olmayan kâğıt, kâğıt para, ipek, porselen ve pusula 

gibi yenilikleri Avrupa’ya taşıdığı için önemlidir. Orta Çağda, Uzak Doğu, Orta Asya ve 

Avrupa arasında yapılan kervan taşımacılığı, ticaret ve küreselleşme için önemli bir adım 

sayılabilir (Kazgan, 2012: 1). Ancak bu gelişmeler, küreselleşmenin yapısında olan toplumsal 

sistemin hemen hemen bütün alanlarında değişmeye neden olduğu söylenememektedir.  

Bu çerçevede ilk küreselleşme, literatürdeki genel kabul üzerine 1490 Amerika kıtasının 

keşfi ile başlatılacaktır. Birinci küreselleşme ve diğer küreselleşme dönemlerinin genel 

özellikleri ise Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere birinci küreselleşme döneminde denizcilikteki 

gelişmeler sonucu Amerika kıtası keşfedilmiştir. Bu keşif sonrası Avrupa, Afrika ve Amerika 

arasında emek, hammadde ve mamul madde hareketi başlamıştır. Ticari kapitalizm dönemi 

olarak da adlandırabileceğimiz bu dönemde merkantilist öğretilerin ön planda olduğu 

görülmektedir. Bu dönemde küreselleşmenin göstergelerinden biri olan işgücü, hammadde ve 

mamul madde hareketliliği söz konusu olsa da sermaye hareketliliği yok denecek kadar azdır. 

Artı değer üretimi oldukça azdır. 

Tablo 1: Dünya Ekonomisinin Değişimi 

BOYUT 

BİRİNCİ 

KÜRESELLEŞME 

İKİNCİ 

KÜRESELLEŞME 
ÜÇÜNCÜ KÜRESELLEŞME 

(1490) (1890) (1990) 
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GÜÇ REKABETİ FİYAT REKABETİ YENİLİK REKABETİ 

İtici Güç 

Denizcilikteki 

gelişmeler, 

Merkantilizm 

T
İC

A
R

İ 
K

A
P

İT
A

L
İZ

M
 

Sanayileşme, 

doğurduğu 

gereksinimler 

S
IN

A
İ 

K
A

P
İT

A
L

İZ
M

 

1970’lerde Çokuluslu Şirketler, 

1980’lerde İletişim Devrimi, 

1990’larda Batı’nın rakibinin 

kalmaması 

F
İN

A
N

S
A

L
 K

A
P

İT
A

L
İZ

M
 

Yöntem 

Önce kâşifler, 

sonra askeri 

işgal 

Önce misyonerler, 

sonra kâşifler, 

sonra ticaret 

şirketleri, en sonra 

işgal 

Kültürel-ideolojik etki. Böylece 

ülkenin her yanı (ekonomik, 

siyasal, sosyal) kendiliğinden 

etkileniyor. 

Haklı 

Gösteriş 

Putperestlere 

Tanrı’nın dinini 

götürme 

“Beyaz Adamın 

Yükü” 

“Uygarlaştırıcı 

Görev”, ırkçı 

teoriler. 

“En yüksek uygarlık düzeyi”, 

“Uluslararası topluluğun 

iradesi”, “Piyasanın gizli eli”, 

“Küreselleşme herkesin ortak 

çıkarınadır.” 

Sonuç Sömürgecilik Emperyalizm “Küreselleşme” 

AŞAMA TARIM TOPLUMU SANAYİ TOPLUMU BİLGİ/ TÜKETİM TOPLUMU 

Kaynak: Uysal, 2018, s.35. (Baskın ORAN, "Kaçıncı Küreselleşme " Perşembe Konferansları, 

Rekabet Kurumu, 2000'den yararlanılarak hazırlanmıştır). 

 

Bu dönemin ilerleyen aşamalarında sanayi kapitalizminin öncülü olan ev içi üretim 

başlamaktadır. Ev içi üretimin başladığı süreçte tüccarlar ekonomik gücü hâlâ ellerinde 

bulundururken, fabrikaların kurulmasıyla başlayan sanayi kapitalizmiyle birlikte bu gücü 

kaybetmektedirler. 

 2. BİRİNCİ KÜRESELLEŞME DÖNEMİ VE BİRİNCİ KÜRESELLEŞME 

DÖNEMİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 

Birinci küreselleşme döneminin ekonomik yapısı, daha çok tarım ve ticarete 

dayanmaktadır. Özellikle ticaretin ön plana çıkması, tüccar sınıfının da ön plana çıkmasına 

neden olmuştur.  

Braudel; 1400 ile 1800 yılları arasını, mübadele ekonomisinin eksik olduğu dönem 

olarak ifade etmektedir. Yani üretim ve toplam tüketim, başarılı bir şekilde karşı karşıya 

gelmemektedir. Bu dönemde daha çok, aileye yetecek üretim yapılmakta ya da yapılan üretim 

ancak köye yetecek miktarda olmaktadır. Başka bir ifadeyle; üretilen ürün, piyasaya çok fazla 

sürülmemektedir (Braudel, 1991: 31).  

18. yüzyıla kadar, üretici ve tüketiciler çeşitli şekillerde karşı karşıya gelse de ancak 18. 

yüzyılda “özel piyasanın” ortaya çıktığı görülmektedir. Özel piyasa ile kast edilen; devletin 
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herhangi bir müdahalesinin olmadığı ve üreticiden, ürünlerin doğrudan alınarak aracı kimseler 

tarafından tüketiciye satıldığı piyasadır. Geleneksel denetim altındaki piyasanın aksine özel 

piyasa, serbest hareket etmektedir. Ayrıca, üretici ile tüketici arasında ticari zincirler ve ağlar 

söz konusudur. Bu gözlemler 18. yüzyıl Avrupası için geçerli olmuştur. Bu piyasa yapısı, aynı 

zamanda “karşı piyasa” olarak ifade edilmektedir (Braudel, 1991: 39). 

Braudel, kapitalizm ve piyasa ekonomisi kavramlarını birbirinden ayırt etmenin zor 

olduğunu ifade eder. Buna ek olarak, piyasa ekonomisinin iki biçimden oluştuğunu vurgular. 

İlk biçimini “halk pazarı” kavramıyla ifade ederken, ikinci biçimini “karşı pazar” olarak 

tanımlamaktadır. Halk pazarları, herhangi bir sürpriz içermeyen saydam pazarlardır. Üretici 

ve tüketicilerin, kuralları önceden koyduğu, dolayısıyla elde edecekleri sonucu da önceden 

bildiği bir düzen söz konusudur. Bu pazarlarda üretici ve tüketici göz göze ve ele ele alım 

satım yapmaktadır. “Karşı pazar” olarak ifade edilen pazarlarda ise yukarıda da belirtildiği 

üzere, üreticiler ile tüketiciler arasına başkaları girmektedir. Örneğin seyyar satıcılar, 

üreticilerin evlerini dolaşarak, ürünleri alıp tüketiciye kendileri satmaktadır. Yani bu 

pazarlarda üretici ve tüketici karşı karşıya gelmemekte, araya üçüncü şahıslar girmektedir. 

Aracı, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi kesmiştir. Dolayısıyla, zincirin iki ucundaki 

şartları bilen tek kişi aracıdır. Piyasanın saydamlığı, üretici ve tüketici için artık söz konusu 

değildir. Sonuç olarak, bu pazar yapılarındaki üretim ve tüketim arasına tüccar zincirleri 

girmiştir. Bu zincir uzadıkça, denetim ve düzenlemeler de zorlaşmaktadır (Braudel, 1991: 52-

55). Birinci dönem küreselleşmenin ilk evrelerinde, halk pazarları söz konusudur. Keşifler 

sonucu pazarların büyümesi ve ticaretin gelişmesi ile birlikte karşı piyasalar da oluşmaya 

başlamıştır.  

Üretici ve tüketici arasına giren tüccarlar, yerel pazarlardan çıkıp diğer bölgelere 

gitmeye başladıkça ticaret de genişlemeye başlamıştır. Yerel talebe, diğer bölgelerin talepleri 

eklenince üretimin de arttırılması gerekmiştir. Tüccar sınıfı bu gibi sorunlara, ürünlerin 

üretildiği atölyeleri örgütleyerek çözüm bulmuştur (Zorlu, 2016: 41).  Bu üretim, sanayi 

kapitalizminin ön aşaması olan üretim şeklidir. Tüccarlar, burada önemli bir rol oynayarak, 

küçük atölyelerde üretim yapanların örgütlenmesini sağlamıştır. Bu durumda tüccarlar için, 

sanayi kapitalizminin oluşmasını sağlayan etkenlerden biri olduğu söylenebilir. 

Tüccar sınıfı bu dönemde zenginleşmeye başlarken, soylu sınıf ise bu yeni sınıf 

karşısında güçlerini gittikçe kaybetmeye başlamıştır (Zorlu, 2016: 41). Kuşkusuz bu durum, 

soyluların yeni sınıfa karşı cephe almasına neden olmuştur. 
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 Kilise de yeni oluşan tüccar sınıfına karşı durmuştur. Kiliseler, “adil fiyat” anlayışına 

ters düştüğü için; tüccarların, ürünleri düşük fiyata alıp daha yüksek fiyata satmasının yanlış 

olduğunu savunmuştur. Ayrıca kilise, faiz gibi olgulara şiddetle karşı çıkmıştır. Ancak 

kilisenin bu sert tutumuna karşı, kilisenin inanışını bozan yeni topluluklar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu yeni toplulukların oluşturduğu hareket (hizipçilik) ya da dini öğretinin, 

dönemin tüketici davranışlarını da etkilediği ileri sürülmektedir.  

Bu iddiayı ileri süren araştırmalardan en önemlisi, Alman sosyolog Max Weber (1864-

1920)’in 17. yüzyıla dair yapmış olduğu çalışmasıdır. Weber’in çalışmasında Püritenlik 

olarak geçen dinin, tarım ve imalat alanında çalışanların üzerindeki etkisi analiz edilmektedir 

(Bocock, 1997: 21).  

Daha önce de belirtildiği üzere, birinci küreselleşme döneminin hâkim ekonomik yapısı, 

tüccarların ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dolayısıyla faiz, parasal ilişkiler ve para 

araçları bu dönemde gelişme göstermiştir. Ancak faiz gibi olgular, bu dönemin din anlayışına 

aykırı düşmüştür. Tüccar sınıfı ve kilise arasında çatışma yaratan bu durum sonucunda, 

Kalvenizm ortaya çıkmıştır (Zorlu, 2016:18, 19). Weber çalışmasında, rasyonel Kalvenci 

kapitalistler üzerinde durmuştur (Bocock, 1997: 21).  

Kalvenizim hareketi, Püritanizm’in temelini oluşturan hareketler içinde en 

önemlilerinden biridir. Weber, çalışmasında Asketik Protestanlık üzerinde durmakta ve tarihi 

olarak Kalvenizm, Pietizm, Methodizm ve Baptist hareketi sonucu ortaya çıkan 

yapılanmaların, bu inanışta taşıyıcı olduğunu belirtmektedir3 (Weber, 1999: 81). Asketizmi 

ise şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Asketizm: Dinde, ‘ruhun kurtuluşu’nu ‘dünya nimetleri’nden uzaklaşarak kendini 

“ilahi amaçlara vakfederek” arayan görüş…” (Weber, 1999: 81). 

Weber’in bahsettiği bu dört hareketi tam anlamıyla birbirinden ayırmak mümkün 

olmamakla birlikte, çalışmada daha çok Kalvenizm üzerinde durulmaktadır.  Kalvenizm 

hareketi daha çok, kapitalizmin en fazla geliştiği İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde 

etkin olmuştur. Kalvenizm, 16. ile 17. yüzyıllarda ciddi anlamda siyasal ve kültürel savaşlar 

vermiştir (Weber, 1999: 84). Bu çalışmada, dönemin din anlayışı olarak Kalvenizmi de 

kapsadığı için Püritenlik ifadesi kullanılacaktır. 

Püritenliğin gelişimini ele almak, dinin neden bu kadar önemli bir etken olduğunu 

anlamak açısından da faydalı olacaktır. Bu dönemde, tüccar sınıfı ve kilise arasında baş 

                                                           
3 Bu yapılanmaların detayları için Weber,1999 bakınız. 
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gösteren sıkıntılar; tüccarları, dinin öğretisi ve baskısı altında ezmektedir. Tüccarların 

duydukları kaygı, mutsuzluğa neden olmaktadır. İşte tam da bu dönemde, Luther ve ondan 

kısa bir süre sonra ortaya çıkan Kalvin bu kesimi rahatlatan akımları yaratmıştır. Bu kesim, 

içinde bulundukları durum nedeniyle, ortaya çıkmış olan bu yeniliklere hemen ayak 

uydurmuşladır. Luther, Kalvin’in yeğeni Olivetan gibi kişiler, İncil’i kendi ülkelerindeki 

dillere çevirmişlerdir. Bununla amaçladıkları, insanların İncil’i okuyup anlamasını sağlamak 

olmuştur. Böylelikle Tanrı ve insan, aracı olmadan konuşabilecektir. Artık, Tanrı’nın 

karşısında yalnız kişinin kendisi olacaktır. Bir süre sonra bu inanışın, Protestanlık adını aldığı 

görülmektedir (Febvre, 1995: 97-102).  

Böyle bir hareketin çıkmasının en önemli nedeni, dönemin kiliselerindeki geleneksel 

doktrinin, oldukça katı olmasıdır. Kilise, özellikle faiz karşılığı borç vermeyi, hırsızlık ve 

haksız kazanç olarak görmektedir. Dönemin tüccarlarının, hissettikleri kaygıdan ve vicdani 

rahatsızlıktan kurtulmak için zenginliklerinin bir kısmını hatta tamamını kiliseye bıraktığı 

bilinmektedir. Bu durum, tüccarların içinde bulundukları kaygıyı gösteren en önemli 

örneklerden biridir. Kilisenin bu tutumu insanları ikiye ayırmıştır. Bunlardan ilki dünya 

mallarını önemseyen dünyevi insanlardır. Bu grup, kilise tarafından eleştirilmektedir. 

Dünyevi olan her şeyden vazgeçenler ise kiliseye göre seçkin Hristiyanlardır. Ancak 

Reformasyon ile bu ayrım ortadan kalkmıştır. Reformasyonun, özellikle Kalvenizm içinde 

açığa çıkan itici güç ile gerçekleştiği ileri sürülür. Luther ise hâlâ faiz karşılığı borç 

verilmesine karşı çıkmaktadır. Kalvin ise bu durumu meşru olarak kabul etmektedir. Hatta 

Kalvin, Luther’in aksine; “Tanrı’ya yakın olmak için manastırlara kapanmak yerine, Tanrı’nın 

bize bahşettiği mesleğimizin gereğini, dünyada yerine getirmemiz gerekir.” savını öne 

sürmektedir. Kalvin’e göre, kişinin mesleğinin gereklerini dünyada yerine getirmek ve 

zorluklarına katlanmak, Tanrı’yı onurlandırmaktır. Tanrı, çalışmayı buyur etmektedir. Ancak, 

çalışma sonucu elde edilen zenginlik aylaklık için kullanılıyorsa, bu kabul edilebilir bir durum 

değildir. Bu öğreti kuşkusuz, birçok tüccar ve bankacı tarafından benimsenmiş, savunulmaya 

başlanmıştır (Febvre, 1995: 103, 104).  

Sonuç olarak, bu inanışta ahlaki olarak yanlış ve tehlikeli görülen durum, dünyevi 

zenginliğe sahip olanların rahatlığa alışmaları ve bunun sonucunda tembelleşmeleridir. 

Ayrıca, bedensel zevklere yönelmek ve kutsal yaşamdan uzaklaşmak da bu öğretinin yanlış 

olarak gördüklerindedir. Kişiler, kendi zevk ve rahatlıkları için değil, Tanrı’nın şanını 

arttırmak için çalışmalıdır. Tanrı’nın şanını arttırmanın ise ancak, Tanrı için çalışarak 

olacağına inanılmaktadır. Boş zamanın, kişinin kendi rahatlığı ya da tembellik etmesi için 



154 
 

harcanması, günahların en ağırı olarak görülmektedir. Ayrıca boş konuşmak ya da sağlıklı bir 

beden için gerekli olandan fazla uyumak da ahlaki olarak yanlış görülen davranışlardır. Zira 

zaman, boş harcanmayacak kadar değerlidir. Kaybedilen zaman, Tanrı’nın şanını arttırmak 

için kullanılacak zamanın kaybıdır (Weber, 1999: 134, 135). 

Buradan çıkarılacak sonuçlardan biri, varlıklı kişilerin de çalışması gerektiğidir. Kişi, 

varlıklı olsa da ondan üstün ve ona boyun eğmek zorunda olduğu bir Tanrı vardır. Çünkü 

çalışmak, Tanrı’ya olan saygıyı ve sevgiyi ifade etmektedir. Tanrı’nın şanını arttırmak için 

varlıklı da olunsa çalışılmalıdır (Weber, 1999: 137). 

Diğer bir sonuç ise Püritenizm’in zenginliğe değil, zenginliğin tembellik için 

kullanılmasına karşı çıkmasıdır. Eğer kişi, zenginliği mesleki görevini yerine getirmek için 

kullanıyorsa bu kişi takdir edilmelidir. Ayrıca bu kişinin, Tanrı’nın şanını arttırdığı kabul 

edilmektedir. Püritenizm, mesleki görevini yerine getirmek amaçlı zenginliğe, ahlaki olarak 

karşı çıkmaz. Aksine bunu, Tanrı’nın bir buyruğu olarak görmektedir (Weber, 1999: 140). 

Bu inanışın diğer bir özelliği, gösteriş içeren her türlü lüks tüketime karşı çıkmasıdır. 

Bu inanç, mülkün akıllıca kullanımı savunmakta, akıl dışı kullanımına şiddetle karşı 

çıkmaktadır. Mülkün akıllıca kullanımı ise Tanrı’nın isteği olarak görülmektedir. Buradaki 

amaç, mülk sahibi olanın mülkünü yararlı ve üretimi arttıracak işlerde kullanmasını 

sağlamaktır. Meslek uğraşısı çerçevesinde, zenginliğin özellikle üretim için arttırılması, 

Tanrı’nın isteği ve emridir. Bu yaşam biçimi, sanayi kapitalizminin Batı Avrupa’da 

başlamasının nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Çünkü bu inanış doğrultusunda 

tüketimin (özellikle lüks tüketimin) sınırlandırılması, üretimin arttırılması için zenginlik 

peşinde koşulmasının takdir edilmesi ve tasarruf yapılması sağlanmaktadır. Yapılan tasarruf 

ile, biriken sermaye sayesinde de sanayi kapitalizminin ortaya çıktığı görüşü söz konusudur. 

Çünkü bu inanış, kazanılanı tüketmemeyi öğütlemekte ve üretmek için daha çok çalışmayı 

teşvik etmektedir. Bunun sonucu, sermaye üretken olmaktadır (Weber, 1999: 145).  

Özetle, İngiltere’de yaygın olarak kabul gören bu inanış; tüketime, özellikle de lüks 

tüketime karşı çıkmıştır. Bu inanışta mal kazancı, başka bir ifadeyle sürekli çalışmak 

Tanrı’nın isteği olarak görülmüştür. Ancak kazanılan malın kullanımı üzerinde oldukça katı 

bir şekilde durulmuş, bunun lüks yaşam için değil tekrardan yatırım için kullanılması 

savunulmuştur. İnsanların sürekli olarak daha çok çalışması ve üretmesi, Tanrı’yı 

kutsallaştırma olarak ifade edilmiştir (Weber, 1999: 146, 147). Weber’e göre (1999), Püriten 

inanışının yaşam tarzını bu şekilde etkilemesi, kapitalizm ruhunun oluşmasının en önemli 

nedenidir. Bunu da şu şekilde ifade eder: 
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…..tüketimin sınırlandırılması ve kazanç peşinde koşmanın serbest bırakılmasını 

birlikte ele aldığımızda ortaya çıkacak pratik sonuç çok açıktır: asketizmin tasarrufu 

zorlaması ile biriken sermaye. Kazanılmış olanın tüketilerek kullanılmasına karşı olan 

engeller, sermayenin üretken kullanılmasını sağlamıştır. (Weber, 1999: 149). 

…Çünkü asketizm manastır hücrelerinden meslek yaşamına taşınınca ve dünyevi 

ahlaka egemen olmaya başlayınca, kendi açısından, çağdaş ekonomik düzenin teknik ve 

ekonomik varsayımları üzerine kurulu mekanik-makine üretimine bağlı büyük evrenin 

kurulmasına yardımcı oldu; bu evren bugün, bu mekanizma içine doğmuş olan bütün 

bireylerin-yalnız doğrudan doğruya ekonomik kazanç ile ilişkili olanların değil- yaşam 

biçimlerini büyük bir güçlükle belirledi ve belirlemeye de devam edecektir. (Weber, 

1999: 155). 

“Protestan meslek kavramı asketik yaşamın en ciddi taraftarlarını kapitalist 

kazanca yönelik yaşamın hizmetine vermiştir. (Weber, 1999: 140). 

… Aylak konuşma, aşırılık, boş gösteriş kavramları- hepsi usdışı, amaçsız, asketik 

olmayan ve bütün bunların üstüne tanrının şanına değil de insanlarınkine hizmet eden 

davranışların işaretidir,- sanatsal güdünün kullanılmasına karşı, ölçülü amaçlılığı öne 

çıkarmaya karar verirken her zaman elde hazırdı. Bu, özellikle insanın süslenmesinde, 

örneğin elbiseleri için geçerliydi. Bugün kapitalist üretimin ‘standardizasyon’una 

götüren yaşam biçimini bir örnekleştirme eğilimi, ‘yaratıkları tanrılaştır’manın reddine 

ideal temelini bulmuştu. (Weber, 1999: 145). 

Weber’in de belirttiği üzere din, onun yolunda ilerleyenleri sürekli olarak çalışmaya ve 

çalışma sonucunda elde edilenleri tasarruf etmeye yöneltmiştir.  

Bazıları da tasarruf etme yerine, elde ettikleri kazancı yatırım yaparak, işlerinin daha da 

büyümesini sağlamıştır (Bocock, 1997: 21).  

Tüm bunlar, tarihsel bir süreç içinde değerlendirildiğinde, 1650’li yıllardan sonra 

Püritanizm ve özellikle Kalvenizm öğretisinin, tüketim üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde Kalvenistler; bireyin dünyadaki görevinin sık çalışma, tasarruf etme ve yaşamını 

verimli bir şekilde geçirme olduğunu söylemektedir. Sonsuz kurtuluş için yani asıl yaşam olan 

ölüm sonrası ebedi yaşamda mutlu olmak için dünyada bu değerlerin, yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, çalışma sonucu elde edilen gelir tekrar, meslek için yatırım olarak 

kullanılmalıdır. Gösterişçi tüketim yapmak ya da eğlence vb. şeyler için para harcamak kabul 

edilmeyen bir durumdur. Sonuç olarak Kalvenistler, asketik değerleri benimsemenin yanında 

sıkı çalışma öğretisine sahiptirler (Davies ve Ward, 2002: 51). 
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İngiltere’de, Wedgwood ve Cadbury gibi imalat öncesi üretim yapan şirketler, güçlü bir 

grup oluşturmuştur. Bu şirketlerin kurucuları, elde ettikleri kârı kendilerine lüks bir yaşam 

sürmek amacıyla değil, yeniden yatırım olarak işçilerinin emeklilik gibi faydalarına olacak 

şekilde harcamışlardır (Davies ve Ward, 2002: 51, 52). 

“Bu dönemde Püritenler; tüketmek yerine daha çok çalışıyorlarsa, ürettikleri ürünler 

(özellikle lüks tüketim malları) kimler tarafından tüketilmektedir?” sorusu akla gelmektedir. 

Bocock bu soruyu, aristokratlar ve toprak sahibi soylular olarak yanıtlamaktadır. Bu iki grup, 

çok farklı yaşam görüşünü paylaşmaktadır. Ancak, her iki grup da daha fazla zevk odaklı 

bakış açısına izin vermektedir. Bu iki farklı grubun tüketim yaklaşımı, bazı dönemler 

gerilimler yaratmış olmalıdır. Ancak bu yaklaşımların etkileşimi, 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya 

çıkan kültürün şekillenmesine yardımcı olmuştur (Davies ve Ward, 2002: 51, 52). Buna örnek 

olarak 16. yüzyıl İngiltere’sindeki tüketim gösterilebilir.  Kraliçe I. Elizabeth dönemi 

İngiltere’sinde, abartılı oranlarda bir tüketim görülmektedir. Esas olarak bu dönemdeki 

tüketim artışı, iki grubun yeni tüketimlerine bağlı olarak gerçekleşmiştir.  I. Elizabeth, politik 

nedenlerden dolayı bir hükümdar olarak gücünü arttırmak için tüketimi, bir araç olarak 

kullanmıştır. Soylular da kendilerini, bu harcamanın karşısında tepkisel olarak harcama 

yapma durumunda bulmuşlardır. Çünkü I. Elizabeth de bunu yapmalarını örtülü olarak 

istemiştir. Kraliyetin ve soyluların yapmış olduğu bu radikal yeni tüketim ölçeği, hem 

ailelerde hem de yerelde önemli değişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Yeni tüketim 

talepleri, soyluların ekonomik ve sembolik sorumluluklarını yerine getirmelerini oldukça 

zorlaştırmıştır (McCracken, 1988: 15). 

Birinci küreselleşme döneminde toplum yapısının kapalı bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. Kapalı toplumlarda statü, doğuştan gelmektedir. Bu toplumlarda insanların 

bulundukları statüye göre tüketim pratikleri gelişmiştir. Aristokrasi sınıfının tüketim pratiği 

ise gösterişi barındırmaktadır. Bu toplumlarda statünün doğuştan gelmesinin yanında, politik 

olarak da statüye sahip olunabilmektedir. Aristokrasi ve üst statüye sahip olan kişilerin bu 

statüleri, doğuştan ya da iktidarın garantisi altında olduğu için özünde rekabeti 

barındırmamaktadır. Ancak açık toplumlarda, kişilerin statüsünün değişebilme şansı söz 

konudur. Bu durum, gösterişçi tüketim yaparken rekabeti de beraberinde getirmiştir. İki 

toplum yapısının gösterişçi tüketim pratiklerinin en önemli farkı burada yatmaktadır. 16. 

yüzyılda gösterişçi tüketim üst sınıflara ait iken, 18. yüzyılda gösterişçi tüketim orta ve alt 

sınıflara yayılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren ise bu tüketim alışkanlığı en alt sınıflara doğru 

yayılmaya başlamıştır (Zorlu, 2006: 13, 14). Nitekim, günümüzde faydacı tüketim yerine 
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hedonik tüketim söz konusudur. Kişilere, arzu ettikleri ürüne sahip olunabileceği algısı 

verilmektedir.  

Yine bu dönemde iç ve dış pazarlar büyüdükçe, ilkel olarak yapılan (çoğunlukla yerel 

ve evlerde) üretimin çıktıları, insanları tatmin etmek için yeterli olmamaya başlamıştır. 

İngiltere’de, imalat üretimi ile uğraşan insanların sayısının artması, temel bir değişimin 

meydana gelmesine neden olmuştur. Bu değişim fabrikaların gelişimidir. Bu gelişim, çok 

daha verimli bir şekilde ve yeterli miktarda kitle pazarına mal üretebilecek bir sistem 

yaratmıştır. Aynı zamanda iş bölümü ile verimlilik artışlarının olduğu görülmüştür. İş 

bölümüne teknik gelişmeler de eşlik etmiş ve üretimde makinalaşma artmıştır. Bazı yeni 

teknolojiler, üretimde emeğin uzmanlaşmasını arttırmıştır. Kitle pazarlarının ekonomik ve 

sosyal temelleri kurulmuştur. Tüketiciler ise daha çok, modern tüketicilere benzemeye ve 

yaşamları için çalışmaya başlamıştır. Çünkü kendi tüketecekleri ürünleri üretmek yerine, satın 

almak zorunda kalmışlardır. Üretken birimin yapısındaki bu kayma, diğer yaşam alanlarını da 

etkilemiştir (Davies ve Ward, 2002: 55).    

Tarihsel sürece bakıldığında, birinci küreselleşme döneminde insanların daha ziyade 

temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketim yaptıkları görülmektedir. Üretim ise bu temel 

ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmakta ve daha çok tarım ürünleri üzerinedir. Ayrıca 

zanaatkârların da diğer temel ihtiyaç mallarını ürettiği bilinmektedir. Bu dönemdeki en 

önemli olgu üretimin, tüketilecek ürün kadar yapılması; başka bir ifade ile üretim ve 

tüketimin paralel bir seyir izlemesidir. 

Tablo 2’de yukarıda anlatılan birinci küreselleşme dönemi genel özellikleri ve tüketim 

yapısı ile ilgili özet bilgileri görmek mümkündür. 

Tablo 2: Birinci Küreselleşme Dönemi Özet Tüketim ve Tüketici Davranışları Bilgisi 

 BİRİNCİ KÜRESELLEŞME 

TÜKETİM YAPISI 

Temel ihtiyaçlar için tüketim söz konusudur. Geçimlik ekonomi vardır. 

Üretilen mal tüketilmektedir. Gösterişçi tüketim aristokratlara (soylular) ve 

toprak sahiplerine özgü ve özünde rekabet barındırmamaktadır. 

EKONOMİK YAPI Merkantilizm 

TOPLUM YAPISI 
Kapalı toplum tipi söz konusudur (Statü doğuştan ya da politik olarak 

gelmektedir). 
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STATÜ YA DA 

SINIF 

Statü söz konusu ve doğuştan gelmekte ve statüler arası geçiş mümkün 

değildir. 

ODAKLANILAN 

NOKTALAR 
Ticaret ön plandadır. 

TEMEL İSTİHDAM 

ALANI 

Tarım, ticaret ve zanaatkârlıktır. Ayrıca son dönemlerine doğru ev içi 

üretimlerin söz konusu olduğu görülmektedir. 

TEMEL 

MESLEKLER 
Tüccarlar, tarım işçileri ve zanaatkârlardır. 

Kaynak: Bu tablo çalışmada incelenen kaynaklar özetlenerek tarafımızdan oluşturulmuştur. 

SONUÇ 

Birinci dönem küreselleşmenin ilk evrelerinde geçimlik üretim yani kendi ürettiğini 

tüketme söz konusudur. İlerleyen dönemlerde tüccarların farklı bölgelere gitmesi ve keşiflerin 

de etkisiyle pazarlar büyümüştür. Pazarların büyümesi sonucu sadece geçimlik değil, artı ürün 

de üretilmeye başlanmıştır. Elde edilen gelirin tekrar yatırıma dönüştürülmesi, genişleyen 

pazarın talebini karşılamak için oldukça önemli hale gelmiştir. Yeni oluşan dini hareketlerin 

de etkisiyle, elde edilen gelirlerin yatırımlara döndürülmesi sağlanmıştır. Bu durum, elde 

edilen gelirin tüketime dönüşmesini engellemiştir.  

Kişilerin daha çok çalışması, aynı zamanda boş zamanlarının da azalmasına neden 

olmuştur. Hem boş zamanın az oluşu hem de dini öğreti gereği boş zamanlarda tüketim 

oldukça az olmuştur. Tüketim, daha çok temel ihtiyaçlar için yapılmış ve lüks tüketime 

yönelim olmamıştır. Dinen de lüks tüketim ayıplanan ve kabul edilmeyen bir davranış 

sayılmıştır. 

Üretilen lüks tüketim malları ise dönemin soyluları, toprak sahipleri ve kraliyet ailesi 

tarafından satın alınmıştır. Tüketim, bu kesim için gücün sembolü olarak kullanılmıştır. 

Ayrıca aristokratların ve soyluların lüks tüketiminin ise, içinde rekabeti barındırmadığı tespit 

edilmiştir. Bunun nedeninin ise, bu dönemde kapalı toplum yapısından (statünün doğuştan ya 

da politik sebeplerden dolayı gelmesinden) kaynaklandığı anlaşılmıştır. 

Birinci dönem küreselleşmenin sonuna ve ikinci dönem küreselleşmeye geçildiğinde 

tüketici davranışlarında da değişmeler yaşanmaya başlamıştır. Kuşkusuz bu değişmelerde, 

dönemin ekonomik yapısı da oldukça önemli rol oynamıştır. 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DE İSTİHDAM VE İŞSİZLİK ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Hatice ÖKTEM 

 

Öz 
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde 

pandemiye dönüşen korona virüsü, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ilk vakanın tespit edildiği 

11 Mart 2020 itibariyle ülkeyi psikolojik, toplumsal, sosyal ve ekonomik vb. birçok alanda olumsuz etkilemeye 

başlamıştır. Öte yandan salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar, maske-mesafe-hijyen 

kuralları hayatımızın yeni normallerini oluşturmaktadır. Dolayısıyla günlük hayatımızda her şey farklı 

boyutlarda yaşanmaya başlamıştır. Getirilen kısıtlamalar uzaktan eğitimde olduğu gibi birçok alanda 

dijitalleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra kapanan işyerleri hem işveren hem de işçi açısından sorunlar 

ortaya çıkarmaktadır. COVID-19 başta sağlık sistemi olmak üzere hayatımızın her alanında bütün sektörlerde 

özellikle ekonomi alanında etkilerini acı bir şekilde hissettirmektedir. 

Bu çalışmada amaç Covid-19 Pandemisinin, Türkiye’de işgücü piyasalarını nasıl etkilediğini istihdam 

ve işsizlik temel alınarak bazı makroekonomik göstergeler ışığında incelemektir. Söz konusu göstergeler, 2020 

Ocak ayı ile son istihdam verilerinin açıklandığı döneme kadar TÜİK, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı, İŞKUR verileri ışığında incelenmiştir. TÜİK İşgücü istatistiklerine göre, 2020 Ocak ayı itibariyle 15 

yaş üzeri mevsim etkisinden arındırılmış işgücünde işsizlik oranı %12,7 iken, Türkiye’de vakaların görülmeye 

başladığı ve dolayısıyla kısıtlamaların başladığı mart ayında bu oran %13,1’e yükselmiştir. Haziran ayında bu 

oran %14,1 olmuştur. Aynı şekilde istihdam oranı 2020 Ocak ayında %45,2 iken mart ayında bu oran %42,7’ye 

düşmüştür. Haziran ayında %41,8 olarak gerçekleşmiştir. Covid-19’un ekonomi üzerindeki etkileri çok kısa süre 

içerisinde hissedilmeye başlanmıştır. Etkileri en aza indirgeyebilmek adına çeşitli destek ve yardım politikaları, 

teşvik programları uygulanmaktadır ancak yaşanan ekonomik daralma birçok olumsuzluğu da beraberinde 

getirmiştir. Bu çalışmada istihdama yönelik alınan tedbirler ve teşviklere yer verilmiş olup uygulanan 

politikaların etkinliği üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, pandemi, istihdam, işsizlik, Türkiye. 

JEL KODU: E24. 

 

THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EMPLOYMENT AND 

UNEMPLOYMENT IN TURKEY 

Abstract 

The Coronavirus, which emerged in Wuhan city of China’s Hubei Province in December 2019 and turned 

into a pandemic in a short time, affected countries psychologically, socially, economically etc, and started to 

have a negative impact in many areas. On the other hand, the restrictions brought to prevent the spread of the 

pandemic, mask-distance-hygiene rules constitute the new normals of our lives. Therefore, everything in our 

daily life has begun to be experienced in different dimensions. The restrictions imposed have brought 

digitalization to the fore in many fields, as in distance education. In addition, closed workplaces create problems 

for both employers and workers. COVID-19 makes its effects felt in all sectors, in the health system, in all areas 

of our lives, especially in the field of economy.  

The aim of this study is to examine how the Covid-19 Pandemic affects the labor markets in Turkey in the 

light of some macroeconomic indicators based on employment and unemployment. The examinations were 

carried out by the data of TURKSTAT, TR Presidency Strategy and Budget Department, and İŞKUR fort the 

pandemic period. According to TURKSTAT Labor Force statistics, as of January 2020, the unemployment rate 

in the seasonally adjusted workforce over the age of 15 was 12.7%, while this rate increased to 13.1% in March, 

when cases began to be seen in Turkey and therefore restrictions began. This rate was 14.1% in June. Likewise, 

while the employment rate was 45.2% in January 2020, this rate decreased to 42.7% in March. It was realized as 
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41.8% in June. The effects of Covid-19 on the economy began to be felt in a very short time. In order to 

minimize the effects, various support and aid policies and incentive programs are implemented, but the economic 

contraction has brought many negativities. In this study, measures and incentives for employment are included 

and the effectiveness of the policies implemented is emphasized. 

Keywords: Covid-19, pandemic, employment, unemployment, Turkey. 

JEL CODES: E24. 

 

 

GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar çok fazla salgın hastalıklarla karşı karşıya kalmıştır. 

Jüstinyen Vebası, Kara Veba, Grip, Verem, Sıtma, Rus Gribi, Asya Gribi, Kızamık, Sars, 

Mers, Kuş Gribi, Domuz Gribi, Ebola Salgını yaşanan salgın hastalıklardan bazılarıdır. 

Yaşanan hastalıkların bazıları epidemik boyutta gerçekleşirken bazıları da pandemi boyutunda 

neredeyse bütün toplulukları etkileyecek ölçüde yaşanmıştır ve yaşanmaya devam edecektir. 

Yaşanan hastalıkların yayılması önceleri savaşlarla, ticaret yollarıyla gerçekleşirken günümüz 

koşullarında küreselleşme olgusu salgın hastalıkların yayılmasına ivme kazandırmıştır. 

Nitekim içerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 

kentinde 2019 Aralık ayında Korona virüs olarak ortaya çıkmış olup kısa süre içerisinde tüm 

dünyaya yayılarak pandemi haline dönüşmüştür. Yeni Korona virüs hastalığı COVID-19, 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilmiştir.  

Pandemi ilan edilmesinin ardından ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla 

çeşitli tedbir ve önlemler almışlardır. Sokağa çıkma yasakları, seyahat kısıtlamaları, uzaktan 

eğitim uygulamaları, sosyal mesafe, esnek çalışma saatleri, bazı işyerlerinde tam kapanma 

alınan tedbir ve önlemlerden bazılarıdır. Yaşanan pandemi ilk önce sağlık sistemini 

etkileyerek baş gösterse de etkileri sağlık sektörüyle sınırlı olmayıp toplumları sosyal, 

toplumsal, psikolojik, kültürel ve ekonomik olmak üzere farklı şekillerde etkilemiştir. Alınan 

tedbir ve önlemlerin etkisi en çok ekonomik alanda ortaya çıkmıştır. Sokağa çıkma yasakları, 

uzaktan eğitim uygulamaları, bazı işyerlerinin kapanması gibi tedbirler toplumu psikolojik 

yönden etkilemesinin yanında üretimin azalmasına, işten çıkarmalara, işsizliğin artmasına, 

tasarruf ve yatırımların azalmasına yol açmıştır. İşyerlerinin kapanması üretimin durmasına 

dolayısıyla fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. İç ve dış ticaret zaman zaman durma 

noktasına gelmiştir. 

Çalışmamızda COVID-19 Pandemisinin, Türkiye’de işgücü piyasalarını nasıl etkilediği 

istihdam ve işsizlik temel alınarak bazı makroekonomik göstergeler ışığında incelenecektir. 

Bunun yanı sıra istihdama yönelik alınan tedbir ve teşviklere yer verilecek olup COVID-19 

kapsamında alınan tedbirlerin, uygulanan politikaların etkinliği üzerinde durulacaktır. 
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1. COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİLERİ 

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde pandemiye dönüşen 

COVID-19 virüsü, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de ilk vakanın tespit 

edildiği 11 Mart 2020 itibariyle ülkeyi psikolojik, toplumsal, sosyal ve ekonomik vb. birçok 

alanda olumsuz etkilemeye başlamıştır. Nitekim salgının yayılmasını önlemek amacıyla 

getirilen kısıtlamalar, maske-mesafe-hijyen kuralları hayatımızın yeni normallerini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla günlük hayatımızda her şey farklı boyutlarda yaşanmaya 

başlamıştır. Getirilen kısıtlamalar uzaktan eğitimde olduğu gibi birçok alanda dijitalleşmeyi 

ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra kapanan işyerleri hem işveren hem de işçi açısından 

sıkıntılar oluşturmaktadır. COVID-19 başta sağlık sistemi olmak üzere hayatımızın her 

alanında bütün sektörlerde özellikle ekonomi alanında etkilerini acı bir şekilde 

hissettirmektedir.  

COVID-19, ekonomideki gelir akışlarını 4 faktör üzerinden etkilemektedir: Birincisi, 

haneler maaş almadığı için tüketim ve tasarruf seviyelerini düşürmektedir. Tasarruflardaki 

azalma yatırımı azaltmakta ve sonuçta sermaye stokunu azaltmaktadır. İkincisi, 

hanehalklarının ithalata olan taleplerini azaltmakta, bu da dünyanın geri kalanı için geliri 

azaltmakta ve dolayısıyla ülkenin ihracatını azaltmaktadır. Üçüncüsü, talep / arz şokları 

yurtiçi ve yurtdışı tedarik zincirlerinde aksamaya neden olmaktadır. Dördüncüsü, önceki tüm 

şoklar ve aksamalar, üretimde düşüşe yol açarak üretim faktörlerinin kullanımında azalmaya 

neden olmaktadır. Bu durumda işgücü, azalan çalışma saatleri veya işten çıkarmalar ve 

dolayısıyla daha düşük kazançlar nedeniyle sermayeden daha fazla etkilenir(Özcan Han ve 

Avunduk,2021:367-377).  

Tablo 1. Temel işgücü göstergeleri (mevsimsellikten arındırılmış) 
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Tablo 1’de 2020 Ocak ayından itibaren yayımlanan ve son açıklanan veri olan 2021 

Ağustos ayı arasındaki temel işgücü göstergeleri verilmiştir. COVID-19’un Türkiye’de ilk kez 

görüldüğü mart ayında işsizlik oranı %13,1 iken pandeminin yoğunlaşmaya başladığı ve 

dolayısıyla kısıtlamaların arttığı nisan ayında işsizlik oranı %13,4’e yükselmiştir. Pandeminin 

ekonomik etkisi işgücüne katılım oranında da kendisini göstermektedir. 2020 Mart ayında 

%48,8 olan işgücüne katılım oranı nisan ayında %46,7’ye gerilemiştir. Ancak 2021 yılında 

işgücüne katılım oranı %50’nin üzerinde seyretmektedir. 2021 Haziran ayında %10,7’ye 

düşen işsizlik oranı artış eğilimine girmiş ve Ağustos ayında %12,1 olarak gerçekleşmiştir. 

İşgücüne katılım oranı ise %51,2 seviyesindedir. Pandemi döneminde artan sağlık çalışanı 

ihtiyacı istihdam seviyesinin artmasını sağlamıştır. 

Grafik 1. İstihdam ve işsizlik oranları (Ağustos 2019- Ağustos 2021) 

 

 
Kaynak: TÜİK 

Grafik 1’de TÜİK verilerine göre 2019 Ağustos ve 2021 Ağustos dönemini kapsayan 

işsizlik ve istihdam oranları verilmiştir. TÜİK’ e göre grafikten de görüleceği üzere 2020 

Ağustos ayında mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %13,0 seviyesine ulaşmıştır. Hafif 

dalgalanmalarla aynı düzeyde devam eden işsizlik oranı, 2021 Haziran ayında %10,4 

seviyesine inmiştir. Temmuz ayında bu oran %12, 1 olarak gerçekleşirken, Ağustos ayında 

%12,1 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranına bakıldığında ise 2019 Ağustos ayında %45,3 

olarak gerçekleşirken, incelenen süreç içerisinde 2020 Nisan ayında en düşük seviyeye 

ulaşmıştır. 2020 Ağustos ayında %42,8 olarak gerçekleşen istihdam oranı, 2021 Temmuz 

ayında bu oran %45,1’e yükselirken Ağustos ayında %45,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 2’ de yıllık olarak alınan verilere göre, 2019 yılında tarımda istihdam %18,2 iken 

2020 yılında bu oran %17,6’ ya gerilemiştir. Sanayide istihdam oranı 2019’da %19,8’den 

2020’de %20,5’e yükselmiştir. Temmuz ayı bazında 2020-2021 yıllarında sektörel istihdam 
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incelendiğinde, Temmuz 2020’de %20,5 olan tarım istihdamı Temmuz 2021’de %18,4’e 

gerileyerek tarımdaki istihdam oranını azaltmıştır. Öte yandan 2020 Temmuz ayında 

gerçekleşen sanayi istihdamı %19,6 iken 2021 Temmuz ayında bu oran %20,4’e yükselmiştir. 

Kısacası istihdamın sektörel dağılımında tarımın ağırlığı azalırken sanayi ve hizmet sektörleri 

ağırlık kazanmaktadır. 

Tablo 2. İstihdamın Sektörel Dağılımı (%) 

 Yıllık Temmuz 

2019 2020 2020 2021 

Tarım 18,2 17,6 20,5 18,4 

Tarım dışı 81,8 82,4 79,5 81,6 

    Sanayi 19,8 20,5 19,6 20,4 

    Hizmetler(inşaat dahil) 62,0 61,9 60,0 61,3 

       Hizmetler 56,5 56,2 53,5 55,5 

       İnşaat 5,5 5,7 6,4 5,8 
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2021a) 

 

2. COVID-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

  Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tespit edilmesinin ardından gelen kısıtlamalar, 

karantina ve izolasyon neticesinde ekonomik hayat durma noktasına gelirken bu durumdan 

ekonomik anlamda en çok etkilenen alanlardan biri istihdam ve çalışma yaşamı olmuştur. 

Pandeminin yayılmasıyla farklı işgücü piyasalarında emek arz ve talepleri olumsuz 

etkilenmiştir. Pandeminin yayılmasını önlemek için sınırların kapatılması ve insan 

hareketliliğini azaltmak için getirilen kısıtlamalar, yasaklar ve alınan tüm diğer önlemler 

ekonomik aktivitelerin kısıtlanmasına yol açmıştır. Bazı işyerlerinin geçici veya kalıcı olarak 

kapanması, bazı işyerlerinin işçi çıkararak küçülmeye gitmek zorunda kalması, pandeminin 

yayılarak işçilerin sağlığını olumsuz etkilemesi ve dolayısıyla geliri azalan insanların 

hareketliliğini sınırlandırması hem emek arzının hem de emek talebinin azalmasına yol 

açmaktadır(Özkan, 2021:99). 
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Şekil 1. COVID-19 ve Ekonomik Yansımaları 

 
Kaynak: (Tuna,2021:197) 

Şekil 1’de COVID-19 Pandemisinin olumlu ve olumsuz etkilediği sektörler verilmiştir. 

Şekil 1’e göre, COVID-19 Pandemisinin zorunlu kıldığı maske-mesafe-hijyen kurallarının 

gerektirdiği şekilde hareket edebilmek için kişisel bakım ve sağlık ürünleri üreticileri başta 

olmak üzere, tıbbi ikmal ve servisler, gıda işleme ve perakende, tarım ve kısıtlamalar 

dolayısıyla ön plana çıkan dijitalleşmeyle e-ticaret önem kazanarak pandemiden olumlu 

etkilenen sektörler arasındadır. Eğitim, finansal servisler, havacılık ve denizcilik, turizm, 

inşaat, imalat sanayi ve otomotiv gibi sektörler ise olumsuz etkilenen sektörler arasındadır. 

İçerisinde bulunduğumuz COVID-19 Pandemisi her alanda olduğu gibi istihdamın 

sağlanmasında büyük katkılar sağlayan turizm sektöründe de derin etkiler oluşturmuştur. 

COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen seyahat kısıtlamaları, uluslararası sınırların 

kapatılması turizm sektörünü durma noktasına getirmiştir. Dolayısıyla yaşanan iş ve gelir 

kayıplarının yansımaları GSYİH’ da azımsanamayacak boyutta gerçekleşmiştir.  

Tablo 3. GSYH Sektörel Büyüme Hızları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişme) 
 2019 2020 2021 

 Yıllık 1.Ç 2.Ç 3.Ç 4.Ç Yıllık 1.Ç 2.Ç 

Tarım 3,3 3,1 5,4 6,7 5,5 5,9 8,7 2,3 

Sanayi -0,9 7,5 -15,9 8,1 12,1 3,1 11,7 40,5 

    İmalat sanayi -2,4 8,2 -17,7 9,4 12,4 3,2 12,4 43,4 

İnşaat -8,6 -5,1 -5,4 3,2 -15,0 -5,5 3,3 3,1 
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Hizmetler (inşaat dahil) 1,3 2,5 -11,2 3,7 2,8 -0,5 5,4 20,5 

Toplam tüketim 2,0 4,6 -7,4 7,3 7,0 3,0 5,8 19,0 

Özel tüketim 1,5 4,9 -9,2 8,4 7,8 3,2 7,0 22,9 

Kamu tüketimi 4,1 2,9 -0,3 2,0 3,7 2,2 0,7 4,2 

Sabit sermaye yatırımları -12,4 -0,6 -5,9 22,6 11,7 7,2 12,4 20,3 

    Makine teçhizat -8,1 13,9 4,4 22,3 39,3 21,0 30,6 35,2 

T. Nihai Yurtiçi Talep -2,1 3,3 -7,0 11,0 8,2 4,1 7,4 19,4 

Stok değişimi 0,7 5,4 4,2 4,8 -1,3 3,1 -1,3 -5,0 

Net ihracatın katkısı 2,3 -4,3 -7,7 -8,9 -0,6 -5,3 1,1 6,9 

Mal ve hizmet ihracatı 4,6 -1,1 -36,4 -21,4 0,5 -14,8 3,0 59,9 

Mal ve hizmet ithalatı -5,4 21,6 -8,0 16,4 3,0 7,6 -1,8 19,2 

GSYH 0,9 4,4 -10,4 6,3 6,2 1,8 7,2 21,7 
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı(2021b) 

Tablo 3’te verilen verilere göre, COVID-19 Pandemisinin etkilerinin derinleşmeye 

başladığı 2020 yılının 2. çeyreğinde ekonomik büyümeye negatif etkiler yaptığı 

görülmektedir. 2020 yılının 2. çeyreğinde, 2019 yılının 2. çeyreğine göre %-10,4 değişim söz 

konusudur. Bu durum 2020 yılının 2. çeyreğinde küçülme yaşandığını göstermektedir. 

GSYH’ ya yıllık bazda bakacak olursak 2019’da gerçekleşen %0,9’luk büyüme oranı, 

COVID-19 Pandemisinin yaşandığı 2020 yılında toparlanmaya başlayarak %1,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı oran 2021 yılının 1. çeyreğinde, 2020 Yılının 1. çeyreğine göre %7,2 

olarak gerçekleşirken, 2021 yılı 2. çeyrekte küçülme yaşanan döneme göre değişim %21,7 

olarak gerçekleşmiş olup ekonominin düzelmeye başladığını göstermektedir. Ancak 

toparlanmaya devam eden ekonomimizde yeterli düzeyde istihdam sağlanamamaktadır. 

Açıklanan son verilere göre 2021 yılının 2. Çeyreğinde sanayi sektörünün büyüme üzerindeki 

katma değeri %40,5 artış göstermiştir. Tarım sektörünün katma değeri ise 2021 yılının 2. 

çeyreğinde %2,3 oranında artmıştır. Özel tüketim harcamalarına bakıldığında 2020 yılının 2. 

çeyreğinde katma değeri %9,2 azalırken, 2021 yılının 2. çeyreğinde %22,9 oranında artış 

göstermiştir. Kamu tüketim harcamaları ise 2021 yılının 2. çeyreğinde %4,2 oranında artış 

sağlayarak büyüme üzerinde katma değer yaratmıştır. 

COVID-19 pandemisinin ortaya çıktığı ilk dönemler itibariyle pandeminin yayılmasını 

engellemek amacıyla getirilen birtakım kısıtlamalar ve uygulamalar neticesinde bazı 

sektörlerde yaşanan kapanmalar, çalışma saatlerinin değişmesi vs. sebebiyle, gerçekleştirilen 

faaliyetlerin durma noktasına gelmesi üretimde düşüşe dolayısıyla büyümeye olumsuz etki 

etmektedir. Ancak pandeminin etkileri her ülke için farklı olduğu gibi her sektörde de farklı 

etkiler oluşturmaktadır. Ulaşım, turizm gibi hizmet odaklı sektörlerde etki oranı oldukça 

yüksek gerçekleşirken, tıbbi malzeme, kişisel bakım, sağlık ürünleri gibi üretim yapan 

sektörlerde üretimde ciddi oranlarda artış sağlanmıştır. Dolayısıyla pandeminin etki oranları 

farklı olduğu gibi pandemi sonrası sektörlerin toparlanma süreci de farklı olacaktır(Balcı ve 

Çetin, 2020a:43). 
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3. TÜRKİYE’DE COVID-19 KAPSAMINDA İSTİHDAMA YÖNELİK 

ALINAN TEDBİR VE UYGULAMALAR 

COVID-19 Pandemisinin istihdam üzerindeki etkilerine karşı alınan önlemler, pandemi-

ekonomi-istihdam arasındaki ilişki nedeniyle bu 3 alanda alınan tedbirleri de içermektedir. 

Çünkü, ekonomik kriz doğrudan salgına bağlı olup, istihdam da hem salgından ve salgına 

karşı önlemlerden, hem de ekonomideki olumsuz gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Bu 

bağlamda, pandeminin etkilerini ve krizin sebep olduğu sorunları en aza indirmek amacıyla 

Türkiye de diğer ülkeler gibi çok sayıda tedbir almış ve uygulamaya koymuştur. İstihdamın 

korunması için ekonominin canlanması, ekonomik canlanma için ise COVID-19 

Pandemisinin kontrol edilmesi gerekmektedir(Balcı ve Çetin, 2020a:47). 

Uluslararası Çalışma Standartlarına göre COVID-19 sürecinde işgücü piyasasına 

yönelik tedbirler 4 başlıkta özetlenmiştir. İlk olarak ekonomiyi ve istihdamı canlandırmak 

amacıyla; aktif maliye politikaları uygulanmalı ve sağlık sektörü dahil olmak üzere belirli 

sektörlere kredi imkanları ve finansal destek sağlanmalıdır. İkinci tedbir, işletmeleri ve işleri 

korumaya yöneliktir. Bu bağlamda herkes için sosyal koruma mekanizmalarının devreye 

sokulması, istihdamın sağlanması, işletmeler için mali/vergi yardımları sağlanmalıdır. Üçüncü 

tedbir çalışanların korunmasına yöneliktir. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

güçlendirilmesi, yeni iş düzenlemelerinin hayata geçirilmesi (tele çalışma, esnek çalışma vb.), 

ayrımcılığın önlenmesi, ücretli izne erişim olanaklarının genişletilmesinin sağlanmasıdır. 

Dördüncü tedbir ise kriz dönemlerinin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak için 

sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. İşveren ve işçi örgütlerinin 

kapasiteleri güçlendirilerek, çalışma ilişkileri kurumlarının ve süreçlerinin güçlendirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır(Koca,2020:81). 

 Covid-19 krizi ekonomik dengeleri olumsuz yönde etkileyerek işsizlik üzerinde 

önemli etki oluşturmuştur. Türkiye’de devlet yasal düzenlemelerle işgücü 

piyasalarının esnekleştirilmesi sağlanarak işletmelerin rekabet gücü ve değişen 

şartlara uyumu sağlanırken, çalışanların istihdam ve gelir güvencesi sağlanmaya 

çalışılarak salgının işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkileri giderilmeye 

çalışılmıştır. Yasal olarak esnek çalışma modeli, kısa çalışma ödeneği ve işten 

çıkarma yasağı uygulamaları hakkındaki düzenlemeler işgücü piyasası için 

düzenleyici bir uygulama olmuştur(Noyan Yalman, Aydın Ünal ve Koşaroğlu,2021: 

1131). 



168 
 

 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonomi 

ve istihdam açısından son derece önemli ve kapsamlı 100 milyar TL’lik “Ekonomik 

İstikrar Kalkanı” paketi açıklanmıştır. Daha sonra ilâve edilen muhtelif destek ve 

programlarla toplam desteğin 260 milyar TL’yi aştığı açıklanmıştır(Balcı ve 

Çetin,2020a:48).  

 18 Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma 

ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 4,5 milyondan fazla kişiye 6 milyar TL 

nakdi yardım yapıldığını açıklamıştır(Balcı ve Çetin,2020b:36). 

 Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında KOBİ’lerle ilgili destekler önem arz 

etmektedir. Pandemiden en fazla etkilenen KOBİ’lerin geri ödeme yükümlülükleri 

KOSGEB tarafından ötelenmiştir(Balcı ve Çetin, 2020b:33). 

 17 Kasım 2020 de yürürlüğe giren “7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” 

kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve Belediyelere, SGK, 

bağlı kurum ve kuruluşların tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar, (vergi 

cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları dâhil), yapılandırılacaktır. 7256 sayılı 

kanun kapsamında “Yeni İstihdam Teşvikleri” ve “İlave İstihdam Prim Desteği” 

yürürlüğe girecektir(Koç ve Yardımcıoğlu, 2020:140). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm dünyaya yayılarak 

pandemi haline dönüşen COVID-19 başta sadece sağlık sisteminde etkili olduğu düşünülse de 

neredeyse bütün alanlarda yıkıcı etkiler oluşturmuştur. Ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği 

11 Mart 2020’den itibaren COVID-19’un yayılmasını engelleyici tedbirler alınmaya 

başlanmıştır. Okullarda eğitime ara verilmiştir, sosyal sınırlandırmalar getirilmiştir. Alınan 

önlemlere rağmen COVID-19’un yayılması engellenememiştir. Bu durum daha katı 

kısıtlamaların getirilmesini zorunlu kılmıştır. Sokağa çıkma yasakları, okullarda uzaktan 

eğitim uygulamaları, sosyalleşmenin yoğun olduğu bazı işyerlerinin kapatılması bu 

kısıtlamalardan bazılarıdır. Tüm bu kısıtlamalar ekonomik olumsuzlukları da beraberinde 

getirmiştir. Zorunlu karantina uygulamaları ve kapanan işyerleri; toplumu sosyal, psikolojik 

vb. yönlerden etkilemesinin yanında üretimin azalmasına, işten çıkarmalara, işsizliğin 

artmasına, tasarruf ve yatırımların azalmasına yol açmıştır. İşyerlerinin kapanması üretimin 

durmasına dolayısıyla fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. İç ve dış ticaret zaman zaman 

durma noktasına gelmiştir.  
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Pandeminin etkilerini en aza indirebilmek için çeşitli tedbir, destek, teşvik uygulamaları 

ve politikalar oluşturulmuştur. İşten çıkarmalar belirli bir süreliğine yasaklanmıştır. Kısa 

çalışma ödeneği, asgari ücret desteği gibi uygulamalarla nakdi yardımlar yapılarak istihdama 

yönelik etkiler azaltılmaya çalışılmıştır. Ancak alınan tüm bu tedbirler ve yapılan uygulamalar 

kısa vadede etkili sonuçlar vermektedir. Pandeminin uzamasıyla birlikte devam eden olumsuz 

durumlar, makroekonomik göstergelerde uygulamaların yetersizliğini ortaya koymaktadır. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, COVID-19 Pandemisinin 

etkilerinin derinleşmeye başladığı 2020 yılının 2. çeyreğinde ekonomik büyümeye negatif 

etkiler yaptığı görülmektedir. 2020 yılının 2. çeyreğinde, 2019 yılının 2. çeyreğine göre -

%10,4 değişim söz konusudur. Bu durum 2020 yılının 2. çeyreğinde küçülme yaşandığını 

göstermektedir. 2019’da gerçekleşen %0,9’luk büyüme oranı, 2020 yılında toparlanmaya 

başlayarak %1,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı oran 2021 yılının 1. çeyreğinde, 2020 yılının 1. 

çeyreğine göre %7,2 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı 2. çeyrekte küçülme yaşanan döneme 

göre değişim %21,7 olarak gerçekleşmiş olup ekonominin düzelmeye başladığını 

göstermektedir. Ancak toparlanmaya devam eden ekonomimizde yeterli düzeyde istihdam 

sağlanamamaktadır. Pandeminin sağlık sisteminde baş göstermiş olması sağlık sisteminin 

sınırlarını zorlamıştır. Daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyulduğu için sağlık sektöründe 

istihdam artmıştır.  

Yaşanan pandeminin sebep olduğu çöküntünün, uzun vadede düzelmesi mümkün 

görünmektedir. Lakin pandeminin ne zaman biteceğine dair herhangi bir öngörü 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla alınacak tedbir ve uygulamaların uzun vadeli sorunlara etkili 

sonuçlar verebilecek düzeyde olması önemlidir. Pandemi dönemini en az hasarla atlatmayı 

sağlayacak yeni teşvik ve destekler üzerinde çalışılmalıdır. Dijitalleşmenin önem kazanması 

pandemi sonrasında da bazı işletmelerin uygulamaya devam etmek isteyebileceği nitelikte 

kolaylıklar sağladığı için internet altyapısında iyileştirmeler yapılmalıdır. İşyerlerinde 

kapanmaların devam etmesi gerekiyorsa, hem işçi hem işveren açısından külfet oluşturacağı 

için verilecek olan destek miktarları iyileştirilmelidir. Dolayısıyla kamunun salgın gibi özel 

durumlarda verilecek olan destek için ayrılan bütçenin artırılması gerekmektedir. Uygulanan 

politika ve desteklerin etkinliği, yeterliliği konusunda makroekonomik göstergeler yol 

gösterici olmaktadır. Bu noktada göstergeler incelenmeli ve gerekli iyileştirmeler 

yapılmalıdır. Ve en önemlisi yapısal bir sorun olan faiz ve borç artışına dayalı büyüme 

modelinden ziyade istihdama ve üretime dayalı büyüme modeli benimsenmelidir. 

 



170 
 

KAYNAKÇA 

Balcı, Y. ve Çetin, G. (2020a). COVID-19 Pandemi Sürecinin Türkiye'de İstihdama Etkileri 

ve Kamu Açısından Alınması Gereken Tedbirler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı Cilt:19 Sayı:37 Bahar (COVID-

19 Özel Ek) s.40-58. 

Balcı, Y. ve Çetin, G. (2020b). COVID-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisinde İstihdam ve 

Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 

https://www.ticaret.edu.tr/uploads/haberler/1374/%C4%B0stihdam%20Raporu.pdf  

Koca, D. (2020). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Boyutları ve Covid-19 Döneminin İşgücü 

Piyasasına Etkileri, Sosyal Çalışma Dergisi, 4(2), 69-83. 

Koç, İ. ve Yardımcıoğlu, F. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinde Uygulamaya Konulan 

Mali Tedbir ve Teşviklerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri 

Karşılaştırması, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (SEYAD), 

8(2),124-152. 

Noyan Yalman, İ. , Aydın Ünal E. ve Koşaroğlu, Ş. M. , (2021), COVİD-19 Salgını Sürecinin 

İşgücü Piyasaları Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3): Sayfa: 1125-1144, 

https://doi.org/10.16951/atauniiibd.905180 

Özcan Han, F. ve Avunduk, H. (2021). COVID-19’un İşgücü Piyasasına Etkileri: Bir ARDL 

Sınır Testi Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(2), 365-385. 

Özkan, G. (2021). COVİD-19 Pandemisi ile Yoksulluğun Derinleşen Yüzü: Çalışan 

Yoksullar. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 8(14), 93-108. 

Tuna, K. (2021). COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Bankacılık Sektörü İstihdamı Üzerine 

Etkileri, İstanbul İktisat Dergisi- Istanbul Journal of Economics, 71(1), 191-230. 

https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-933821 

TÜİK (2021). İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2021 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı(2021a). Türkiye 

Ekonomisinde Haftalık Gelişmeler ve Genel Görünüm,17 Eylül 2021 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2021). İstihdam 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2021b).Ekonomik 

Gelişmeler, 2. Çeyrek 2021. 

 

 

 

 

  

https://www.ticaret.edu.tr/uploads/haberler/1374/%C4%B0stihdam%20Raporu.pdf
https://doi.org/10.16951/atauniiibd.905180
https://doi.org/10.26650/ISTJECON2021-933821


171 
 

COVİD-19 SÜRECİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞLARI İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARAŞTIRMA 

 

Zübeyir ÖZÇELİK 

Öz 

2019 yılı sonunda Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Bu salgın 

hastalıkla mücadelede sağlık çalışanları en ön safta yer almışlardır. Bu çalışmada Covid-19 sürecinde sağlık 

çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları ile performans ve alt boyutları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık 

çalışanları oluşturmaktadır. Çalışma, örneklem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışını 

ve performans arasındaki ilişkiyi açıklamak için regresyon analizleri yapılmıştır. Covid-19 salgını sürecinde 

sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarının 3 alt boyutu olan diğergamlık, nezaket ve sivil erdemin 

performansı, iş performansını ve bağlamsal performansı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Covid 19, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş performansı, bağlamsal performans 

JEL KODLARI: M10 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BURNOUT OF HEALTHCARE 

PROFESSIONALS AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS 

DURING THE COVID-19 PROCESS: A RESEARCH 

 

Abstract 
Covid-19 epidemic which emerged in China at the end of 2019 has affected all of the world. Healthcare 

workers have been at the forefront in the fight against this epidemic. This study has been prepared to determine 

the relationship between the organizational citizenship behavior of healthcare workers and performance during 

the Covid-19 process. The universe of the study consists of healthcare workers which are working at Diyarbakır 

Gazi Yaşargil Education and Search Hospital in Diyarbakır. The study was carried out via sampling. The 

relationship between demographic characteristics, organizational citizenship behaviors and performance of 

healthcare workers examined with its sub-dimensions. Regression analyzes used to explain organizational 

citizenship behavior and performance. It has been determined that the 3 sub-dimensions of organizational 

citizenship behaviors of health workers, altruism, courtesy and civic virtue affect performance, work 

performance and contextual performance positively during the Covid-19 epidemic. 

Keywords: Covid 19, organizational citizenship behavior,  job performance, contextual performance. 

JEL CODES: M10 

 

GİRİŞ 

COVID-19  normal bir hastalıktan ziyade bir salgın hastalığı olarak ortaya çıktıktan 

sonra tüm Dünyayı etkisi altına almış ve insanların sosyal, kültürel, ekonomik ve iktisadi tüm 

yaşam ve çalışma biçimlerini etkilemiştir. Türkiye ve Avrupa’da birçok ülkede kapanma 

günleri yaşanmış çalışanlar ve işletmeler bu yeni çalışma ve yaşam biçimine uyum 

sağlamakta zorlanmışlardır.  
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Bu çalışmayı yapmaya teşvik eden ana soru özellikle COVID-19 sürecinde (Mart 2020 

ile Eylül 2021) arasındaki 1,5 yıllık dönem içeresinde sağlık çalışanlarının işte sergiledikleri 

örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş performansları arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu 

çalışmada özellikle sağlık çalışanları üzerinde uygulama yapılamasının nedeni; belirtilen 1,5 

yıllık süreçte sağlık konusu diğer tüm yeme, içme, iktisadi sosyal ve kültürel davranışların 

önüne geçmesine neden olmuştur. Bununla birlikte, sağlık çalışanları COVID-19 

pandemisinden hem iş yaşamında hem de aile hayatında en önde etkilenen kitleyi 

oluşturmuşlardır. 

COVID-19 süreci bir taraftan insanların hayatta kalmaya dönük reflekslerini artırırken 

diğer taraftan da yönetimsel açıdan incelendiğinde ciddi bir belirsizlik sürecinin yönetildiği, 

kriz ortamında kamunun, işletmelerin, çalışanların nasıl reaksiyon verebileceği yönünden 

ilginç izlenimlere sebep olmuştur. Bu çalışmada özellikle çalışanların buz zorlu dönemde 

örgütsel vatandaşlık davranışların sergileyip sergilemediklerine ve bu davranışların iş 

performansına etkisine odaklanılmıştır. 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Sağlık çalışanları pandemi sürecinde adeta geçmişte ve özellikle kurtuluş savaşında 

olduğu gibi çok fedakârlıklar sergilemiş günlerce hatta aylarca ailelerinden uzakta hastanede 

hem görev yapmışlar hem de ev gibi hastanelerde ikamet etmişlerdir. İş yönünden ele 

alındığında örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemişler midir? Eğer sergilemişlerse, örgütsel 

vatandaşlık davranışının hangi alt boyutlarını sergilemişlerdir? Ya da kendi performanslarını 

nasıl değerlendirmektedirler. Bu çalışma bu sorulara cevap aranmaktadır. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı çalışanların işte kendisine verilen görevleri ve 

sorumlulukları haricinde sergilemiş oldukları fazladan çaba ve çalışma ve uğraşları ifade 

etmektedir (George & Brief (1992: 310). Bununla birlikte gerçekleştirilen ve fazladan 

sergilenen çaba, çalışma ve uğraşlar karşılığında bir ödül ya da ceza bulunmamaktadır (Dede, 

2019: 295). Dolayısıyla bu davranışlar çalışanın talimatlar ve görev tanımları dışında işte 

kendiliğinden sergilediği isteğe bağlı ve işe faydalı olan davranışlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örgütsel vatandaşlık davranışlarını Organ (1988) 5 alt boyutta tanımlamıştır; 

Bunlar; özgecilik, vicdanlılık, nezaket, sivil erdem ve centilmenliktir. 

Özgecilik: Çalışanların diğer çalışanlara örgütle ilgili problemlerde yardım etmesini gösteren 

davranışları ifade etmektedir (Podsakoff, MacKenzie 1994: 351). 
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Vicdanlılık, Çalışanların kendilerinden beklenen davranışlardan daha üst düzey davranışları 

sergilemesini ifade etmektedir. Örneğin; kaynakları israf etmeme, işte ihtiyaç olmadıkça mola 

kullanmama, işe geç kalmama v.b davranışları sergilemektir ( Turgut ve Akbolat, 2017: 358). 

Nezaket: çalışanların yaptıkları işte iletişimi sürekli düzeyde tutmalarını ve birbirlerini belirli 

ve önemli konularda mutlaka haberdar etmelerini ifade etmektedir (Organ 1988). 

Sivil Erdem: çalışanların zorunlu olmayan örgüt faaliyetlerine bilinçli katılımı ve diğer 

çalışanları teşvik etmeyi ifade etmektedir (Graham, 2000: 61).  

Centilmenlik (Sportmenlik): çalışanların örgütle ilgili problemlerde, zahmetli iş ve 

sıkıntılı durumlarda sürekli şikâyette bulunmamasını ifade etmektedir (Organ, 1988; 

Podsakoff ve diğerleri, 2000: 513). 

1.2. Performans 

Performans; çalışanların kendilerine verilen görevleri belirli bir zaman dilimi içeresinde 

gerçekleştirmek suretiyle elde ettiği sonuçları ifade eder (Bingöl, 2006, 31). Çalışan 

performansının ölçümünde temelde 2 alt boyut bulunmaktadır. Bunlar görev performansı ve 

bağlamsal performanstır (Jawahar, Dean, 2007: 330). Görev performansı çalışanın kendisine 

talimatla verilen görev tanımında yer alan gerçekleştirmesi gereken işleri ifade ederken, 

bağlamsal performans örgütü sosyal ve psikolojik yönden korumakta ve örgüte katkı 

sağlamaktadır( Jex, Britt, 2008). 

Literatürde gerçekleştirilen birçok araştırma sonucuna göre, ÖVD ile iş performansı 

arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Rosen ve arkadaşları (2009:39) aile hekimleri 

ile, Özdevecioğlu (2003: 129) üniversite öğrencileri ile, Allen ve Rush (1998) yöneticilik 

kursiyerleri ile, Lowery ve Krilowicz (1994 tarafından mavi yakalılar ile gerçekleştirdikleri 

araştırmaların sonucunda ÖVD ile performans arasında pozitif yönde ilişki tespit etmişlerdir. 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Çalışma, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan 

kolayda örneklem yöntemiyle seçilen 122 teknisyen, ebe, hemşire, doktor ve sağlık çalışanı 

ile anket uygulaması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması, 2021 yılı Eylül ayında 

gerçekleştirilmiştir. Bu hastanede, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle toplam 2594 çalışan görev 

yapmaktadır. %10 güven aralığında 2594 kişi evreni temsil ederken minimum örneklem sayısı 
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olan 96’nın üzerinde 122 kişi anketi doldurmuştur. Veriler SPSS 16.0 paket programı ile 

analiz edilmiştir. Örneklemin demografik bilgileri ve özellikleri aşağıda sunulmaktadır. 

Çalışmayla ilgili olarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

yönetiminden gerekli yasal izinler alınmıştır.  

2.2 Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formunun 

birinci bölümünde örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmeye dönük 19 madde yer almaktadır. 

Bu maddelerden 5 soru “diğergamlık”, 4 soru “sivil erdem”,  4 soru “centilmenlik”, 3 soru 

“vicdanlılık”, 3 soru “nezaketi” ölçmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır.   

İkinci bölümde ise çalışanların performansları ile ilgili 17 madde yer almaktadır. 

Bunların 9 tanesi Goodman ve Syvantek (1999) tarafından derlenen görev performansını 

ölçmeye yönelik ifadeler iken 8 tanesi Jawahar ve Carr (2007) tarafından oluşturulan 

bağlamsal performansı ölçmeye yönelik ifadelerdir ve 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.  

Çalışmanın üçüncü Bölümünde ise katılımcıların demografik niteliklerine ilişkin 5 

soru yer almaktadır.  

2.3. Araştırmanın Temel ve Alt Hipotezleri 

Araştırmanın temel hipotezi; “Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansına 

istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır” şeklindedir. Bu temel hipotez ve temel 

hipoteze bağlı olarak kurulan alt hipotezler aşağıda sunulmaktadır:  

H01: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Performans arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H02: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile Performans arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H03: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile İş Performans arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

H04: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile Bağlamsal Performans 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

3. BULGULAR  

 

3.1. Ölçeklerin güvenilirlik (cronbach’s alfa) değerleri  

Kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de 

görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere ölçeklerin Cronbach Alpha katsayısı 0,80’nin 

üzerinde olup, çalışmada kullanılan ölçekler yüksek güvenilirliğe sahiptir (Coşkun vd., 2015). 
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Tablo 1: Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenilirlik Değeri 

 

Ölçek Adı Cronbach’s Alfa Değerleri 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Ölçeği  
0,854 

Performans Ölçeği 0,929 

3.2. Demografik Niteliklere İlişkin Frekans Analizleri 

Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de görülmektedir. 

Katılımcıların %58’i (71 kişi) erkeklerden oluşurken, %78’i 35-54 yaş aralığındadır. Yine 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu% 77’si evlidir. Katılımcıların %82’si Lisans ve Lisansüstü 

mezun durumundadır. Katılımcıların %42’si hemşiredir. Katılımcıların büyük çoğunluğunu 

%57’si 21 yıldan fazla hizmet süresi bulunmaktadır. 

Tablo 2: Örneklemin demografik özelliklerine İlişkin Dağılım 

Değişkenler N % 

Cinsiyet 
Kadın 51 42 

Erkek 71 58 

Yaş 

25-34 23 19 

35-44 71 58 

45-54 24 20 

55 ve üzeri 4 3 

Medeni Durum 

Evli 94 77 

Boşanmış 8 7 

Bekar 20 16 

Eğitim Durumu 

Lise ve Dengi 7 
5 

Ön Lisans            16 
13 

Lisans 69 57 

Lisans Üstü  

            
30 

25 

Unvan 

Doktor 18 15 

Hemşire-Ebe 51 
42 

Sağlık Teknikeri 26 

21 

Diğer 27 22 

Toplam Deneyim               
0-5 Yıl 3 4 

6-10 Yıl 22 27 
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11-15 Yıl 24 29 

16-20 26 32 

21+ 47 57 

 

3.3.  Hipotez Test Sonuçları 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları ile Performans ve alt boyutları arasındaki 

etkileri inceleyen hipotez testleri aşağıda sunulmaktadır. 

 H01: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Performans arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez test sonucuna göre p (0.000) < α (0.05) olduğundan H01 hipotezi kabul edilmiştir.  Bu 

sonuca göre Örgütsel vatandaşlık davranışının performans üzerinde olumlu ve istatistiksel 

açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.  

Model Summary 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,721a ,519 ,515 ,52919 

a. Predictors: (Constant), OVD  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36,326 1 36,326 129,718 ,000a 

Residual 33,605 120 ,280   

Total 69,931 121    

a. Predictors: (Constant), OVD     

b. Dependent Variable: Perf     

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,735 ,301  2,443 ,016 

OVD ,895 ,079 ,721 11,389 ,000 

a. Dependent Variable: Perf     

 

H02: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile Performans arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 
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Hipotez test sonucuna göre p (0.000) < α (0.05) olduğundan H02 hipotezi kabul edilmiştir. Bu 

sonuca göre Örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarının performans üzerinde olumlu ve 

istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte Örgütsel vatandaşlık 

davranışının alt boyutlarından hepsinin performans üzerinde anlamlı etkisi bulunmamaktadır. 

Vicdanlılık ve centilmenliğin performans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken, 

diğergamlık, nezaket ve sivil erdemin performans üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır.  

 

 

 

H03: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile İş Performans arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez test sonucuna göre p (0.000) < α (0.05) olduğundan H03 hipotezi kabul edilmiştir. Bu 

sonuca göre Örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarının iş performansı üzerinde olumlu 

ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte Örgütsel vatandaşlık 

davranışının alt boyutlarından hepsinin iş performans üzerinde anlamlı etkisi 

bulunmamaktadır. Vicdanlılık, centilmenlik ve sivil erdemin iş performans üzerinde anlamlı 
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bir etkisi bulunmazken, diğergamlık ve nezaketin iş performansı üzerinde anlamlı etkisi 

bulunmaktadır.  

 

 

 

H04: Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutları ile Bağlamsal Performans 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Hipotez test sonucuna göre p (0.000) < α (0.05) olduğundan H04 hipotezi kabul 

edilmiştir. Bu sonuca göre Örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarının bağlamsal 

performans üzerinde olumlu ve istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bununla 

birlikte örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutlarından hepsinin bağlamsal performans 

üzerinde anlamlı etkisi bulunmamaktadır. Vicdanlılık ve centilmenliğin bağlamsal performans 

üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken nezaket, diğergâmlık ve sivil erdemin bağlamsal 

performans üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır.  
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Covid 19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 

davranışları ile iş performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Literatürde bu çalışmayı 

diğer alanında yapılan çalışmalardan farklı kılan; cevaplayıcılardan araştırma sorularını, 

Covid 19 pandemi sürecinde son 1,5 yılı dikkate alınarak cevaplandırılması talep edilmiştir. 

Sonuçlara bakıldığında Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Performans arasında anlamlı 

ve pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte; Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt 

boyutlarının hepsi ile performans arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir. Örneğin 

vicdanlılık ve centilmenliğin performans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. 

Vicdanlılık, çalışanların işte beklenenin üstünde davranışlar sergilemesini ifade etmektedir. 

Özellikle pandemi sürecinde sağlık çalışanları normal mesai saatlerinin en az iki kat üstünde 

görev almışlardır, hatta 15-20 günlük karantina sürecinde hastanede yatmışlardır. Dolayısıyla 

bu yoğun ve zor çalışma koşulları düşünüldüğünde, araştırmada vicdanlılık boyutunu ölçen 
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sorulara bakıldığında; işte mola vermeme, işe geç kalmama, kaynakları israf etme gibi sorular 

anlamsız hale gelmiştir. Diğer taraftan centilmenlik çalışanların örgütle ilgili problemlerde, 

zahmetli iş ve sıkıntılı durumlarda sürekli şikâyette bulunmamasını ifade etmektedir. 

Centilmenlik ile performans arasında da anlamlı ilişki bulunamamıştır. Başka bir ifadeyle 

sağlık çalışanları pandemi döneminde beklenilenin üstünde özveri gösterirken sıkıntılı 

durumlarda gerekli tepki ve şikâyetlerini de gerçekleştirmiş oldukları söylenebilir.  

 Diğergamlık, nezaket ve sivil erdem boyutları performansı, iş performansını ve 

bağlamsal performansı olumlu yönde etkilemiştir. Başka bir ifade ile, sağlık çalışanları 

pandemi sürecinde diğer çalışan arkadaşlarına yardımcı olmuşlar. Yaptıkları işlerde sürekli iş 

arkadaşları ile iletişim halinde olmuşlardır. Diğer çalışan arkadaşlarını da olumlu olarak 

çalışma konusunda teşvik etmiş oldukları söylenebilir. 
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COVİD-19 AŞISINA ERİŞEMEYEN ÖTEKİLER VE İNSAN HAKLARI 

ÖLÇÜSÜNDEKİ EŞİTSİZLİKLER 

Haluk YAMAN 

Öz 

Coronavirus ilk olarak 2019’un sonlarına doğru Çin’in Wuhan kentinde görülmüş ve bu günden itibaren 

Çin’den gelen görüntülerle ve hastaların yaşadığı ölümcül süreçlerle insanlığı derinden etkilemiştir. Coronavirus 

salgını başladığı ilk günden bu yana uluslararası siyasetin çözüm bulmaya çalıştığı bir sorun olarak gündemi 

meşgul etmektedir. Pek çok bilim insanı bu hastalıktan kurtulmanın çarelerini aramış ve hızlandırılmış bir 

süreçle birlikte aşı çalışmaları sonuç vermiştir. Aşının bulunmasının yaratmış olduğu sevinç zamanla yerini 

aşının erişimiyle bağlantılı eşitsizliklere ve ötekileştirilen kitlelerin varlığına bırakmıştır. Dünya üzerinde pek 

çok insan aşıya ulaşmak noktasında sorunlar yaşamaktadır. Özellikle Afrika ülkeleri aşı tedarikinde en çok 

zorlukları yaşayan ülkeler konumundadır. Bu zorluklar bugün de devam etmektedir. Uluslararası bir sorun olarak 

gözlemlenen aşı tedariki dışında toplumların kendi içerisinde sergiledikleri ötekileştirmeler de toplumsal 

uyumun bozulmasında bir etken olarak ifade edilebilir. Maske takanların takmayanlara gösterdiği tepkiler, aşı 

destekçilerinin aşı karşıtlarına olan tutumları, sosyal yaşam alanlarında Covid’in etkisini belirgin kılmıştır. Bu 

çalışmada, aşıların uluslararası düzeydeki erişimine değinilerek insanların aşıya ulaşma noktasında yaşamış 

oldukları sıkıntılara ve gelişmiş ülkelerin aşıları kendi ülke sınırlarında tutma arzularına insan hakları ve eşitlik 

penceresinden bir yorum getirmek amaçlanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Koronavirüs, Aşı, Ötekiler, İnsan Hakları.  

JEL KODLARI: H51, I3,I32. 

OTHERS WHO CANNOT ACCESS THE COVID-19 VACCINE AND 

INEQUALITIES IN THE MEASURE OF HUMAN RIGHTS 

Abstract 

Coronavirus was seen in Wuhan, China, towards the end of 2019 and from the first day, it has deeply 

affected humanity with the images coming from China and the deadly processes experienced by the patients. 

Coronavirus disease has been on the agenda as a problem that international politics has been trying to find a 

solution to since the first day it was seen. Many scientists have sought remedies to get rid of this disease, and 

vaccine studies have yielded results with an accelerated process. The joy of the discovery of the vaccine has over 

time been replaced by the inequalities associated with vaccine access and the existence of marginalized masses. 

Many people around the world have problems in accessing the vaccine. Especially African countries are among 

the countries that have the most difficulties in the supply of vaccines. These difficulties also continue today. 

Apart from the issue of vaccine supply, which is observed as an international problem, the marginalization of 

societies within themselves can also be expressed as a factor in the deterioration of social harmony. The 

reactions of those who wear masks to those who do not, the attitudes of vaccine supporters towards vaccine 

opponents have made Covid prominent in social life areas. In this study, it is aimed to comment on the problems 

that people have experienced reaching the vaccine and the desire of developed countries to keep the vaccines 

within their own borders, from the perspective of human rights and equality. 

Keywords: Covıd-19, Coronavirüs, Vaccine, The Others, Human Rights.  

JEL CODES: H51, I3,I32. 

 

GİRİŞ 

Dünya sağlığı, sağlık sistemi açısından tarihte kolera, AİDS, çiçek hastalığı ve verem 

gibi salgınlara benzer bir sağlık problemiyle yeni bir sınamadan geçmektedir. 2019 yılında ilk 

kez ortaya çıkan ve tez zamanda uluslararası bir etkiye sahip olan pandemi, Covid-19 ya da 

diğer bir ifadeyle koronavirüs olarak söyleme konu edilmiştir. Adının sahip olduğu şöhret 
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zamanla virüsün yaratmış olduğu etkiden kat ve kat fazla olmuştur. Sosyal yaşam alanları terk 

edilmiş, arkadaşlık hatta anne-baba-çocuk ilişkileri askıya alınmış, ortak hiçbir paylaşım 

yapılamaz hale gelmiştir. İnsanlık, milenyuma kadar taşımış olduğu serüvenini, bütün 

modernleşme getirilerini bir anda unutmuş ve türünün devamının tehlike altına girdiğini 

düşünmeye başlamıştır. Virüsün yayılım hızına bağlı olarak sorun sadece sağlık problemi 

olmaktan çıkmıştır. Güvenlik problemleri, ekonomik problemler ve siyasi problemler hepsi 

pandeminin getirileri arasında yer almıştır. Yepyeni bir dönem Covid-19 virüsü ile 

başlamıştır. 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak görülmeye başladıktan sonra dünya geneline 

yansıyan görüntülerin insanlar üzerinde ziyadesiyle kaygılara sebep olduğu bilinmektedir. 

İnsanlığın yeni bir epidemi ya da pandemi ile karşılaşacağı ikilemi, virüsün ilk zamanlarında 

otoriteler tarafından kestirilemeyen bir konu olmuştur. Kestirilemeyen bir diğer konu da bu 

hastalığa sebep olan virüsün bulaş yolunun nasıl olduğu üzerine olmuştur. Bulaş yolunun 

birden fazla olması olasılığı ise virüsün yaratacağı durumların daha içinden çıkılamaz hale 

getireceği düşüncesini gerçekçi kılmıştır. Covid’in Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir 

pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte pandemi öncesinde dünyanın gündemini meşgul eden 

ekonomik, siyasi/askeri krizler, savaşa ve ekolojiye dair pek çok konu ikinci plana itilmiştir. 

Devletler ve uluslararası kuruluşlar sahip oldukları imkânların tamamını virüsle baş etmek 

adına seferber etmişlerdir. Sahra hastaneleri, solunum cihazlarının artan üretimi, hastanelerin 

bütün servislerinin neredeyse tamamımın Covid ve yoğun bakım servislerine dönüştürülmesi 

seferber edilen imkânlardan bazılarıdır.  Ancak virüs kaynaklı ölümlerin önüne geçmek 

mümkün olmamıştır. Salgın, insanlara yeniden, dünyanın devamı için elzem olanın insan 

olduğu gerçeğini hatırlatmış, teknolojik gelişmelerin seviyesinin insan hayatında var olan 

kıtlık, salgın ve savaş gibi gerçekleri ortadan kaldırmadığını göstermiştir. Covid pandemisi, 

ezberleri bozan bir şekilde, yerleşik kalıpları sorgulayan bir içerikte insanlığın hayatına hızlı 

bir giriş yapmıştır. Medya ve sosyal iletişim ağları zor olan pandemi evrelerini insanların daha 

fazla korku ve kaygı duydukları bir şekle bürümüştür.  

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeler, insan hayatını sadece sağlık boyutuyla 

etkilemekten fazlası olmuştur. Sosyal, ekonomik ve siyasi pek çok olgu bu süreçten fazlasıyla 

etkilenmiştir. Uzun sürelerdir insanların hayatında yer almayan ‘’karantina’’ kavramının 

soğuk yüzü yeniden acı sonlarla insan hayatında fazlasıyla yer almaya başlamıştır. Ulus 

devletlerin güvenlik algısında da değişiklik meydana getiren Covid 19 pandemisi sağlık 

güvenliğini listenin başına getirmiştir. Ülkelerin sürdürülebilirlik anlamında pek çok alanda 
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var olabilmesi pandeminin ne kadar az kayıpla atlatılmasına bağlanmıştır. Bu kayıpların 

atlatılmasına dair algı ilk aşıların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hissedilmiş ve bir umut 

ışığı belirmiştir. 

Aşı sonrası dönem, aşı öncesinin unutulduğu ve pandemiden kurtuluşun yalnızca 

aşıdan geçtiği algısının oluştuğu ve tek yönelimin aşı üzerine olduğu zamanlar olmuştur. 

Aşının yaratmış olduğu özgüven, temizlik ve maske gibi aşı öncesi temel koruyucu 

ekipmanların ikinci plana atılmasına yol açmıştır. Covid-19 için aşı geliştirme çabaları çok 

uluslu bir şekilde başlamıştır.  Çin, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler kısa zamanda 

daha fazla yol katederek Covid aşısını geliştirmiştir.  Pandeminin devam ettiği ve aşı bulma 

çalışmalarının hız kazandığı süreçte bireylerin ve devlet yönetimlerinin davranış değişikliği 

yaşadığını söylemek mümkündür. Bireysel olarak, insanların daha kapalı ve çekingen bir 

yaşama adapte olmaya çalıştıkları ve pek çok sosyal alışkanlıklarının kısıtlandığı 

bilinmektedir. Bunun yanında devletlerin de uluslararası ilişkilerde özellikle aşı ve ekipmanı 

eksenli yaklaşımlarının geçmiş dönemlere göre çok da paylaşımcı olmadığı açıkça izlenmiştir. 

Bu çalışmada yorumsayıcı yöntemle, Covid-19 virüsü ile sosyal yaşamda belirginleşen 

ötekilerin varlığına değinilecektir. Ötekilerin, toplum içerisinde insanlar tarafından ortaya 

konulan davranışlar temelinde yaratıldığı ve devletlerin de politik yaklaşımlarının buna katkı 

sunduğunun altı çizilmektedir. Aşı ve ekipman tedarikinde çoğunlukla Afrika ülkelerinin 

erişim sıkıntısı anlatılarak bu duruma insan hakları çerçevesinde bir yorum getirmek 

amaçlanmaktadır.  

1. COVİD’İN TOPLUMSAL YAŞAM İÇERİSİNDE YARATTIĞI ÖTEKİLER 

İnsanlık tarihinde çok geniş alanlara yayılmış, ölüm sayılarında dahi netlik olmayan 

pek çok endemi ve pandemi süreçleri yaşanmıştır(Aslan, 2020: 36).  Bu salgınların geçmişi 

milattan öncesine kadar gider. Bugün için ise insan yapımı olmayan (en azından bugünkü 

bilgiler ışığında) ve Covid 19 olarak adlandırılan virüs kaynaklı pandeminin etkilerini bütün 

insanlık geçmişte olduğu gibi ölümlerle yüzleşerek hissetmektedir. İlk etapta sadece Çin ile 

sınırlı olacağı düşünülen salgın kısa sürede dünyanın her yerine yayılmıştır. Bu süreç kısa 

zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ifade edilmiştir. Pandemi terimi 

(eski Yunanca: pan: tüm+ demos: insanlar) bir kıta, hatta tüm dünya gibi çok geniş 

coğrafyalara, kıtalara yayılan ve insanlar için ölümlere yol açan salgın hastalıkların genel bir 

ismidir(Parıldar, 2020: 19).  Geçmişte kara veba, İspanyol gribi, kolera ve çiçek hastalığı gibi 

pandemilerle dünya nüfusunun önemli bir kısmı hayatını kaybetmiştir. Veba, çiçek, kolera, 
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tifüs, ebola, AİDS ve SARS pandemileri en çok tahribat yapmış pandemilerdir(Öztek, 2020: 

6). Covid 19 ile başlayan yeni dönemin yaratmış olduğu ilk izlenim yayılım hızının çok 

yüksek seyretmesi olmuştur. Yüksek yayılım hızının ilk olarak tehdit ettiği şey sağlık 

sistemleri olmuştur. Sağlık sistemlerinin çökmesi demek devletlerin ve uluslararası yapıların 

da büyük güçlükler çekeceği bir döneme girmeleri demektir. Virüsün yayılım hızının 

azaltılması sağlık sistemlerinin devamı için elzem olmuştur.     

2019’un sonlarına doğru Wuhan ’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce yakın 

ülkelere ardından bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin yayılma hızının ve 

etkilerinin yaratmış olduğu ortamda Dünya Sağlık Örgütü, bütün ülkeleri önlemler almaları 

noktasında uyarmıştır. İlk etapta alınan önlemlerin büyük çoğunluğu bireysel ve toplumsal 

izolasyona dayalı önlemler olmuştur. Virüsün bulaşma yollarının ve virüsten kurtuluşun 

gerekçelerinin tam olarak bilinemediği bu dönemlerde etkileşim ve temasın minimum 

düzeyde tutulması tek çare olmuştur. Virüsün daha az hasarla atlatılması ve kalıcı izler 

bırakmaması için minimum sosyal ilişki ve etkileşim mecburi bir yaklaşım olarak ifade 

edilmiştir. İlişkilerin yoğun seyretmesi salgın hastalıkların yayılması için en ideal ortamları 

sunmaktadır. Eski dünya ülkeleri arasında ilişkilerin yoğunlaşmasının salgın hastalıkları 

beraberinde getirdiği bilinmektedir(Turan, 2021: 17). Feodalite dönemi, kapitalizmin 

tohumlarının atıldığı dönemler, köle ticaretiyle yayılan veba, hepsi salgınların en büyük 

ivmesinin etkileşim ve iletişim olduğunu ortaya koymuştur.  

Covid 19 pandemisi insanların sağlıklarıyla ilgili kaygı ve korku düzeylerini 

arttırırken, politik, sosyal ve ekonomik açıdan algı ve alışkanlıklarda önemli değişiklikler 

yaratmıştır(Akyüz, 2021: 172). Sosyal ortamlardan izole olmak, bireysel davranış kalıplarını 

ve yaşam alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmak pek çok insan için zor süreçleri beraberinde 

getirmiştir.  İlk etapta sosyal mesafe şeklinde ifade bulan yaklaşımlar insanları ortamlardan 

izole etmeye çalışırken zamanla karantina ve tam kapanma gibi uygulamalar insanlar için 

daha da güç zamanları yaşatmıştır. Merhabalaşmak, hal hatır sormak, tokalaşmak bir süre 

bırakılan sonrasında unutulan sosyal iletişim sembolleri olarak kalmış durumdadır. Bu 

semboller yerini farklı iletişim sembollerine bırakmıştır. Alışkanlıklarından vazgeçmek 

istemeyenler toplumsal yaşamdan ayrıştırılmıştır. Covid 19’un alışkanlıklarını değiştiremeyen 

bireyler üzerinde bırakmış olduğu en büyük etki sosyal yaşamda “ötekileştirilenler” olarak 

belirmeleri olmuştur. Ötekileştirmeler sadece sosyal ortamlarda değil, medya ve medyanın 

sosyal alanında da gerçekleşmiştir. 
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Sosyal medya ve iletişim araçları zamanla alışkanlıklarını değiştiremeyen ya da 

değiştirmek istemeyen bireylerin haberleriyle dolmuştur. Bu insanların ifşa edilmesi aynı 

zamanda sosyal yaşamda birer öteki olarak tanınmalarını sağlamıştır. Kahvehanelerde 

yakalananlar, toplu taşıma araçlarında maske takmayı reddedenler, daha sonraki süreçte aşı 

olmak istemeyenler, aynı ilde defalarca kameralara yansıyan kişilikler, Covid sürecinin 

yaratmış olduğu ötekiler olarak anlam kazanmıştır. Özellikle aşı sonrası dönem toplumsal 

zeminde farklı görüşlerin hızla yayıldığı dönem olarak belirmiştir. Aşı taraftarları ve aşı 

karşıtları bu mecraları bir hak arayışı ve savunu alanı olarak görmüş ve kendi haklılıklarının 

arayışı içerisine girmiştir. Aşı karşıtlığı hakkında yapılan temelsiz iddialar ve dezenformasyon 

içerikli bilgiler sosyal medyadan yayıldıkça insanların aşıya olan güveni azalmıştır(Akyüz, 

2021: 173). En hafif yönüyle kararsızların aşılanma gereksinimlerini sorgulamalarına sebep 

olmuştur.  

Covid 19 virüsünün pandemi olarak ilan edilmesinden sonra maske, mesafe ve hijyen 

kurallarına uymakta zorlanan ve aşı sonrası süreçte aşı olmayı reddedenler için davranışlarının 

sorgulandığı bir dönem başlamıştır. Davranışlarını Covid sürecine uygun bir şekilde 

güncelleyemeyen bireyler toplumda tepkilerle karşılaşmıştır. Bazı ülkelerde bu tepkiler kolluk 

kuvvetlerinin şiddete varan uygulamaları şeklinde gözlemlenmiştir. Bu süreç devlet 

ilişkilerinde tıbbi cihazlara ve ekipmanlara el koyma faaliyetlerine kadar varmıştır.  Bunun ilk 

örneği 2020 yılının Mart ayında Çekya ve İtalya arasında yaşanmıştır. Çekya, İtalya’nın 

sipariş ettiği maskelere el koymuştur (euronews.com/2020). Sorun diplomatik girişimler 

sonucunda çözülebilmiştir. Bireysel ilişkiler ve devlet ilişkilerinde yaşanan sorunların ortak 

paydasında bencillik ve milliyetçi olgularının yer aldığı söylenebilir. Aşı sonrasında 

milliyetçilik için “aşı milliyetçiliği” kavramının ortaya atıldığını görülmektedir. Bencil ve 

milliyetçi davranışların kendilerini merkeze koyduğu bu yaklaşım tarzlarında ötekiler 

kendiliğinden de yaratılmıştır. 

Aşıya karşı sergilenen kişisel tutumlar olan aşı kararsızlığı ve aşı olmama savunuları 

toplumsal olaylarda ve sosyal medyada aşıya karşı olanlar şeklinde etiketlenmiştir. Aşı 

kararsızlığı toplumsal uygulamalarla aşılmaya çalışılsa da aşı karşıtlığını savunan bireylerin 

tutumlarını sürdürdükleri bilinmektedir.  Enfeksiyon hastalıklarından korumanın en etkili ve 

başarılı yolunun aşılama olduğu (Hekimoğlu, 2015: 55) bilim insanları tarafından söylense de 

aşı karşıtlarının eylemleri bu süreçte izlenebilmiştir. Aşıya farklı yaklaşım tarzları dışında 

Covid’e inanmayan kitlelerin de olduğu bilinmektedir. Bu insanların pandeminin başından bu 

yana hiçbir önlem ve uygulamaya uymadıkları gözlemlenmektedir. Covid pandemisine 



187 
 

inanmama gerekçeleri karşıda duranlar için komplo teorileri olarak söyleme konu 

edilmektedir. “Komplocu karşıtlar” toplumda Covid kaynaklı ortaya çıkmış ötekilerdir. Ve 

ortak paydada toplumun geri kalanları ile düşüncelerinin uyuşması imkânsız durmaktadır.    

Devletlerin uygulamaları da bu tür insanları bir öteki olarak belirgin kılmaya hizmet 

etmiştir. Aşı olmayanların seyahat haklarının elinden alınması, maske takmayanların cezalarla 

karşılaşması toplumda ötekileştirilenleri gerçekçi kılan uygulamalardır. Burada 

ötekileştirilenlerin ve bunlara karşı olan yaklaşımların iki boyutu vardır. Birincisi birey olarak 

aşı karşıtı ve Covid’e inanmayan insanların doğuştan gelen haklarına karşı sergilenen 

kısıtlamaların birer insan hakkı ihlali yaratıp yaratmadığıdır. Öte tarafta ise devletlerin gerek 

sağlık sisteminin çökmesini engellemek isteği ve toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği adına 

yapmış olduğu uygulamaların haklılık gerekçeleri. Bu pandemi döneminden geçerken salgın 

yönetiminin pek çok ülkede bilimsel veriler üzerinden değil ekonomik zorunluluklar 

temelinde gerçekleştiğini de göz ardı etmemek gerekmektedir(Varol ve Tokuç, 2020: 580).   

Bu noktada haklılık tanımlamalarımızda yer aldığımız taraf, sahip olduğumuz bakış açısı ile 

ilişkilendirilebilir. Aşı karşıtı bir tutuma sahipsek devletlerin uygulamalarını eleştireceğiz, 

toplumsal sağlığın sürdürülebilirliği tarafında isek aşı karşıtlarını ve Covid’e inanmayan 

kitleleri mutlaka ötekileştireceğiz ve aykırı kişiler olarak değerlendireceğiz. Sahip olduğumuz 

pek çok zihinsel kalıplar bu ayrımı oluşturan gerekçelerdir.     

2. İNSAN HAKLARI VE EŞİTSİZLİK 

İnsan haklarının vatandaşlık ile olan ilişkisi, tarihsel perspektiften incelendiğinde, 1. 

Dünya Savaşı dönemi ve savaş sonrası dönem bu ilişkide önemli bir dönüm 

noktasıdır(Bozbeyoğlu, 2015: 62). Bu dönem kitlesel göçlerin de yoğun olarak yaşandığı bir 

zaman dilimidir. Kitlesel göçlerin beraberinde insanların acı ve gözyaşı ile yoğrulmuş hayat 

hikayelerini ve yaşamlarını ortaya koymuştur. Bunun önüne geçebilmek ise insana verilecek 

değer ile sağlanmak istenmiştir. Bu öngörü doğrultusunda insan hakları temelinde çalışmalar 

yapılmıştır. İnsan hakları kavramı, insanın “insan” olarak kabul gördüğü ve geriye kalan 

özelliklerinin ve kimliklerinin ikinci planda yer aldığı bir kavramdır. Bu kavram renk, ırk, 

etnik yapı ve dini özelliklerinin ikinci planda kaldığının ve merkezindeki varlığa insan olarak 

değer verilmesi gerekliliğinin bir ifadesidir. Batı merkezli bir ontolojiye sahip olan insan 

haklarının iki dünya savaşında da en çok Batı’da yaşanan ölümlerle insanı görmezden gelmesi 

ise kavram ile uygulaması arasındaki ironilerin ortaya çıkmasının temel sebebidir.  
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1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilmiş insan hakları evrensel 

beyannamesinin başlangıç satırlarında şu ifadelere yer verilmektedir. 

“ İnsanlık topluluğunun bütün bireyleriyle kuruluşlarının bu bildirgeyi her zaman göz 

önünde tutarak, eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye, 

giderek artan ulusal ve uluslararası önlemlerle gerek üye devletlerin halkları ve gerekse bu 

devletlerin yönetimi altındaki ülkeler halkları arasında bu hakların dünyaca etkin olarak 

tanınmasını ve uygulanmasını sağlamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar 

için ortak ideal ölçüleri belirleyen bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder”.   Tüm 

halklar ve uluslar için ortak idealleri belirleyen bu kararnamede pek çok yerde “eşit” 

kavramına yer verilmiştir. Beyannamenin 25. Maddesinde ise sağlıkla ilişkili bahis geçmekte 

ve şu ifadeler yer almaktadır: “ Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için 

beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 

yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik 

hakkına sahiptir.  

Bu beyanname ile herkes için güvenlik hakkının gereğinin altı çizilmiştir. Güvenlik 

kavramı çok geniş ve fazlaca alanda gösterilen faaliyetler için ifade bulmuş bir kavramdır. 

Devletlerin ulusal güvenliği, uluslararası güvenlik, sağlık güvenliği, gıda güvenliği bunlardan 

bazılarıdır. Sağlık güvenliğinin, sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında öncelikli 

bir alan olması gerekliliği bu pandemi döneminde yeniden hatırlanmıştır. Sağlık güvenliğinin 

kompleks bir içerikte, pek çok toplumsal alanı içerisine alan bir genişlikte anlam bulacağı 

açıktır. Sağlık sisteminin devam edebilmesi sağlık güvenliğinin ne kadar uygulanabilir 

olduğuyla ilişkilidir. Bu durum sadece sağlık çalışanların güvenliği değil, sağlık kurumlarının 

güvenliği, işyerlerinin çalışma koşullarının sağlıklı bir içerikle düzenlenmiş olması gibi 

olguların hepsi için geçerlidir. İnsan hayatının her aşamasında ve her yaş grubunda sağlık 

güvenliği vazgeçilmezdir.   

Sağlık güvenliği insan hayatı için bu kadar elzem iken Covid-19 sonrasında insanların 

aşıya ulaşamamaları ve aşılanma haklarını elde edememeleri bir tehdit unsurunu doğurmuştur. 

Oysa evrensel insan hakları bağlamında düşünülen insani haklar, insan hakkının siyasal 

liberalizmin bir ürünü olduğu tezini doğrular niteliktedir (Arslan, 2001: 3). Yani bireyi birey 

devlet ilişkisi bağlamında önceleyen bir tutumun yansımasıdır. Covid sürecinde ise bu durum 

tartışmalı bir pozisyona evrilmiştir. Devletler önce kendi uluslarının refahı ve sağlığını 

gözden geçirmiş ve ülkelerin sağlık sistemlerinin olağan olmayan gelişmeler ışığında ne kadar 

hazır olduğu sorgulanmıştır. Pek çok ülkenin sağlık sitemlerinin iflas etmek üzere olduğu ya 
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da iflasın eşiğine geldiği bu sürede gözlemlenmiştir. Sağlık sisteminin iflası bu alanda desteğe 

muhtaç ülkeleri ise içinden çıkılmaz durumlarla yüz yüze getirmiştir. Aşı sonrası süreçte 

yaşananlar insan hakları temelinde desteğe muhtaç ülkelerin beklentilerini karşılamaktan çok 

uzak kalmıştır. Devletlerin aşıya ulaşmak noktasında sergiledikleri aşı milliyetçiliği 

tutumunda bir haklılık gerekçesi aramanın fazlasıyla bir insan hakları ihlali yarattığını 

söylemek mümkündür.  

Aşı, salgın hastalıkların önlenmesi noktasında hem birey hem de toplum düzeyinde 

etkili olan bir ekipmandır. Aşıyı üreten ülkelerin farklı toplumların da geleceklerini bu 

noktada koruyabilmek adına aşı paylaşımını gerçekleştirmemeleri sadece pandemiyle 

açıklanabilecek bir sorun değildir. Bu bağlamda aşının dağıtımı ve tedariki noktasında aşı 

milliyetçiliğinin, pandeminin çıkış sebebine yönelik öne sürülen farklı komplo teorilerini de 

kabul edilebilir bir noktaya getirdiği düşünülebilir. Aşıların daha çok geri kalmış ülkeler 

tarafından tedarik edilememesi etnik, ırka dayalı veya dini gerekçelerin Covid ile olan 

temasını akıllara getirmektedir. “Aşıların daha çok geri kalmış ülkeler tarafından tedarik 

edilememesi etnik, ırka dayalı veya dini gerekçelerin Covid ile olan temasını akıllara 

getiriyor” olması yaklaşımı da bir komplo teorisi olarak görülebilse de geçmişte yaşanmış 

örnekler virüs merkezli biyolojik çalışmaların yapıldığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. 

Amerika’da, 1763’te Fransız-Kızılderili Savaşı’nda Fransız ve İngiliz askerleri tarafından 

çiçek virüsü ile enfekte olan battaniyelerin iyi niyet göstergesi olarak yerli halka dağıtılarak 

biyolojik silah olarak kullanılması tarihin en karanlık noktalarından biridir(Tavukcu, 2020).  

Coranavirüs aşıları ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Rusya ve Hindistan’da geliştirildi 

ve büyük oranda bu ülkelerde kullanılmaya başlandı.   Bu ülkeler aynı zamanda kendileri 

dışında üretilen aşıların pek çoğunu satın alma yoluna gitti.  Covid’in yaratmış olduğu kaygı 

ve korku ülkeleri bu tür önlemler almaya itmiştir. Her ülke önce kendi geleceğini güven altına 

alma yolunda hareket etmiştir. Devletlerin korku ve kaygıları bireysel kaygıların da önüne 

geçmiştir. Ulusal çözümler, uluslararası bir platformda sergilenmektense milliyetçi 

yaklaşımlar tercih edilmiştir. WHO bu yaklaşımları bertaraf etmek adına faaliyetler 

gerçekleştirse de kurumun bu noktadaki geçerliliği sorgulanmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütünün koymuş olduğu 2021 Eylül ayı sonuna kadar ülkelerin 

nüfuslarının %10’unun aşılanması hedefine ulaşamayan 50’den fazla ülke vardır 

(bbc.com/turkce/haberler-dunya-58768239). Bu durumun ülkelerin kendi iç problemleriyle 

ilişkili olduğu yorumları söz konusudur. Yemen, Suriye, Irak, Afganistan, Myanmar, Haiti, 

Tayvan, Vietnam, Mısır, Etiyopya ve Nijerya gibi ülkeler WHO tarafından hedeflenen 
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%1o’luk aşılama hedefinin çok altında kalmışlardır. Burundi ve Eritre ise henüz hiçbir 

aşılama programına başlamayan ülkelerdir. Birleşmiş Milletler ve G7 zirvesinden çıkan 

kararlar ve ABD’nin Afrika ülkelerine aşı yardımı sözü bir milyar doz olarak ifade edilmiştir. 

Ancak bugün için bu rakamın %15’inden daha azı bağışlanmış durumdadır. WHO Afrika 

Bölge Ofisi'nden Richard Mihigo’nun, 30 Eylül 2021’de yaptığı açıklamada "Zengin ülkelerin 

verdikleri sözlerin artık hayata geçirilmesi gerektiğinin’’ altı çizilmiştir 

(afro.who.int/pt/node/15283). Bu bir insan hakları çağrısıdır. Aşı gibi uluslara mal 

edilemeyecek evrensel sağlık ekipmanlarına her insan yaşam hakkı çerçevesinde erişebilmesi 

insan hakları evrensel beyannamesi gereğince değerlendirilmelidir. Afrika’da 54 ülkeden 

sadece 15’i WHO tarafından ifade edilen aşılanma hedefini tutturmuştur. Afrika’da bu hedefi 

tutturan ülkelerin ise daha çok küçük nüfusa sahip ada ülkeleri olduğu Dünya Sağlık Örgütü 

yetkilileri tarafından ifade edilmiştir.  

SONUÇ 

 Covid, insanlığı yeniden düşünmeye ve insan hakları bağlamındaki söylemlerini 

yeniden gözden geçirmeye itmiştir. Farklılıklar, herhangi bir farklı değere ve coğrafyaya ait 

olmak yaşam hakkı karşısında mutlaka yok sayılmalıdır.  Aksi takdirde insana dair hiçbir 

söylem gerçekçi algılanmayacaktır. Dağıtım ve bölüşümde insanlık ve insan merkezde yer 

almalı renk, dil, din ve ırk ayrımı ikinci gerekçeler olarak dahi kabul edilmemelidir. Biyo-

politikalara eşit söz hakkı temelinde siyasetin içerisinde mutlaka yer verilmelidir. İnsan 

hakları sadece aşı dağıtımı noktasında değil üretim planlamalarında da dikkate alınmalıdır. 

Ekonomik fayda insanoğlunun hayatı söz konusu olduğunda görmezden gelinmelidir. Sistem 

ile doğanın uyumu sağlanmak zorundadır. Sistemin ilkeleri öz-varlığı korumanın ilkeleri 

olmalıdır. Ancak kapitalizmin insan karşısında kazandığı zaferlere bir yenisi Covid sürecinde 

eklenmiştir. Aşı şirketleri sürecin kazananı olarak belirmiş durumdadır. Pandeminin bize 

gösterdikleri arasında bir başka husus ise aydınlanma, modernleşme ya da küreselleşme gibi 

savunuların insanlık için zor zamanlarda gerçekçi ve çözüm odaklı içeriklerden yoksun 

olduğu gerçeğidir. Bu savunuların hepsi kendi diyalektiğini Covid sürecinde bir kez daha 

göstermiştir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ENERJİ POLİTİKASI: ORTAK POLİTİKADAN ENERJİ 

BİRLİĞİNE 

Mehmet ALKIŞ  

Öz 
Bu çalışma Avrupa Birliği’nin enerji politikasını inceleme amacını taşımaktadır. Çalışma genel olarak 

birincil ve ikincil kaynaklara dayalı literatür taramasına dayanmaktadır. Öncelikli olarak birliğin enerji 

politikasının tarihsel geçmişi ele alındıktan sonra ortak politikadan enerji birliğine geçme ele alınacaktır. Böyle 

bir çalışmanın boyutlarını aşacağından dolayı uluslararası siyaset aktörlerinin jeopolitik ve stratejik yaklaşımları 

yer almayacaktır. Çalışmanın diğer bölümlerinde ise birliğin enerji politikasındaki gelişmeler, konulan hedefler, 

alternatif enerji kaynaklarına yönelim ve yaşanan tartışmalara yer verilecektir. Son olarak birliğin enerji 

politikasının eşgüdüm içinde çevresel sorunları da dikkate alarak geliştirilmesi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, İklim Değişikliği, Enerji Politikaları, Enerji Birliği, Entegrasyon 

 

ENERGY POLICY OF EUROPEAN UNION: FROM COMMON POLICY TO 

ENERGY UNION 

 

Abstract 
This paper aims to scrutinize energy policy of European Union. The study is generally based on primary 

and secondary sources in the literature of field. Primarily, the historical background of energy policy of 

European Union will take place and then, transition from common policy to energy union will be studied in the 

paper. Due to scope of this study, geopolitical and strategical policies of actors in the international system will 

not take place in here. In other parts, developments in energy policies of union and main targets will be analyzed 

with regards to alternative energy resources. Lastly, developments in energy policy of European Union will be 

argued within context of environmental issues.  

Keywords: European Union, Climate Change, Energy Policies, Energy Union, Integration 

GİRİŞ 

Enerji kaynakları ve erişimi Yirmibirinci Yüzyıl dünya siyasetinin en önemli 

konularından birini oluşturmaktadır. Sanayi Devrimleri ile başlayan ekonomik gelişme 

Avrupa’da devletlerin ve toplumların hammadde ile birlikte kaynak talebini  geri dönülemez  

bir noktaya taşımıştır. Avrupa’da Ondokuzuncu  Yüzyıl’ın  başlarından  itibaren  başlayan  

siyasi  ve  ekonomik  rekabetin  temel  nedeni  kaynaklara  ve  bu  kaynakları  işlemek  için  

gerekli  enerjiye  erişim  oluşturmaktadır. Avrupa’da  başlayan  ve  dünyaya  yayılan  Birinci  

ve  İkinci  Dünya  Savaşları  benzer  biçimde  yaşanan  rekabetin  bir  sonucu  olarak  ortaya  

çıkmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı  sonrasında  Avrupa’da  yaşanan  yıkımın  etkisini  gidermek  için  

başlayan  ortaklıklar  süreci  önceki  dönemlerin  rekabet  ve  cepheleşmeye  dayalı  

politikaların  terk  edilmesini  sağlamıştır. Almanya  ve  Fransa’nın  öncüsü  olduğu  Avrupa  

Kömür  ve  Çelik  Topluluğu  enerji  kaynakları  temelinde  bir  ortaklığın  kurulması  

sürecinin  başlangıcı  olarak  kabul  edilmektedir. Ekonomik  alanda  başlayan  entegrasyon  
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süreci  ileriki  yıllarda  siyasi  alanları  da  kapsayacak  bir  birliğin  oluşturulması  sürecini  

beraberinde  getirmiştir. Soğuk  Savaş’ın  bitmesi  ile  birlikte  Avrupa’da  bütünleşme  süreci  

ileri  noktalara  taşınmak  istenmiştir. Küreselleşme  süreçlerinin  ekonomik  entegrasyon  ve  

bağımlılığı  arttırdığı  bir  dönemde  Avrupa Birliği  ortak  enerji  politikası  belirleme  çabası  

içerisinde  olmuştur. Artan  enerji  ihtiyacını  dışarıdan  tedarik  etme  zorunda  kalan  birliğe  

üye  ülkeler  dışa  bağımlılığı  azaltmanın  yollarını  aramaya  başlamıştır. Rusya’nın  

doğalgaz  ve  petrolü  siyasal  araç  olarak  kullanma  olasılığı  enerji  birliği  oluşturma  

çabasını  arttırmıştır.  Alternatif  enerji  kaynaklarının  teşvik  edilmesi  enerjide  dışa  

bağımlılığa  karşı  geliştirilen  politikalar  arasında  yer  almaktadır. Dışa  bağımlılığı  

azaltmanın  yanı sıra  yaşanan  iklim  ve  çevre  sorunları  birliğin  çok  boyutlu  bir  enerji  

politikası  geliştirmesi  gerekliliğini  ortaya  çıkarmıştır.   

Bu  çalışma  Avrupa  Birliği’nin  enerji  politikasını  inceleme  amacını  taşımaktadır. 

Öncelikli  olarak  birliğin  enerji  politikasının  tarihsel  geçmişi  ele  alındıktan  sonra  ortak  

politikadan  enerji  birliğine  geçme  ele  alınacaktır.  Böyle  bir  çalışmanın  boyutlarını  

aşacağından  dolayı  uluslararası  siyaset  aktörlerinin  jeopolitik  ve  stratejik  yaklaşımları  

yer  almayacaktır. Çalışmanın  diğer  bölümlerinde  ise  birliğin  enerji  politikasındaki  

gelişmeler, konulan  hedefler, alternatif  enerji  kaynaklarına  yönelim  ve  yaşanan  

tartışmalara  yer  verilecektir. Son  olarak  birliğin  enerji  politikasının  eşgüdüm  içinde  

çevresel  sorunları  da  dikkate  alarak  geliştirilmesi  ele  alınacaktır.        

2. AVRUPA  BİRLİĞİ’NİN  ENERJİ  POLİTİKASININ  TARİHSEL  

GEÇMİŞİ  VE  ORTAK  İLKELERİ 

Avrupa  Birliği’nin  temeli  tarihsel  olarak  Avrupa  Kömür  ve  Çelik  Topluluğu’na  

dayanmaktadır. Enerji ve  üretim  ilişkisi  alanında  başlayan  bütünleşme  süreci  ekonomik  

ve  siyasi  bir  birliğin  ortaya  çıkmasının  ilk  adımlarını  oluşturmuştur. Daha  sonra  1957  

Roma  Anlaşması  kapsamında  oluşturulan  Avrupa  Atom  Enerjisi  Topluluğu  (Euratom)  

enerji  alanında  Avrupa’nın  eşgüdüm  içerisinde  hareket  etmesinin  önemli  aşamalarından  

biri  olmuştur. 1970’li  yıllarda  yaşanan  petrol  krizi  bütünleşme  politikasının   daha  somut  

bir  yere  oturmasını  gerektirmiştir. Birliği  resmen  oluşturan  Maastricht  Anlaşması  enerji  

konusunda  birliğin  yasama  ve  uygulama  alanlarında  ortak  bir  politika  geliştirmesini  

amaçlamıştır.  

1995  Avrupa Komisyonu,  hazırladığı  White  Paper  kapsamında  hazırladığı  “An  

Energy  Policy  for  the  European  Union” adlı  bir  rapor  ile  birliğin  enerji  alanındaki  

temel  politikasını  belirlemeye  çalışmıştır.  Rapor  genel  olarak  entegrasyonu  ilerletmenin 



194 
 

ortak  pazar  ve  ortak  enerji  politikası  ile  mümkün  olabileceğini  belirtmektedir. Bunu  da  

gerçekleştirirken  Avrupa  Birliği  enerji  politikasını  küresel  iklim  değişikliği  gibi  enerji  

sektörüne  bağlı  gelişen  çevresel  sorunları  dikkate  alarak  ekonomik ve  teknolojik  

gelişmeyi  sağlamak  istemektedir (Uslu, 2004:164). Avrupa  Birliği  enerji  politikasını  

belirlerken  fayda  regülasyonu, enerji  güvenliği  ve  iklimin  korunması  gibi  öncelikler  

çerçevesinde  politikalar  geliştirmektedir (An Energy Policy for European Union, 2016). 

Fayda  regülasyonu  tek  pazar  oluşturma  fikrinden  hareketle  enerji pazarı  

oluşturmak  için  düzenleyici  mekanizmaların  önleyici  etkilerinin  önüne  geçmeyi  

amaçlamaktadır. Rekabete dayalı  bir  pazarın  oluşması  hedefiyle  piyasaların  liberalize  

edilerek  rekabete  açılmasının  arkasındaki  temel  amaç  küresel  pazarlara  entegre  olmak  

ve  diğer  aktörler  ile  rekabet  etmekte  avantajlar  elde  etmektir. Böylece  maliyetlerin 

düşürülmesi  istenmektedir (An Energy Policy for European Union, 2016). 

Enerjiye  bağlı  bir  Avrupa  Birliği’nin  olması  enerji  güvenliği  konusunu  daha  

önemli  kılmaktadır. Ekonomik  birlik  oluşturma   doğrultusunda  koordinasyonu  sağlamak, 

güvenlikle  ilişkili  maliyetleri  düşürmek  ve  enerji  depolama  ile  ilgili  düzenlemeleri 

yapmak  güvenlik  ilkesinin  temel  boyutlarını  oluşturmaktadır. Rusya’nın  etkili  olduğu  

siyasi  krizler  enerji  arzı  için  sorunlar  oluşturabildiğinden  üretici-transit  ülkeler  ile  

ilişkileri  güçlendirmek  ve  boru  hatlarını  güvenli  hale  getirmek  önem  kazanıyor (Yorkan, 

2009). Kaynak  ve  enerji  krizleri  durumunda  Avrupa’yı  daha  dayanıklı  ve  ihtiyaçlarını  

giderebilen  bir  bölge  haline  getirmek  için  “alternatif” enerji  kaynaklarına  yöneltmek  

yine  bu  ilke  çerçevesinde  geliştirilmesi  gereken  politikalar  olarak  belirlenmiştir. 

Yenilenebilir  enerjiyi  etkin  kullanmak  açısından  rüzgar  enerjisi  gibi  yatırımları  teşvik  

etmek  ile  beraber  Kafkasya  ve  Ortadoğu’dan  doğalgaz  temini  için  projeler  geliştirmek  

yine  enerji  güvenliği  ilkesi  politikasının  diğer  boyutlarını  oluşturmaktadır (“An Energy 

Policy for European Union”).  

Çevre  ve  iklimin  korunması  birliğin  enerji  politikası  ilkelerinin  üçüncüsünü  

oluşturuyor. Bu  nedenle  yenilenebilir  enerji  kaynaklarına  önem  verilmesinden  dolayı 

birçok  karar  ile  desteklenmesi  amaçlanmaktadır. İklim  değişikliği  ve  çevre  

sözleşmelerine  taraf  olan  birlik  Kyoto  Protokolü’nü imzalayarak  sera  gazları  ve  

emüsyon  oranlarında  düzenleme  politikalarını  uygulamaya  çalışmaktadır. Yenilenebilir  

kaynaklardan  elde  edilen  enerjiyi  üretim  birimlerine  yöneltmektedir. Yeşil  ekonomi ve  

enerji  politikası  alanında  geliştirilen  politikalara  proje  desteği  ve  finansman  sağlanması  

amaçlanmıştır (“An Energy Policy for European Union”). 
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2006  yılına  ait  Avrupa  Komisyonu’nun  hazırladığı  raporlardan  “Green  Paper  on  

the  European  Competitive  and  Sustainable  Energy  Policy”  birlik  için  rekabetçi  ve  

sürdülebilir  enerji  politikasını  aşağıdaki  ilkeler  çerçevesinde  belirlemeye  çalışmıştır 

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0105&from=GA, 

2006).   

- Doğal  kaynaklarını  farklılaştırma 

- Hazar  Denizi  ve  Kuzey  Afrika’dan  gelecek  doğalgazı  taşıma 

- Gaz  rezervleri  için  strateji  geliştirme 

- Birleşik  Avrupa  enerji  ağı 

- Gaz  ve  elektrik  için  tek  pazar  oluşturma  girişimi, 

- Nükleer  enerji  kullanımı  tartışması 

- Yakıt  kullanımını  sınırlandırma  ve  alternatiflere  kayma 

- Açık  ve  rekabetçi  enerji  piyasası 

1997’de  kabul  edilen  Kyoto  Protokolü  sera  gazları  ve  karbon  salınımını  azaltmak  için  

gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  ülke  ayrımından  hareketle  yükümlülük  ve  sorumluluğu  

daha  çok  gelişmiş  ülkelere  vermeyi  kararlaştırmıştır. Avrupa  Birliği  adına  Avrupa  

Komisyonu  sorumlulukları  üstlenerek  ilk  başta  karbon  ve  sera  gazı  salınımını  %8  

düşürme  taahhüdünde  bulunmuştur. 2005-2012  arası  dönem  bu  taahhütler  için  önemliydi  

ve  bu  dönem  iki  alt  döneme  ayrıldı. İlk  alt  dönem  deneme  süreci  olarak  ele  alınarak  

hem  özel  hem  de  kamu  sektörü  açısından  bir  öğrenme  süreci  olarak  görüldü. 

3. LİZBON  ANLAŞMASI, 2020, 2030  VE  2050  HEDEFLERİ: ORTAK  

ENERJİ  POLİTİKASINDAN  ENERJİ  BİRLİĞİNE 

Lizbon  anlaşması  ile  Avrupa  Birliği  enerji  eylem  planına  geçerek  üç  temel  

noktayı  esas  aldı: sürdürülebilirlik, arz  güvenliği  ve  rekabetçilik. Lizbon  Anlaşması’nın  

12.  maddesine  göre  enerji  politikası  kapsamında  enerji  piyasasını  da  oluşturmak  için 

(The Treaty of Lisbon) 

- Piyasanın  işlevselliğini  sağlamak 

- Birliğin  enerji  arzını  güvenceye  almak 

- Verimlilik  ve  tasarrufu  arttırmak 

- Enerji  ağları  ile  bağları  ilerletmek  gibi  politikalar  belirlenmiştir.  

Lizbon  Anlaşması  ile  yapılmaya  çalışılan  şey  Avrupa  Birliği’nin  enerji  

politikasını  birlik  kurumları  ve  üye  ülkeler  arasında  ortaklaştırma  yönündedir. Avrupa  

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0105&from=GA
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Birliği’nin  enerji  politikası  dış  politika, çevre-iklim  değişikliği  ve  rekabet  gibi  temel  

alanların  bir  bileşeni  olarak  görülmektedir (Braun, 2011). 

Avrupa  Birliği  mevcut  enerji  politikasını  “Avrupalılar  için  Sürdürülebilir, Güvenli  

ve  Satın  Alınabilir  Enerji”  mottosu  etrafında  tanımlamaktadır. Birlik  enerji  alanındaki  

politikasını: 

- Avrupa’ya  enerji  arzını  sağlamak 

- Avrupa’yı  enerji  konusunda  rekabet  edebilir  kılmak 

- Çevreyi  korumak  ve  özellikle  iklim  değişikliği  ile  mücadele  etmek 

- Enerji  şebekelerini  geliştirmek 

  -Birlik  ülkelerinin  yenilenebilir  enerji  hedeflerine  bağlı  kalmak  şartıyla enerji  

kaynaklarını  geliştirme  konusunda  serbest  bırakılması  etrafında  biçimlendirmeye  

çalışmaktadır. 

Enerji  piyasasına  tüketicileri  merkeze  alma  politikanın  temelini  oluşturmaktadır. 

Birlik  için  enerji  faturalarının  maliyetini  düşürmenin  yolu  tüketimi  düşürmekten  

geçmektedir. Eğer  tasarruf  hedefleri  gerçekleşirse  2020  yılı  itibariyle  hane  başına  1000 

Avro  tasarruf  edilmiş  olacaktır. Güvenlik  konusunda  ise  Fukushima  gibi  felaketlerin  

çıkma  ihtimalini  düşürmek  için  nükleer  güvenliği  sağlama  ve  nükleer  silah  kullanımının  

önüne  geçilmek  istenmektedir. Düşük  karbon  üreten  enerjiye  yönelim  çevre  sorunlarının  

minimum  seviyede  tutulmasının  aracı  olarak  görülmektedir. Birliğin  petrol  ve  doğalgazı  

tedarik  ettiği  üreticilerin  başında  OPEC, Cezayir, Doğu  Akdeniz, Hazar  Denizi, Irak, 

Rusya  ve  Norveç  gibi  ülkeler  gelmektedir. Birlik  enerji  kaynağı  teminini  sağlamak  için  

önlemler  almaya  çalışmaktadır. Özellikle  enerji  arzını  dış  politika  enstrümanı  haline  

getirebilen  Rusya’nın  sürprizlerine  karşı  hazırlıklı  olmaya  çalışmaktadır. Avrupa  Birliği  

Komisyonu’nun  kolaylaştırıcılığında  Ukrayna  ile  Rusya  arasında  imzalanan  Kış  Paketi  

Anlaşması’na  göre  4.6  milyar  dolarlık  enerji  satın  alınması  kararı  alınmıştır (The 

European Union: Energy, 2014). 

2020  yılı  hedefleri  belirlenerek  Avrupa  Birliği’nin  sonraki  dönemlerde  

uygulayacağı  politikalar  şekillendirilmeye  başlandı. Bu  hedefler: 

- Sera  gazlarını  1990  yılı  seviyesinin  20%  altına  çekmek 

            - Enerji  tüketiminin  %20  sini  yenilenebilir  kaynaklardan  sağlamak 
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     - Enerji  kullanımını  %20 oranında  düşürerek  enerji  verimliliğini  arttırmak  şeklinde  

sıralanmıştır (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN, 2007).  

2020  yol  haritasına  göre   Avrupa  Birliği  Komisyonu   öncelik  verdiği  politikalar  

şöyle  özetlenebilir. Enerji  verimliliği  yüksek  Avrupa  ile  yeşil  ekonomi  ve  enerji  

güvenliğini  sağlamak  peşindedir. Bunun  için  konut  ve  ulaşım  alanında  enerjinin  etkin-

verimli  kullanılması  ve  yeşil  enerjiye  geçmeleri  için  tedbirler  alınmaya  çalışılıyor. 

Enerji  piyasası  oluşturarak  tüketicileri  güçlendirme  ve  yüksek  düzeyde  güvenlik  

sağlamayı  hedeflemektedir. Enerji  teknolojisinde  Avrupa’yı  lider  kılma politikası  ile  dış  

politikanın  farklı  boyutları  güçlendirilmeye  çalışılmaktadır (Langsdorf, 2011). Belirtildiği  

üzere  birlik  2020  hedefi  olarak  1990’a  göre  karbon  salınımını  yüzde  20  düşürme  

politikası  ele  alındığında  enerjinin  yüzde  40  konutlarda  kullanılması  ve  sera  gazlarının  

yüzde  36’sının  yine  konutlardan  çıkıyor  olması  enerjinin  daha  etkili  ve  verimli  

kullanılmasını  gerektirmektedir (The European Union: Energy. 2014). 

Avrupa  Birliği  Konseyi  2030  yılı  hedefleri  için  “İklim  ve  Enerji  Politikası  

Çerçevesi”  hazırlamıştır. Bu  belgeye  göre  2020  hedeflerine  ulaşmak  için  ilerlemelerin  

kaydedildiği  belirtiliyor. 2030  yılı  için  emisyon  düşürme  hedefi  1990’a  göre  %40, 

2005’e  göre  ise %30  düşürme  şeklinde  belirlenmiştir. Tüm  üye  ülkelerin  katılımı  adalet  

ve  işbirliği  esasına  göre  Emisyon  Ticareti  Sistemi;  sıcaklık  artışını  maksimum  1.74  ile  

2.2  arasında  tutma, karbon  sızıntısını  engelleme, uluslararası  piyasa  ile  rekabet  edebilir  

ve  satın  alınabilir  fiyat  seviyesi  tutturma  ve  şeffaflığı  sağlamayı  temel  almaktadır (2030 

Climate and Energy Policy Framework, 2014).  Yenilenebilir  enerji  ve  enerji  verimliliği  

için  2030  itibariyle  enerjinin  %27‘sini  yenilenebilir  kaynaklardan  sağlama  ve  bunu  

gerçekleştirirken  üye  devletlerin  ulusal  hedeflerine  ulaşmasını  engellemeden  yapmasına  

olanak  sağlamayı  amaçlamaktadır. Çerçeve  belgesinin  en  önemli  bölümlerinden  birini  de  

yönetişim  oluşturmaktadır. Enerji  alanında  yönetişimin  sağlanması  ayrı  plan  ve  raporları  

bir  araya  getirerek  bölgesel  işbirliği  ve  ulusal  politikaları  bir  araya  getirmede  kolaylık  

sağlayacaktır (2030 Climate and Energy Policy Framework, 2014).   

2030  hedefleri  işlevsel  ve  birbirine  entegre  enerji  piyasası  oluşturmayı  acil  bir 

konu  olarak  görerek  Baltık  bölgesi, İspanya  ve  Portekiz  gibi  ülkeleri  piyasaya  entegre  

etmeyi amaçlamakla  birlikte  Malta, Yunanistan  ve  Kıbrıs  gibi  coğrafi  açıdan  uzak  

ülkeleri  de  enerji   politikasının  paydaşı  haline  getirme  planına  sahiptir. Enerji  güvenliği  

her  türlü  ihtimale  karşı: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0001&from=EN
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- Kuzey –Güney  koridoru, Güney  Gaz  Koridoru  projelerini  harekete  geçirme 

- Finlandiya  ve  Baltık  bölgesindeki  altyapı  güçlendirme  projelerini  destekleme   

- Arzı  çeşitlendirme 

- Müzakerelerde  birliğin  pazarlık  gücünü  arttırmak  için  karar  alma  ve  ve  bilgi  

değişimi  mekanizmalarını  etkin  kullanma 

- Genişleme  ve  komşuluk  politikasında  enerji  topluluğunu  güçlendirme 

- Dış  politika  araçlarını  enerji  güvenliği  için  kullanma  politikalarını  geliştirmek 

İstemektedir (EU Energy Policy to 2050, 2011). 

 2050’de  birlik  yatırımlar  konusuna  kesinlikler  kazandırarak  özellikle  sonraki  

dönemlerde  altyapının  değiştirilmesi  konusunda  gerekli  adımları  atmayı  amaçlamaktadır. 

Avrupa  Birliği  2050  itibariyle  karbon  salınımını  80-90%  oranında  1990  seviyesinin  

altına  düşürmek  istemektedir. Daha  önce  belirtilen  süreklilik, güvenlik  ve  rekabetçilik  

ilkelerini  devam  ettirme  yoluyla  Avrupa’da  birçok  yapı (sivil, devlet, özel vb.) 

dekarbonizasyon  senaryoları  geliştirmektedir (EU Energy Policy to 2050, 2011). Avrupa 

Birliği  Komisyonu  da  bunları  dikkate  alarak  2050’de  güvenli, rekabetçi  ve  karbonu  

alınmış  bir  enerji  sisteminin  mümkün  olduğunu  göstermeye  çalışmaktadır. Komisyon  

enerji  harcamalarının  artacağını  öngörerek  yenilenebilir  enerjiye  yönelik  senaryolar  

geliştirmek  arayışındadır. Bu  nedenle  enerji  tasarrufunun  artmasını  amaçlamaktadır. 

Dekarbonizasyon  senaryoları  açısından  komisyon  beş  ana  çalışma  alanı  belirlemiştir: 

- Enerji  sistemlerini  dönüştürmeyi  verimlilik, teknoloji  geliştirme  yoluyla  sağlama 

(nükleer  enerjiyi  alternatif olmaktan  çıkarmadan)  

- Enerji  piyasasını  gözden  geçirme. Elektrik  ve  gaz  piyasasının  entegre  olması  için  

düzenlemeler  yapmak. Bu  konuda  gerekli  altyapı  çalışmaları  sağlama  

- Yatırımcıları  bu  doğrultuda  yönlendirme 

- Kamuda  kabul  edilebilirliği  arttırma 

- Uluslararası  düzeyde  değişimi  yönlendirme 

- Hedeflere  ulaşmak  için  bazı  sektörler  ele  alınmış  durumda (Langsdorf, 2011).   

Avrupa  Birliği  küresel  toplumu  sıcaklık  hedefine  ulaşmak  için  ikna  etmeye  

çalışmaktadır. Sanayi  öncesi  dönemdeki  sıcaklığın  2  derece  üzerine  çıkmamayı  hedef  

edinmiştir. Son  yüzyılda  yerkürenin  ortalama  sıcaklığının  0.8  derece  ısınması  göz  önüne  

alındığında  durumun  şu  anki  gibi  devam  etmesi  durumunda  0.6  derece  daha   yükselmiş 

olacak. Toplamda  ortalama  sıcaklık  1.4  derece  yükselmiş  olacaktır. Bu  nedenle  Avrupa  



199 
 

Birliği  2050  itibariyle  dünya  genelinde gaz  salınımını  1990  seviyesinin  %50  altına  

düşürmek  için  çağrıda  bulunmaktadır (Brunnee and Levin, 2008). En  önemli  özelliği  bu  

konuda  Avrupa  Birliği’nin  UNFCC’yi  iklim  rejimi  olarak  kabul  etmesi  gösterilmektedir. 

En  azından   sıcaklık  artışını  2  derece  seviyesinde  tutmayı  amaçlamaktadır. Kendisini  

UNFCC’ye  göre  ayarlamaya  çalışan  birlik,  bu  nedenlerden  dolayı  gelişmiş  ülkelere  

daha çok  sorumluluk  verilmesini  desteklemektedir. Avrupa  Birliği  bu  politikası  ile  

entegrasyon  ve  çevre  konularındaki  yükümlülüklerini  yerine  getirme  konusunda  örnek  

olmayı  başarmak  yolunda  ilerlemektedir (Brunnee and Levin, 2008). 

Avrupa  Birliği  Konseyi  enerji  birliği  oluşturma  amacıyla  25  Şubat  2015  tarihli  

Enerji  Birliği  Paketi  hazırlamıştır. Üç  temel  bileşenden  oluşan  paket  enerji  birliği  için  

çerçeve  strateji  kapsamında  enerji  birliği  amaçlarını  ve  somut  adımları  detaylandırmayı, 

Aralık  2015’te  Paris’teki  iklim  zirvesinde  yeni  küresel  iklim  anlaşması  çerçevesinde  

vizyon  geliştirmeyi  ve  2020  yılı  itibariyle  %10  elektrik  bağlantısı  hedefine  ulaşmayı  

planlamaktadır (“Energy Union: Secure, Sustainable, Competitive And Affordable Energy 

For Europe”, 2021).  19  Mart  2015  tarihli  Avrupa  Birliği  Konseyi  Enerji  Birliği  

Toplantısı  enerji  politikasının  temel  ilkelerini  enerji  güvenliği, tam  bütünleşmiş  enerji  

pazarı, enerji  verimliliği, ekonominin  karbonsuzlaştırılması, araştırma-geliştirme  şeklinde  

belirleyerek  bu  çerçevede:  

- Altyapı  projelerinin  hızlandırılması, çevre  bölgelerde  bağlantının  güçlendirilmesi 

- Enerji  yönetmeliklerinin  uygulanması 

- Enerji  güvenliği  ve  arzı  için  yasal  çerçevelerin  güçlendirilmesi 

- Belirtilen  ilkeler  çerçevesinde  şeffaflık, hesap  verebilirliğin  sağlanması 

- Daha  esnek  ve  etkin  piyasa  koşullarının  oluşturulması, yenilenebilir  enerjinin  de  

bu  piyasaya  entegre  hale  getirilmesi 

- 2030  hedeflerine  ulaşmak  için  yenilenebilir  kaynaklara  yönelme  kapsamında  

şeffaf  yönetişim  mekanizmalarının  oluşturulması 

- Enerji  ve  iklim  ile  ilgili  teknoloji  ve  inovasyon  çalışmalarının  desteklenmesi 

- Enerji  alanında  stratejik  ortaklıklar  oluşturmak  için  dış  politika  

enstrümanlarından  yararlanma  gibi  kararları  almıştır (“European Council Conclusions on 

the Energy Union”, 2015). 
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4. AVRUPA  BİRLİĞİ  ENERJİ  POLİTİKASI  İLE  İLGİLİ  GENEL  

TARTIŞMALAR  VE  GELECEKTE  OLASI  YÖNELİMLER 

Önceki  bölümlerde  görüldüğü  üzere  Avrupa  Birliği  enerji  politikası  konusunda  

kendisine  hedefler  koymuş  ve  bu  hedefleri  gerçekleştirirken  çevre  ve  iklim  değişikliği  

sorunlarını  dikkate  alarak  bu  hedeflere  ulaşmayı  ilke  edinmeye  çalışmaktadır. Fakat  bu  

konuda  farklı  görüş  ve  grupların  üzerinde  uzlaşamadığı  birçok  tartışma  bulunmakta  ve  

geleceği  ilişkin  politikaların  şekillendirilmesinde  de  alternatifler  sunulmaktadır.  

Bilindiği  üzere  Avrupa’da  siyasa  yapma  ve  karar  alma  sürecinde  en  etkin  

aktörlerden  olan  Avrupa  Birliği  organları  farklı  görüş  ve  grupların  etkisinde  

kalabilmektedir. Kararlar  alınırken  Konsey  ve  Parlamento’nun  etkisi  bulunuyor  ve  

önceki  dönemlerde  kararlar  oybirliği  ile  alınırken  Lizbon  Anlaşması  ile  nitelikli  

çoğunluk  yöntemi  ile  kararlar  alınmaktadır. Parlamentonun  rolünde  gelişme  bulunuyor  

ve  parlamentoda  yer  alan  Yeşiller  Grubu  yenilenebilir  enerjiye  geçmeyi  ileri  düzeyde  

desteklemektedir. Diğer  aktörler  olarak  devletler  bağımsız  politikalarında  enerji  

konusunda  adımlar  atmaya  çalışmaktadır. Fosil  ve  nükleer  enerjiyi  daha  çevreci  ve  

yenilenebilir  kaynaklara  geçiş  olarak  politika  benimsenmektedir. Büyük  enerji  şirketleri  

ise  enerji  piyasasının  liberalizasyonu  için  lobicilik  faaliyetlerinde  bulunmaktadır. 

Piyasanın  liberalleşmesi  Avrupa  Birliği’nin  birlik  oluşturmasının  parçası  olarak  

görülmektedir. Bunun  için  düzenlemeler  yapılmaktadır. Yeşiller  Grubu  atılan  adımları  

desteklemekle  birlikte  enerji  piyasasında  oluşabilecek  oligopolleşmeyi  de  engellemek  

istemektedir.  

Langsdorf  değerlendirmesinde  Avrupa  için  yüksek  düzeyde  enerjide  dışa  

bağımlılıktan  hareketle  yenilenebilir  enerjiye  yönelme  söz  konusu  olduğunu belirtmekle  

birlikte  Avrupa  Birliği  Komisyonu’nun  raporlarında  karbon  yakalama  ve  depolanması  

teknolojisi  ve  nükleer  enerjinin  bir  alternatif  olarak  görüldüğünün  üzerinde  durmaktadır 

(Langsdorf, 2011). Karbon   yakalama  ve  depolama  teknolojisi  fosil  yakıtlardan  çıkan  

karbonu  yer  altına  depolamayı  amaçlamaktadır. Ancak  maliyet, ve  enerji  açısından  

yoğun  bir  süreç  gerektiriyor. Yaşanabilecek  kazalar  yine  tehlikeleri  beraberinde  

getirebilmektedir. Nükleer  enerjinin  Avrupa  Birliği’nin  uzun  erimli  amaçları  arasında  

olan  ekonomiyi  düşük  karbon  üreten  bir  yapıya  ulaştırmak  açısından  öneme  sahip  

olmakla  birlikte  ancak  bu  yolda  kullanılacak  araçlar  konusunda  tartışmalar  bulunuyor. 

Fosil  yakıtlara  bağımlı  olan  Komisyon’un  hedefleri  Yeşiller ve  çevre  grupları  tarafından  

şiddetle  eleştirilmektedir. Bu  muhalefet  Komisyon’un  hedeflerine  yönelik  itirazlarını  
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sürdürmektedir.  Karbon  depolanmasına  bağlılık  enerji  endüstrisine  yönelik  yanlış  sinyal  

olarak  algılanmaktadır.  Nükleer  enerji  konusunda  da  itirazlar   artmaktadır.  Avrupa  Yeşil  

Partileri  2050  hedeflerini  yenilenebilir  enerji konusunda  tamamen  desteklemek  ile  

birlikte  nükleer  enerji  ve  karbon  depolanmasına  da  karşı  çıkmaktadır. 2050  yol  haritası  

açısından  bakıldığında  dekarbonizasyon, güvenlik, dışa  bağımlılık  ve  sağlık   bakımından  

önem  kazanmakla  birlikte  nükleer  ve  fosil  yakıtlar  açısından  sorunlara  neden  olabilecek  

gibi  görünmektedir (Langsdorf, 2011).  

Brunne  ve  Levin  Kyoto  Protokolü  açısından  Avrupa  Birliği’ni  ele  alırken  

Birleşik  Devletler, Çin  ve Hindistan  gibi  devletlerin  onaylamamasına  dikkat  çeker 

(Brunnee ve Levin, 2008). Protkolün  söz  konusu  devletler  tarafından  onaylanmaması  

şüpheler  doğurmakla  birlikte  birliğin  attığı  adımlar  olumlu  bulunmaktadır. Birleşik  

Krallık  kısa  vadeli  hedefleri  başararak  2020  ve  2050  hedeflerine  ulaşmaya  

çalışmaktadır. Bu hedeflerin  gerçekleşmesi  fosil  yakıtlardan  doğalgaza  geçerek  mümkün  

olmuştur. Benzer  bir  biçimde  Hollanda  da  doğalgaza  geçerek  kısa  vadeli  hedeflere  

ulaşmış  durumdadır. Almanya  da  aynı  şekilde  doğalgaza  geçerek  kısa  vadeli  hedefleri  

başarmıştır. 2020  yılında  1990  seviyesinin  yüzde  40   altına  çekmeyi   enerji  arzı  için  

farklılaşma, karbon  fiyatlandırması, eğitim, ve  teşvik  programları  gerçekleştirmeye  

çalışmaktadır. Almanya  Dördüncü  Sanayi  Devrimi’ni  yaşamasına  rağmen  yenilenebilir  

ve  alternatif  enerji  kaynakları  ile  bunu  başarmış  durumdadır (Brunnee ve Levin, 2008).  

Braun  yaptığı  değerlendirmede  Lizbon’dan  sonra  enerji  politikasında  

koordinasyon  ve  temsilin  daha  karmaşık hale  geldiğini  ileri  sürmektedir (2011). Bunun  

nedenini  de  birliğin  organları  arasında  yapılan  iş  bölümüne  bağlamaktadır. Yapılacak  

olası  bir  topluluk  ile  hükümetler-arasıcılık  karşıtlığından  kaçınmak gerektiği  üzerinde  

durmaktadır. Braun’a  göre  topluluk  metodu  ile  üye  devletlerin  eylemlerini  

kombinleyerek  açıklamak  daha  doğru  olmaktadır. Çünkü  Lizbon’a  göre  üye  ülkelerin  

ulusal  enerji  politikalarını  belirleme  hakkı  bulunmaktadır. Son  değerlendirmesinde  ise  

Braun   birliğin  ihtiyaç  duyduğu  şeyin  daha  entegre  ve  koordine  olmuş  enerji  politikası  

olduğunu  ifade  etmektedir (Braun, 2014). Öncelikli  olarak  Avrupa  Birliği  Komisyonu  

tarafından  2020  hedeflerine  ulaşmak  amaçlanmakta  ve  uzun  vadeli  olarak  yeni  

politikaları  da  içerecek  şekilde  verimliliği  arttırma, yenilenebilir  enerjiye  önem  verme  

ve  entegre  bir  enerji  piyasası  oluşturma  politikası  uygulanmaya  çalışılmaktadır.  

Avrupa  Birliği’nin  enerji  alanındaki  istatistiklerine  bakıldığında  dışa  bağımlılık  

düzeyi  daha  iyi  anlaşılmaktadır. Birlik  son  verilere  göre  enerji  kaynakları  bakımında 
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%53  oranında  dışa  bağımlı  durumdadır. 6  üye  ülke  gaz  alımında  tek  bir  satıcıya  

bağımlı  durumda  bulunmaktadır. Avrupa  Birliği  petrolün  %90’ını  ve  doğalgazın  

%66’sını  ithal etmektedir. Birlik  sınırları  içerisinde  yer  alan  konutların  %75’i  enerji  

konusunda  verimsiz  durumdadır. Ulaşımın  %94’ü  petrol  ve  ürünlerine  dayanmaktadır. 

Ulaşım  alanında  da  enerjinin  %90’ı  dışardan  ithal  edilmektedir. Elektrik  fiyatları  

Amerika’ya  oranla  %30, doğalgaz  fiyatları  ise  %100  daha  pahalı  seviyede  

bulunmaktadır. Dışa  bağımlılığın  2030  yılında  %75  oranına  çıkması  beklenmektedir (EU 

Energy in Figures, 2015). 

 Avrupa  Birliği’nin  enerji  politikası  konusunda  yapılan  tartışmalardan  biri  de  

alternatif  enerji  kaynakları  ile  ilgilidir. Belirtilen  hedeflere  ulaşmak  amacıyla  

yenilenebilir  enerji  kaynakları  önem  kazanmaktadır. Yenilenebilir  enerji  kaynakları  

olarak  güneş  enerjisi, rüzgar  enerjisi, hidrolik  enerji  ve  jeotermal  enerji  gösterilmektedir. 

Yakın  dönemlere  değin –en  azından  yüzyılın  başı-  yenilenebilir  enerji  kaynakları  

Avrupa’da  öncelikli  bir  mesele  değilken  özellikle  enerji  alanında  dışa  bağımlılık  bu  

kaynaklara  yönelmeyi  zorunlu  kılmıştır.  Avrupa  Birliği  üye  ülkelerde, fosil yakıt  oranını  

düşürmek, sanayi  üretiminde  kömür  ve  petrol  gibi  kaynaklardan  alternatif  kaynaklara  

yöneltmek  teşviklerde  bulunarak  rüzgar  gücü  endüstrisinde  ilerlemeye  neden  olmuştur. 

Rüzgar  enerjisi  potansiyeli  ile  Avrupa, dünyanın  önde  gelen  bölgelerden  birini  

oluşturmaktadır (Çukurçayır ve Sağır, 2008).  

 Kaya  gazından  elde  edilen  enerji  de  Avrupa’nın  gündeminde  yer  almaktadır. 

Birleşik  Devletler’de  elde  edilmesi  Avrupa  Birliği’ni  de  heyecanlandırmış  durumdadır. 

Fakat  kaya  gazının   çıkarılması  tartışmaları  da  beraberinde  getirmektedir. Bir  tarafta  

enerji  ihtityacını  karşılayacağını  ileri  sürenler  bulunurken  öte  yandan  gaz  çıkarılırken  

çevreye  verilen  zararın  göz  önünde  bulundurulmasını  da  vurgulayanlar  da  

bulunmaktadır (Boscse, 2015). 2011-2012  arası  dönemde  Avrupa  Parlamentosu’nda  kaya  

gazı  konusu  sıklıkla  tartışıldı. Ulusötesi  siyaset  ağında  da  destekleyenler  kadar  karşı  

çıkanlar  da  bulunmaktadır. Karşı  çıkan  gruplar  parlamentodan  destek  alarak  kaya  

gazının  çıkarılmasının  fosil  yakıt  kullanımına  neden  olacağını  ve  yenilenebilir  enerji  

kaynaklarına  yönelmeyi  önermektedir. Diğer  tarafta  şirketler  kaya  gazını  daha  ucuz  

enerji  kaynağı  olarak  görüyor. Birleşik  Krallık  ve  Polonya  kaya  gazı  enerjisi  alanında  

ilerledikleri  için  desteklemektedir. Bu  nedenle  her  iki  devlet  birliğin  fazladan  düzenleme  

getirmesine  karşı  çıkmaktadır. Birleşik  Devletler  ve  Kanada’nın  Avrupa  Birliği  içinde  

yer  alan  temsilcilikleri  de  kaya  gazının  elde  edilmesini  desteklemektedir. Bocse’ye  göre  
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bu  durum  aslında  ulus-ötesi  bir  ağın  geliştiğini  göstermektedir (Bocse, 2015). Kamu, özel  

sektör  ve  sivil  toplumun  karar  alma  süreçlerinde  etkili  olabilmesi  birlik  fikrinin  

entegrasyon  sürecinde  devlet  dışı  aktörleri  de kapsayabildiğini  göstermektedir.  

Değerlendirilmesi  gereken  başka  bir  boyut  da  birliğin  “enerji  birliği”  olma  

yolunda  geliştirdiği  politikalardır. Enerjinin  sağlanmasının  güvenliğine  odaklanan  bu  

politika  birlik  için  önem  taşımakta  ve  bu  nedenle  enerji  arzı  ve  rotalarını  

çoklulaştırmayı  amaçlamaktadır. 2014  yılının  ortasından  itibaren  enerji  birliği  oluşturma  

yönünde  atılan  somut  adımlar  bu  bakımdan  önem  kazanmaktadır.  Aalto  ve  Temel  

yaptıkları  değerlendirmede  2010  yılında  yapılan  enerji  birliği  çağrısını  entegrasyon  

süreci  açısından  önemli  görmektedir (2014). Enerji  topluluğu  olmanın  doğalgaz  

üzerinden  mümkün  olabileceğini  belirtmektedirler. Birliğin  kurumsal  dönüşümü  ve  

komşu  bölgeler  ile  olan  ilişkilerini  ve  politikalarını  etkileyebilir. Aalto  ve  Temel böyle  

bir  politikanın  dünyadaki  ekonomi-politik  ile  adaptasyon  açısından  önemli  olduğunu  

ama  bunun  da  dayanacağı  bir  sınırın  olduğunu  ifade  etmektedir (2014). Özellikle  orta  

vadede  2030  hedeflerine  ulaşılması  ile  enerji  sektöründe  yeni  fırsatlar  ortaya  çıkacak  

ve  çevre-yenilenebilir  enerji-istihdam  alanında  ilerlemeler  sağlanabilecektir. Bu  bakımdan  

Bahrin’e  göre  uzun  vadeli  hedeflere  ulaşmak  için  birlik  sera  gazları  salınımını  

düşürecek  ağları  planlayarak  inşa  etmelidir (Bahrin, 2012). 

5. SONUÇ 

Avrupa  Birliği’nin  temellerini  atan  enerji  kaynaklarına  dayalı  bir  topluluğun  

oluşturulması  süreci  enerji  birliği  boyutuna  kadar  ulaşmıştır. Özellikle  1990’lardan  sonra  

küreselleşme  süreçlerine  bağlı  olarak  gelişen  siyasi  ve  ekonomik  bütünleşme  süreçleri  

içerisinde  üretimi  arttırmış  ve  buna  bağlı  olarak  enerji  kaynaklarına  ulaşmayı  

gerektirmiştir. Bu  nedenle  Avrupa  Birliği  ortak  enerji  politikası  geliştirmeyi  

amaçlamıştır.  

 Birliğin  enerji  konusunda  temel  aldığı  politikalar  ilk  başta  pazar  oluşturma, 

enerji  arzının  güvenliğini  sağlama  ve  iklimi  koruma  ilkeleri  çerçevesinde  tanımlanırken  

ilerleyen  yıllarda  güvenli, arzı  farklılaştırmaya  dayalı  ve  tüketiciler  için  satın  alınabilir  

enerji  politikasına  evrilmiştir. Kyoto  Protokolü’nü  imzalayan  birlik,  yükümlülüklerini  

yerine  getirerek  kısa  vadeli  hedeflere  ulaşmıştır. Belirlenen  2020, 2030  ve  2050  

hedefleri  enerji  birliği  oluşturma  politikasının  bir  bileşeni  olmakla  beraber  iklim  

değişikliği  sorununu  da  dikkate  alındığının  göstergesidir. Hedeflere  ulaşmanın  en  önemli  

adımlarından  birini  de  fosil  yakıtlar  yerine  yenilenebilir  enerji  kaynaklarına  yönelmek  
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oluşturmaktadır. Avrupa’da  rüzgar  enerjisi, güneş  enerjisi  ve  jeotermal  enerji  

kaynaklarının  kullanımının  arttırılmasına  yönelik  teşvikler  ve  bu  alanlardaki  projelerin  

desteklenmesi  hedeflere  ulaşılması  açısından  önemli  görülmektedir. Yine  birliğin  2015  

yılındaki  Paris  İklim  Zirvesi’nde  belirlenen  hedeflerin  de  üstüne  çıkma  taahhütleri  ve  

bu  konuda  harcadığı  diplomatik  çaba  iklim  ve  çevre  değişikliği  konusundaki  kaygıların  

bir  göstergesi  olarak  ele  alınabilir.         

 Birlik  içinde  enerji  kaynakları  ve  kullanımı  konusunda  farklı  tartışmalar  

bulunmaktadır. Enerji  alanında  Avrupa  Birliği’nin  istatistiklerine  bakıldığında  en  çok  

dikkati  çeken  nokta  dışa  bağımlılığın  yüksek  düzeyde  olmasıdır. Enerjinin  dünya  

siyasetinde  bir  politik  enstrüman  olarak  kullanılması  birliğin  ekonomik  olduğu  kadar  

siyasal  karar  almasına  neden  olmaktadır.  Dışa  bağımlılığın  düşürülmesi  enerji  arzı  ve  

kaynaklarını  çoklulaştırmayı  gerekli  kılmaktadır. Çevre  ve  iklimi  dikkate  alan  politikalar  

geliştirilmekle  beraber  nükleer  enerjinin  bir  alternatif  olarak  görülmesi  çevre  temelli  

siyasal  ve  sosyal  hareketlerin  muhalefeti  ile  karşılaşmaktadır. Kaya  gazının  bir  alternatif  

olarak  görülmesi  ve  beraberinde  gelen  tartışmalar  da  gündemde  yer  almaktadır.  

Temelini  enerji  konusunda  yapılan  işbirliğinden  alan  Avrupa  Birliği  bu  alanda  

ortak  politikalar  geliştirmeyi  ileriye  taşıyarak  bir  enerji  birliği  olma  yolunda  

ilerlemektedir. Her  ne  kadar  Lizbon  Anlaşması’ndan  sonra  politika  yapım  sürecinde  

birliğin  organları  arasındaki  işbölümünün  koordinasyonu  zorlaştırıcı  etkisi  bulunsa  da  

ortaya  çıkan  zorunluluklar  birliğin  ortak  bir  siyaset  geliştirmesini  gerekli  kılmaktadır. 

Ekonomik  ve  siyasi  bütünleşme  ile  birlikte  çevre  sorunlarını  da  dikkate  alan  bir  enerji  

politikasının  geliştirilmesi  Avrupa  Birliği’nin  entegrasyon  açısından  örnek  olarak  

gösterilmesini  kolaylaştırmaktadır. 
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SİYASAL REJİMLERLE COVID-19 PANDEMİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR 

BİR DEĞERLENDİRME 

Seyfettin ASLAN  

Ömer TAYLAN  

Öz 

Bu çalışma, ülkelerin siyasal rejimlerinin Covid-19 pandemisine karşı yürüttükleri mücadele 

yöntemlerinden hangisinin daha etkili olduğunu veya olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu 

araştırmada siyasal rejimlerin, pandeminin yayılmasını önlemekte veya pandemiyi kontrol altına almakta 

belirleyici bir bileşen olduğu görülmüştür. Bununla birlikte devletlerin eylem kapasitesinin, pandeminin 

yayılmasını önlemekte veya pandemiyi kontrol altına almakta etkili bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Siyasal Rejimler ve Devlet Kapasitesi.  

AN ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL REGIMES 

AND THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

This study aims to investigate which of the combating methods of countries' political regimes against 

the Covid-19 pandemic is more effective or ineffective. In this study, it was concluded that political regimes are 

not a decisive component in preventing the spread of the pandemic or controlling the pandemic. For this reason, 

it has been concluded that the action capacity of the states is determinant rather than the authoritarian and 

democratic structures of the countries in the Covid-19 period. 

Keywords: Covid-19 Pandemic, Political Rejimes and Capacity of the State. 

 

GİRİŞ  

Covid-19 salgını ilk olarak Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık 

ayında ortaya çıkmıştır. Salgının çok hızlı bir şekilde yayılması ve öldürücü etkisinin yüksek 

olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından (11 Mart 2020) pandemi olarak ilan 

edilmiştir.  

Covid-19 salgını başlangıçta bir sağlık sorunu olarak ele alınmıştır. Fakat daha sonra 

sosyal, siyasal ve ekonomik alanı olumsuz etkilediğinden ve uluslararası güvenliği tehdit 

ettiğinden küresel bir kriz olduğu kabul edilmiştir (Soner, 2020: 125). Dünyayı kısa süre 

içerisinde etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sadece sağlık alanını olumsuz etkilememiş 

aynı zamanda küresel ekonomiyi de felç etme noktasına getirmiştir. Bu yönüyle salgın 
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“ekonomi dışı bir faktör” olmasına rağmen doğrudan ekonomik krize yol açmıştır (Yılmaz M. 

L., 2020: 49).  

Covid-19 salgını küresel ekonomiye sert bir darbe vurarak sınırların ve fabrikaların 

kapatılmasına; uluslararası yük ve yolcu taşımacılığın durmasına; başta petrol olmak üzere 

uluslararası hisse senedi ve emtia borsalarında fiyatların dramatik bir şekilde düşmesine sebep 

olmuştur (ThinkTech, Mayıs 2020: 4). Haliyle makro düzeyde ekonomik faaliyetlerin 

kesintiye uğraması ve ticaret hacminin küçülmesi gibi çeşitli sorunlar gündeme gelmiştir  

(Yaman, 2020: 290).  

Bu durum dünyada işsizliğin artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açarak 

hükümetlerin ciddi bir riskle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Çünkü işini kaybeden 

vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması sonucunda hükümetlerini sorumlu tutmaları veya 

onlara karşı muhalif bir tutum sergilemeleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu anlamda Covid-

19 pandemi sürecinden doğrudan hükümetler sorumlu tutularak tahribatın boyutunu kontrol 

altına almaları gerektiği yönünde vatandaşların zihin dünyasında yer etmeye başlamaktadır. 

Bu sorumluluğun altından kalkamayan hükümetler, dünya genelinde 2020 ve sonrası 

tarihlerde yapılan veya yapılacak olan seçimlerde iktidarı tekrar kazanma şanslarının düşük 

olacağını söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle hükümetlerin Covid-19 salgını ile ilgili başarıları 

veya başarısızlıkları seçimlerde belirleyici bir faktör olarak rol oynamaya devam edecektir 

(Turan, 2020: 210). 

1. LİTERATÜRDEKİ TARTIŞMA 

Pandeminin ne zaman kontrol altına alınacağı hakkında tahminler olsa da süreç devam 

etmektedir. Bu yüzden hükümetlerin salgınla mücadelesi sadece tıbbi alana ilişkin değil aynı 

zamanda ekonomik alandaki sorunları çözmeye de yöneliktir. Çünkü salgından kaynaklı 

sokağa çıkma yasağının uygulanması, üretimin durdurulması ve tedarik zincirinde 

aksaklıkların yaşanması arzda ciddi sorunların meydana gelmesine yol açarken, izolasyon 

kapsamında kalan vatandaşların talebini de ciddi oranda düşürmektedir. Arz ve talebin eş 

zamanlı düşüşü hükümetlerin ilave ekonomik tedbirler almasını zorunlu kılmaktadır (Yılmaz 

M. L., 2020: 59). Bundan dolayı her hükümetin toplum güvenliğini ve sağlığını korumak 

amacıyla olağan dışı tedbirler alması, hak ve özgürlükleri belli konularda kısıtlaması, ulusal 

sınırlarını kapatması, kamusal harcamalarını artırması, özellikle küçük ve orta işletmelere 

destekler sağlaması kaçınılmazdır. Esasen tüm dünyada etkisini gösteren pandemi karşısında 

iktisadî, ticarî, siyasî ve beşerî hayatta ortaya çıkan sorunlar, kısıtlamalar, tedbirler veya 

uygulamalar son derece doğal bir sonuç olarak görülebilir (Yaman, 2020: 290). Bu noktada 
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ülkelerin siyasal rejimleri, Covid-19 pandemi sürecini kontrol etmede belirleyici bir etken 

olabilir mi sorusu literatürde yer edinmeye başlamıştır.  

Literatürdeki tartışma, öncelikle ülkeleri demokratik ve otoriter olarak tasnif etmekte 

ve bu ülkelerin sahip olduğu vaka ve ölüm sayısını, toplam nüfusa oranlayarak sonuca 

varmaktadır. Varılan sonuca göre, Covid-19 pandemisini kontrol altına almada otoriter 

rejimlerin, demokratik rejimlere nispeten daha başarılı bir tutum sergilediği görülmüştür 

(Alon, Farrell ve Li, 2020: 152). Nitekim otoriter rejimlerin bu başarısının altında yatan en 

önemli sebeplerinden bir tanesi, disiplini ve kontrolü sağlayan aygıtların/araçların mutlak 

anlamda yönetimin tekelinde bulundurmasıdır. Bu aygıtların sağladığı avantajdan dolayı 

yönetim, birçok işlemi çok kısa süre içinde harekete geçirme kabiliyetine sahip olmaktadır. 

Demokratik rejimlerin bu noktadaki dezavantajı, bu aygıtlar üzerinde mutlak bir kontrole 

sahip olmadıkları için her an hukuki denetime, kamuoyu denetimine ve sivil toplumun 

denetimine açıktır. Dolayısıyla demokratik rejimler gerek araçları harekete geçirme gerekse 

de bu harekete geçirmenin süresi konusunda otoriter rejimlere göre dezavantajlı bir 

pozisyonda yer almaktadır. Nihai noktada otoriter rejimlerin, demokratik rejimlere göre 

başarılı bir durumları var. Ama burada şöyle bir parantez açmak gerekir. Bu başarının kendisi 

tartışmaya açık bir şeydir. Çünkü başarıyı veya başarısızlığı değerlendirirken temel aldığımız 

kriter “vaka ve ölüm sayıları” ise, şöyle bir sorunun gündeme gelmesi de kaçınılmazdır. 

Otoriter rejimlerdeki “vaka ve ölüm sayılarının” güvenirliği problemlidir. Bu verilerin 

güvenirliğine ilişkin sorun, kendisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. O halde eldeki 

verilerden hareketle otoriter rejimler, demokratik rejimlere göre daha başarılıdır. Başka bir 

ifadeyle verinin sıhhatinden bağımsız olarak literatürdeki temel tartışma, otoriter rejimlerin 

büyük krizlerle, doğal afetlerle ve yangınlarla baş edebilme kapasitesinin daha yüksek olduğu 

yönündedir.  

2. SİYASAL REJİM VE COVID-19 ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Siyasal rejim ve Covid-19 arasındaki ilişki genellikle “vaka veya ölüm sayısı” üzerinden tayin 

edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda konuyla ilgili bir tablo oluşturulmuştur. Öte yandan 

ülkelerin otoriter ve demokratik niteliği ise “Economist Intelligence Unit” ve Freedom 

House’un demokrasi indeksi temel alınarak oluşturulmuştur.   
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Tablo 1. Demokratik ve Otoriter Ülkelere Ait Covid-19 Verileri 

Ülkeler Rejim 

Türü 

Toplam 

Nüfus 

(Milyon 

kişi) 

Vaka 

Sayısı 

(Bin 

kişi) 

Ölüm 

Sayısı 

(Bin 

kişi) 

Vaka 

Sayısı/Toplam 

Nüfus (%) 

Ölüm 

Sayısı/Toplam 

Nüfus (%) 

Ölüm 

Sayısı/Vaka 

Sayısı (%) 

Çin Otoriter 1402 96 4,6 0,00684736 0,0003281 4,79166667 

Rusya  Otoriter 146 7890 220 5,40410959 0,15068493 2,78833967 

Etiyopya Otoriter 118 359 6,2 0,30423729 0,00525424 1,7270195 

Mısır Otoriter 102 318 18 0,31176471 0,01764706 5,66037736 

Vietnam Otoriter 98 864 21,1 0,88163265 0,02153061 2,44212963 

Kongo DC Otoriter 92 54 1 0,05869565 0,00108696 1,85185185 

İran  Otoriter 84 5770 124 6,86904762 0,14761905 2,14904679 

Myanmar Otoriter 55 487 18,3 0,88545455 0,03327273 3,75770021 

Cezayir Otoriter 45 205 5,8 0,45555556 0,01288889 2,82926829 

Sudan Otoriter 44 40 3 0,09090909 0,00681818 7,5 

Özbekistan  Otoriter 35 181 1,3 0,51714286 0,00371429 0,71823204 

S. Arabistan Otoriter 34 548 8,8 1,61176471 0,02588235 1,60583942 

Kamerun Otoriter 27 98 1,5 0,36296296 0,00555556 1,53061224 

Nijerya  Otoriter 24 6 0,14 0,025 0,00058333 2,33333333 

Burkino Faso Otoriter 21 15 0,23 0,07142857 0,00109524 1,53333333 

Mali  Otoriter 20 16 0,55 0,08 0,00275 3,4375 

Kazakistan Otoriter 19 994 16,6 5,23157895 0,08736842 1,67002012 

Kamboçya Otoriter 17 116 2,6 0,68235294 0,01529412 2,24137931 

Çad Otoriter 16 5 0,17 0,03125 0,0010625 3,4 

Ruanda Otoriter 13 99 1,3 0,76153846 0,01 1,31313131 

Küba Otoriter 11 933 8 8,48181818 0,07272727 0,85744909 

Azerbaycan Otoriter 10 502 6,8 5,02 0,068 1,35458167 

Ortalama 1,733 0,031 2,613 

Japonya Demokratik 126 1720 18 1,36507937 0,01428571 1,04651163 

Almanya Demokratik 83 4380 94,6 5,27710843 0,1139759 2,15981735 

Birş Krallık Demokratik 67 8400 139 12,5373134 0,20746269 1,6547619 

Güney Kore Demokratik 52 342 2,7 0,65769231 0,00519231 0,78947368 

İspanya Demokratik 47 4980 87 10,5957447 0,18510638 1,74698795 

Kanada Demokratik 38 1680 28,5 4,42105263 0,075 1,69642857 

Avustralya Demokratik 26 130 1,4 0,5 0,00538462 1,07692308 

Tayvan Demokratik 24 16 0,84 0,06666667 0,0035 5,25 

Şili Demokratik 19 1670 48,4 8,78947368 0,25473684 2,89820359 

Hollanda Demokratik 17 2040 18,2 12 0,10705882 0,89215686 

İsveç Demokratik 10 1160 15 11,6 0,15 1,29310345 

Ortalama 6,164 0,101 1,864 

Kaynak: (https://covidvisualizer.com/; https://corona.cbddo.gov.tr/ erişim tarihi 15.10.2021) 

Tablo 1’e bakıldığında otoriter ülkelere ait vaka sayısının toplam nüfusa oranının 

ortalaması 1,733 iken, demokratik ülkelere ait vaka sayısının toplam nüfusa oranının 

ortalaması ise 6,164 çıkmıştır. Dolayısıyla otoriter ülkeler ile demokratik ülkeler 

karşılaştırıldığında otoriter ülkelerin ortalaması daha düşük çıkmaktadır. Elde edilen bu 

https://covidvisualizer.com/
https://corona.cbddo.gov.tr/
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bulguya göre otoriter rejimle yönetilen ülkelerin demokratik rejimle yönetilen ülkelere kıyasla 

vaka sayılarını kontrol altına alma konusunda daha başarılı bir süreçle yönettiği sonucuna 

ulaşılabilir.  

Tablo 1’e bakıldığında otoriter ülkelere ait ölüm sayısının toplam nüfusa oranının 

ortalaması 0,031 iken, demokratik ülkelere ait ölüm sayısının toplam nüfusa oranının 

ortalaması ise 0,101 olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlara göre otoriter ülkeler ile demokratik 

ülkeler karşılaştırıldığında otoriter ülkelerin ortalaması daha düşük çıkmaktadır. Bu ise 

otoriter rejimle yönetilen ülkelerin demokratik rejimle yönetilen ülkelere kıyasla ölüm 

sayısını kontrol altına alma konusunda daha başarılı bir süreçle yönettiği sonucuna 

ulaşılabilir.  

Son olarak Tablo 1’in son sütununda yer alan ölüm sayının vaka sayısına oranını veren 

değerler kontrol edildiğinde otoriter rejimle yönetilen ülkelerin oranı 2,613 çıkmışken, 

demokratik rejimle yönetilen ülkelerde bu oran 1,864 çıkmıştır. Bu sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda demokratik rejimle yönetilen ülkelerdeki ölün sayısının toplam vaka 

sayısına oranı, otoriter rejimle yönetilen ülkelere kıyasla daha düşük çıkmıştır. Yani 

demokratik ülkeler Covid-19’a yakalanan hastaları tedavi etmede otoriter ülkelere kıyasla 

daha başarılı sonuçlar elde ettiği görülmektedir. 

Yukarıdaki tablodan çıkarılması gereken sonuç, acil durum müdahalelerinin otoriter 

davranışları potansiyel olarak normalleştirdiğini bize göstermektedir. Bu otoriter davranış 

kalıplarının acil durum hallerinde yerleşik demokrasilerde de kullanılıp kullanılmadığı 

sorgulanmaktadır. Öte yandan Covid-19 pandemisinin bir sonucu olarak yürütme yetkilerinin 

merkezileşmesi, insan hakları ihlallerinin yaşanması, devletlerin gözetim ve denetim 

fonksiyonlarını üst seviyeye çıkarması, protestoların yasaklanması ve karantina uygulanması 

otoriterliğin arttığı şeklinde yorumlanması kaçınılmazdır. Ancak şunu da unutmamak gerekir 

ki devletin kapasitesi, devletin bir krize etkin bir şekilde yanıt vermek ve ekonomik 

kalkınmayı yönlendirmek için bir dizi politika uygulama yeteneğinin rolünü vurgulamaktadır. 

Bazı ülkeler bu rolü ciddi bir şekilde yerine getirmektedir. Çünkü demokrasi, problem 

çözmeyi zorlaştıran birtakım kurumsal düzenlemelerle karşı karşıya gelmek zorundadır. Yani 

siyasi bölünmeler, kontroller, dengeler ve özel çıkar grupları tıkanıklığa neden olabilir ve 

demokratik hükümetlerin Covid-19 gibi bir krize etkin bir şekilde yanıt verme yeteneğini 

sınırlayabilir. 
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Covıd-19 pandemisi hem sosyal hem de bireysel düzeyde kitlesel devlet 

müdahalelerine yol açmıştır. Şimdiye kadar, farklı siyasi rejimlere sahip ülkelerin deneyimleri 

farklı sonuçlar göstermektedir. Çin ve Rusya gibi otoriter ülkeler salgını azaltmayı başarırken, 

Avrupa demokrasileri ve ABD de dâhil olmak üzere birçok ülke Covıd-19’u caydırmak için 

yoğun bir şekilde mücadele etmektedir. ABD, İngiltere, ispanya, İtalya, Fransa, Almanya, en 

fazla sayıda onaylanmış vaka ve ölüm yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu tür 

sonuçlar, demokrasinin ve otoriterliğin performansı üzerine uzun süredir devam eden 

tartışmalara kesinlikle girdi sağlayacaktır (Balzhan, Kanat ve Yessengali, 2020: 2).  

Demokratik rejimlerde olduğu kadar otoriter rejimlerde de gözlemlenen hesap 

verebilirliğin kasıtlı olarak sabote edilmesini ortak olarak paylaşırlar. Demokrasiler ve 

otokrasiler sosyal mesafe önlemlerinin göreceli etkinliği ile ilgili bir duruma dönüşmektedir. 

Bazıları, demokrasilerin sosyal mesafe politikalarını uygulamak için daha az donanımlı 

olabileceğini savunurken, bazıları ise otokrasilerin sosyal mesafe önlemlerini daha iyi 

uygulayabildiğini ileri sürmektedir. Çünkü otokrasiler, hükümet politikalarının 

uygulanmasında çok az engelle karşılaşmakta, kişisel özgürlüklerin ihlaline yönelik bir 

endişeye rastlamamakta ve virüsün yayılmasını engellemek için radikal önlemlerin hızlı bir 

şekilde uygulanmasına izin vermektedir (Cepaluni, Dorsch ve Dzebo, 2021: 26) 

Ayrıca otoriter rejimlerin doğal afet yönetiminde demokratik sistemin esasını telafi 

edebilecek avantajları olabilir. Merkezi karar alma, kamu desteğinin etkin bir şekilde harekete 

geçirme ve kitle iletişim araçları üzerindeki hükümet gücü gibi faktörler, krize demokratik 

olmayan bir ortamda etkili bir yanıt vermenin anahtarı olabilir (Balzhan, Kanat ve Yessengali, 

2020: 6) 

Özetle pandeminin acil ve küresel doğası, dünya çapındaki hükümetleri harekete 

geçmeye ve halkları üzerinde çok çeşitli önlemler almaya zorlayarak olağanüstü hal 

kapsamında genellikle anayasal hakları ve bireysel özgürlükleri engellemektedir. Bu nedenle 

pandemi, vatandaşlar ve hükümetler arasındaki ilişkileri test etmekte, bazen siyasi ve sosyal 

gerilimleri şiddetlendirmektedir. Bu bağlamda siyasi güven, insanların devletle ilişkisinde, 

hükümet tedbirlerini kabul etmelerinde ve nihayetinde birçok kısıtlamaya uymalarında kilit 

bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda “otoriter ve demokratik” rejim ayrımından 

ziyade vurgulanması gereken boyut, “devletin hareket kapasitesi” olmuştur. Devletin ülkedeki 

virüs vakalarını hızlı ve doğru tespit etmesi, test ve tıbbi malzemeyi sağlaması, karantina 

uygulamalarını vatandaşa güvenilir bir şekilde iletmesi, kurumsal kilitlenmelere alternatif 

çözümler üretmesi, istikrarsızlaştırıcı söylentilerin ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemesi 
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gibi hareket kapasitesi “rejim” faktöründen bağımsız bir şekilde olduğu görülmüştür (Davies 

vd, 2021: 2). 

SONUÇ 

Covid-19 salgını ilk olarak Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık 

ayında ortaya çıkmıştır. Salgının çok hızlı bir şekilde yayılması ve öldürücü etkisinin yüksek 

olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından (11 Mart 2020) pandemi olarak ilan 

edilmiştir. Pandemi süreciyle birlikte ciddi bir küresel ekonomik kriz yaşanmaya başlamıştır. 

Bu krize kayıtsız kalamayan devletler, çeşitli tedbirler alarak sosyal, siyasal ve ekonomik 

yaşamanın sürdürülmesini sağlamaya çalışmışlardır. Özellikle işsizliğin artması ve fiyatların 

yükselmesiyle birlikte hükümetler, çeşitli risklerle karşı karşıya kalmış ve bu risklere karşı 

çeşitli alternatif müdahale ve önlem yolları geliştirmiştir. Çünkü işini kaybeden vatandaş, 

geçim sıkıntısı yaşaması sonucunda bu işten hükümetini sorumlu tutmuş ve ona karşı muhalif 

bir tutum sergilemesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. 

Hükümetlerin ve vatandaşların bu tutumu, yeni bir tartışmaya kapı aralamıştır. Başka 

bir ifadeyle Covid-19 pandemisini kontrol altına almada otoriter rejimler mi, demokratik 

rejimler mi nispeten daha başarılıdır sorusu gündeme gelmiştir. Literatürdeki tartışma, 

öncelikle ülkeleri demokratik ve otoriter olarak tasnif etmekte ve bu ülkelerin sahip olduğu 

vaka ve ölüm sayısını, toplam nüfusa oranlayarak sonuca varmaktadır. Varılan sonuca göre, 

Covid-19 pandemisini kontrol altına almada otoriter rejimlerin, demokratik rejimlere nispeten 

daha başarılı bir tutum sergilediğidir. Bu başarının altında otoriter rejimlerin hareket kabiliyeti 

yer almakta birlikte verilerin güvenli paylaşımı da ayrı bir sorunsal oluşturmaktadır.   

Herhangi bir krizle karşılaşıldığında otoriterin rejimlerin acil müdahale yöntemleri 

daha etkili olmaktadır. Çünkü demokratik rejimler, birçok kurumsal engelle karşılaştığı için 

zaman açısından da kayıp yaşamaktadır. Öte yandan otoriter rejimlerde yürütme yetkilerinin 

merkezileşmesi, insan hakları ihlallerinin yaşanması, devletlerin gözetim ve denetim 

fonksiyonlarını üst seviyeye çıkarması, protestoların yasaklanması ve karantina uygulanması 

normal bir süreç olarak karşılanmaktadır. Ancak demokratik rejimler, problem çözmeyi 

zorlaştıran ve zaman kaybına yol açan birtakım ve kurumsal düzenlemelerle karşı karşıya 

gelmek zorundadır. Bu durum demokratik hükümetlerin Covid-19 gibi bir krize etkin bir 

şekilde yanıt verme yeteneğini sınırlayabilmektedir.  

Özetle ülkelerin rejim türü –tabii ki, vaka sayıları ve ölümlerle ilgili hükümet 

tarafından yayınlanan verilerin doğruluğunu kabul ederek– pandemiyi kontrol etmede 
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belirleyici bir faktör olduğu görülmüştür. Ancak bu gerçeklik, otoriter bir rejimin geçerliliğine 

meşruluk sağlayamaz ve onun hatalarını örtemez. Diğer yandan otoriter rejimin sözde 

kurumsal avantajları yanlış bir şekilde kamuoyuna sunulamaz. Şunu da unutmamak gerekir ki 

pandemiyle mücadelede devletin eylem kapasitesi önemli bir etmen olarak rol oynamıştır. Bu 

sebeple devletin bir krize etkin bir şekilde yanıt vermesi ve ekonomik kalkınmayı 

yönlendirmesi için bir dizi politika uygulaması kaçınılmazdır.  
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YÖNETİŞİMDEN E- YÖNETİŞİME: SALGIN POLİTİKALARI BAĞLAMINDA BİR 

DEĞERLENDİRME 

Yıldız ATMACA4 

Meruşa CESUROĞLU** 

Öz 

Salgın, belirli bir grup arasında beklenenden fazla bir zaman sürecinde bir hastalığın etkili olması ve 

vaka sayısının artış göstermesidir. Salgın yönetimi ise hastalığın enfeksiyon etmenin uluslararası platformda 

yankı bulması ve yayılım göstermesinin idaresidir. Artan yayılım sonucu ortaya çıkan krize karşı güçlü ve 

koordine edilmiş bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir ülkede önemli bir güç buhranı olan krizler, 

kendi şartlarında değerlendirilmeli ve gerekli müdahaleler bu kapsamda yapılmalıdır. 2020 yılında Çin’in Vuhan 

şehrinde ortaya çıkan ve kısa bir zaman dilimi içerisinde tüm dünyaya yayılan korona virüs (covid-19) salgını 

insanlığın büyük bir kriz yaşamasına sebep olmuştur. Bu süreçte devlet, daha etkin kararlar alabilmek ve kamu 

hizmetlerinde verimliliği sağlayabilmek amacıyla birlikte yönetim politikalarını salgının yayılımını önlemek 

adına daha çok uzaktan, dijital platformlarda gerçekleştirmek zorunda kalmıştır.  Bilgi ve iletişim sistemindeki 

bu gelişim, Türkiye’de yönetişimden e-yönetişime geçişi sağlamada önemli bir etken olmuştur.  

Bu çalışma, Covid-19 salgını sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen e- yönetişim politikalarını 

incelemeyi amaçlamaktadır. E- yönetişim politikalarının salgın yönetimine katkılarını ele almıştır. Çalışmada, 

nitel araştırma yöntemlerinden ikincil kaynak araştırması yapılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin Covid-19 

salgını sürecinde dijital platformda çok önemli yönetsel düzenlemeler gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Yönetişim, E-yönetişim, Türkiye 

 

FROM GOVERNANCE TO E-GOVERNANCE; AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF 

EPIDEMIC POLICIES 

Abstract 
An epidemic is when a disease is effective and the number of cases increases for a longer period of time 

than expected among a certain group. Epidemic management is the management of the infection and the spread 

of the disease in the international platform. There is a need for a strong and coordinated management system 

against the crisis that has arisen as a result of the increasing spread. Crises, which are an important power crisis 

in a country, should be evaluated on their own terms and necessary interventions should be made within this 

scope. The corona virus (covid-19) epidemic, which emerged in Wuhan, China in 2020 and spread all over the 

world in a short time, caused humanity to experience a great crisis. In this process, the state had to implement its 

management policies on digital platforms, more remotely, in order to prevent the spread of the epidemic, in order 

to make more effective decisions and to ensure efficiency in public services. This development in the 

information and communication system has been an important factor in ensuring the transition from governance 

to e-governance in Turkey. 

This study aims to examine the e-governance policies implemented in Turkey during the Covid-19 

outbreak. It discussed the contributions of e-governance policies to epidemic management. In the study, 

secondary source research, one of the qualitative research methods, was conducted. As a result of the study, it 

has been understood that Turkey has made very important administrative regulations on the digital platform 

during the Covid-19 epidemic. 
Keywords: Covid-19, Epidemic, Governance, E-governance, Turkey 

 

GİRİŞ 

Korona virüs, salgını 2020 yılının başı itibariyle küresel olarak tüm dünyada yaşamaya 

başlamıştır. Her alanı etkileyen covid-19 özellikle yönetime yönelik bakış açısını da yeniden 

değerlendirmeyi ihtiyaç haline getirmiştir. Her kriz kendine özgü bir niteliğe sahiptir. Covid-
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19 salgınından önce de dünyada pek çok salgın durumu yaşanmıştır. Ancak hiçbir salgının 

küresel etkileri aynı olmamıştır. Bu yüzden bütün krizler kendi şartlarında değerlendirilmeli 

ve gerekli müdahaleler bu doğrultuda alınmalıdır. Kriz; bir ülkede veyahut ülkeler arasında, 

bir toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç buhranıdır (Türk Dil Kurumu, 2021). 

Kaos kuramında ifade edildiği gibi Pekin’de kanat çırpan bir kelebek tüm dünya da fırtınaya 

sebep olabilir (Lorenz, 1972). Kaos kuramına göre kaos ta düzen vardır. İç ve dış 

dalgalanmalarda içine kaosu alan her karmaşık sistem yeni bir yapı ve düzeni oluşturabilir. Bu 

sebeple Covid-19 her yönüyle, dünyanın geleceğine yeni bir biçim vermektedir. Kendisiyle 

birlikte birçok yeniliği getirmiş ve getirmeye de devam edeceği öngörülmektedir. İklim 

değişiklikleri, salgın hastalıklar ve teknolojik yenilikler değişen dünya koşullarını hızla 

değiştirirken yönetimi yönetişimden e-yönetişime doğru kaydırmıştır. Devlet, kamu 

kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları hızla yeni ortama uyum sağlamak için 

çalışmıştır. 

1. SALGIN  

Salgın hastalıkları geçmişi biyolojik bir olgu olarak insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. 

Bu saptamanın en temel dayanağı enfeksiyona sebep olan mikroorganizmaların insanlık 

tarihinden de eski olduğu kabulüdür. Salgın hastalıkların kaynağı olarak kabul edilen 

mikroorganizmalar, gözle görülemeyecek kadar küçük olmalarından dolayı varlıkları uzun 

süre bilinememiştir. Bununla birlikte geleneksel toplumun yaşam şartları da hastalıkların 

varlığının bilinememesinin bir diğer sebebidir. Fakat daha sonra avcılık-toplayıcılık yaparak 

yaşamını sürdüren insanların yerleşik hayata geçmesiyle hastalıkların ortaya çıkması 

kolaylaşmıştır. Dolayısıyla salgın hastalıklar konusunda insanlar bilinçlenmiş ve hastalıkların 

varlığı ve sistematiği tartışılmaya başlanmıştır (Tunç ve Atıcı, 2020: 331-333) 

Salgın, bir enfeksiyon hastalığının normal sıklığından daha fazla olarak belirli bir toplumda, 

bölgede veya mevsimde görülmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir salgında enfeksiyon durumu 

farklı faktörlerden dolayı (toplum özellikleri, aşılanma durumu gibi) değişim gösterebilir. 

Bazı hastalıklar belli standartlarda görülebilir (endemik), daha yüksek oranlarda görülebilir 

(hiper endemik), daha geniş bölge ve ülkelerde (epidemi), birden fazla ülke ve kıtaları 

içermesi durumunda pandemi olarak incelenmektedir (Hacımustafaoğlu, 2018: 172). Küresel 

bir etki alanına sahip olan covid-19 salgını sağlıklı kişilere kısa sürede bulaşmaktadır. Aynı 

zamanda hastalık şiddetli bir seyir de gösterir. Salgınlar tarih boyunca çok sayıda can kaybına 

neden olmuş ve yayıldıkları yerlerde her açıdan derin izler bırakmışlardır. Bu gibi salgınlar 
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kimi zaman kısa kimi zaman uzun sürmüştür. Bunun sonucunda insanlar salgın hastalıklarla 

başa çıkmaya ve tedbirler almaya başlamıştır. 

2. SALGIN YÖNETİMİ 

Salgın yönetimi ise hastalığın enfeksiyon etmesinin uluslararası platformda yankı bulması 

ve yayılım göstermesinin idaresidir. Artan yayılım sonucu ortaya çıkan krize karşı güçlü ve 

koordine edilmiş bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Salgınlar, sadece bireyin can 

sağlığını etkileyen biyolojik bir durum değildir aynı zamanda hayatın her alanının değişim ve 

dönüşümüne de sebep olmaktadırlar. Bu yüzden bu değişim ve dönüşümleri anlamlandırmak 

ve bu süreci en az hasarla atlatabilmek için yol ve yöntemler belirlenmeli, tedbirler alınmalı 

ve gerekli aktör ve kurumlarla koordineli çalışılmalıdır. 

3. YÖNETİŞİM 

Dünya genelinde her alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanırken, kamu 

yönetimi alanında da hızlı bir değişim yaşanmaktadır. 13. Yüzyılda “gouvernance” ismiyle 

kullanılan yönetişim yönetme sanatı anlamını taşımaktadır. Yönetişim, yönetme kavramıyla 

eş anlamlı olarak kullanılsa da yönetim kavramından daha kapsamlı bir kavramdır. Yönetişim, 

yönetimden farklı olarak merkezi yönetimin diğer aktörlerle eşit olduğunu savunmaktadır. 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)’nün Kamu Yönetimi Sözlüğü 

yönetişimi, “bir toplumsal-politik sistemdeki ilgili tüm aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen 

sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzen” olarak ifade etmektedir. Yönetişim, toplumsal 

sorumluluklar üstlenebilecek yeni aktörlerin ortaya çıkması, bunların demokratik ve katılımcı 

mekanizmalarla birlikte mevcut aktörleri kapsayan yeni bir ortaklık kurmalarıdır. Burada 

yönetişim, merkezi yönetim, yerel yönetim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar gibi oldukça geniş bir aktör yelpazesine işaret etmektedir. Yönetişim,  

vatandaşı yönetmek ve yönlendirmek konusunda yönetimi devletten sivil topluma doğru 

kaydırmaktadır (Ökmen vd., 2004: 42) 

 Bu çerçevede yönetişim, esnek, şeffaf, katılımcı, demokratik,  hukukun üstünlüğüne 

dayalı, yönetim ahlakına önem veren, dijital devrime uyumlu, etkin bir yönetimi esas 

almaktadır (Bütün, 2016: 9-18). 

4. E-YÖNETİŞİM 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda ‘kamu hizmetlerinin 

elektronik ortamda gerçekleşmesiyle, e-devlet kavramının ortaya çıkması kamu yönetiminde 

yeni yaklaşımların oluşmasına zemin hazırlamıştır. E-demokrasi, e-katılım, e-hizmet, e-

yönetim, e-oylama gibi yeni kavramlarla birlikte yönetişim kavramı da yeniden şekillenmiş ve 
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e-yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır (Bütün, 2016: 44-45). Yönetişimde yeni bir açılımı ifade 

eden e-yönetişim, devlet merkezli bir yönetim yerine toplum, vatandaş esaslı bir yönetimi 

esas almaktadır (Ökmen vd., 2004: 46). E-yönetişim, ağlar arası iletişimi sağlayan güçlü bir 

iletişim modelidir. Yatay bir koordinasyon yapısıyla, ilgili bütün aktörlerin ağ tipi 

örgütlenmeler ile devlet yönetimine katılımını öngören, bunun için yerel bilgi ağlarını aktif 

kullanan bir yönetişim modelidir (Demirel, 2010:70). Bilgi ve hizmet sunumunu 

gerçekleştirirken, karar alma süreçlerine vatandaşın katılımını esas alan yönetimi daha şeffaf, 

hesap verebilir ve etkili kılma amaçlarıyla kamu sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanılmasıdır. E-yönetişim, e-devlet ve yönetişimin politikalarına dayanmaktadır. Bilgi 

iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı çok boyutlu şeffaf, katılımcılık esasına dayanan 

dinamik bir süreçtir. E-yönetişim uygulamalarında bilgi teknolojilerinin kullanımı tarafların 

hızlı ve kolay bir şekilde birbirlerine bağlanmasını sağlamakta, faaliyetleri ve süreçleri 

hızlandırmaktadır. 

5. SALGIN POLİTİKALARININ ANA AKTÖRLERİ 

Tarihi süreç içerisinde insanoğlu birçok salgınla mücadele etmiştir. Salgın hastalıkların 

önlenebilmesi konusunda bazı devletler tedbir almakta gecikmiş bazı devlerde erkenden 

tedbir almıştır. Teknoloji ve tıp biliminin gelişmesiyle salgınların tedavi yöntemleri, ilacı veya 

aşısı bulunmuştur. 2019 yılının sonunda Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını 

günümüz pandemisine örnek teşkil etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)   tarafından 30 

Ocak 2020’de “Pandemi” ilan edilmiştir. 11 Şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü 

hastalığın ismini Covid-19 olarak duyurmuştur (World Health Organization, 2021). Covid-19 

salgınının en yaygın belirtileri arasında halsizlik, yüksek ateş ve kuru öksürük yer almaktadır. 

Virüsün yayılması solunum yoluyla gerçekleşmektedir. Semptom görmeyen enfekte kişilerde 

virüsü yayabilmektedir. Bu salgın önceki salgınlar ile kıyaslandığında çok daha hızlı 

yayılabilmektedir. Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka tespit edilmiştir ve Sağlık 

Bakanlığı, Bilim Kurulu ile alınması gereken tedbirleri açıklamıştır. Covid-19 salgını yalnızca 

sağlıkla ilgili bir sorun olmayıp, ekonomik, siyasi, sosyal ve psikolojik sorunları da 

beraberinde getiren küresel bir kriz dönemidir. Covid-19 krizinin başarıyla atlatılmasının ve 

ekiplerin başarılı çalışmalar yapabilmesi birlikte koordineli çalışmak ile mümkündür. Covid-

19 sürecinde salgın politikası anlamında rol oynayan aktörler resmi aktörler, gayri resmi 

aktörler ve uluslararası örgütlerdir. 
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5.1. Resmi Aktörler 

Resmi aktörler; sağlık bakanlığı, bilim kurulu ve bakanlık ile diğer kurumlar olarak 

kabul edilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı, Hükümet kamu politikalarının yürütülmesinde en yetkili merciidir. 

Salgın politikalarının gerekli bir şekilde tatbiki de hükümetin asli görevidir. Bu sebeple 

Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı ile Sağlık Bakanlığı, karşılaşılabilecek herhangi bir 

salgın krizinin başarıyla atlatılabilmesi için koordine olabilecek bir rol üstlenmiştir. Pandemi 

ile ilgili planların hazırlanması, pandemi döneminde bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesi, 

vatandaşa hizmet aktarımı gibi görevleri devlet adına üstlenen yetkili mercii Sağlık 

Bakanlığıdır. Açıklanan ilk vaka ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bu sürecin en 

ağır yükünü sırtlayan aktördür (Türkoğlu ve Yılmaz, 2021: 17-19). 

Bilim Kurulu, diğer bir önemli resmi aktördür. Dünyada covid-19 salgınının baş 

göstermesiyle 10 Ocak 2020 tarihinde bilim kurulu kurulmuştur. Bilim kurulunun 

başkanlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yürütmektedir. Covid-19 virüsü ile mücadele için 

oluşturulan bilim kurulunda enfeksiyon, iç hastalıkları, mikrobiyoloji, viroloji, yoğun bakım 

ve göğüs hastalıkları alanlarında ve her biri üniversitelerde akademisyen olarak görev yapan 

tıp bilimcilerinden alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu ilk kurulduğu 

zamandan bu yana salgın ile mücadele de hastalığın önlenmesi, teşhisi, tedavisi gibi tüm 

tedbir ve politikaların belirlenmesinde tavsiye niteliğinde kararlar vermiştir. Verilen kararları 

uygulamaya koyma yetkisi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya aittir (Darıcı, 2020: 468). 

Diğer Bakanlıklar ve Kurumlar, resmi aktörler içerisinde yer alan diğer önemli 

kuruluşlardır.  İl sağlık müdürlükleri vakaların ve tedavi süreçlerinin analizlerini ilgili 

birimlerde gerçekleştirmiş, kesin tanı konulan vatandaşları pandemi hastanelerine sevk 

etmiştir. İçişleri Bakanlığı denetim ve güvenlik tedbirlerini kontrol etmiştir. Kısıtlama 

kararlarının yürütülmesi konusunda 81 il valiliğine genelge göndermiştir.  Aile Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zor durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların, risk grubunda olan 

vatandaşlar ve huzurevlerinde yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Diğer bakanlıklar, 

yerel yönetimler, valilikler, , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  İl ve ilçe 

emniyet müdürlüğü, il ve ilçe jandarma komutanlığı, vali ve kaymakamların belirleyeceği 

kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de bu süreçte etkin rol oynamışlardır (Turan ve 

Çelikyay, 2020: 14). 
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5.2. Gayri Resmi Aktörler 

Pandemi sürecinin gayri resmi aktörleri ise vatandaşlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve 

Baskı Grupları ile medyadır. 

Salgın döneminde yürütülen politikalardan en çok etkilenen gayri resmi aktörlerden 

biri vatandaşlardır. Aynı zamanda salgının yayılmasının da ana aktörleridir. Alınan tedbirlerin 

ve kısıtlama kararlarının ilk muhataplarıdır (Kayıkcı, 2021: 343).  

Kızılay, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi sivil 

toplum kuruluşları bu sürecin önemli gayri resmi aktörlerindendir (Kayıkcı, 2021: 343). 

Medya, vatandaşları salgının gidişatı ve salgına yapılması gerekenler hakkında 

bilgilendirme görevi üstlenmiştir. Aynı zamanda salgın sürecinde aktörlerin uygulayacağı 

politikalar hakkında toplumu bilgilendirmiş, olası panik durumlarının oluşmasını önlemiştir 

(Kayıkcı, 2021: 343). 

5.3.  Uluslararası Aktörler 

Covid-19 salgınının pandemi ilan edilmesi uluslararası bir öğüt olan Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 ile ilgili 

verilerini takip etmiş ve böylelikle virüs hakkında gerekli önlemleri almış aynı zamanda 

virüsün kaynağı olan ülkelerle ilişkilerini kontrollü yürütmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 

uluslararası sahada pandemi öncesi ve pandemi esnasında tüm ülkeler için rehber niteliği 

taşımaktadır (Kayıkcı, 2021: 344). 

6. COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE UYGULANAN E-YÖNETİŞİM 

UYGULAMALARI 

Eğitim sektörü Korona virüsün kısa sürede etkisi altına aldığı önemli alanlardan 

birisidir. Pandemi dönemi Dünya’da ve Türkiye’de eğitimin devamlılığını her koşulda 

sağlamak, kesintiye uğramasını engellemek adına hazırlıksız olduğu bir dönemdir. Bu dönemi 

en az hasarla atlatabilmek ve süreci iyi yönetebilmek adına uzaktan eğitim ve acil uzaktan 

eğitim planları eğitim hayatına entegre edilmeye çalışılmıştır. Bu yüzden Türkiye’de 11 Mart 

2020 tarihinde tespit edilen ilk vakadan sonra okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, 

yükseköğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir. Ardından YÖK ve MEB kararı ile 

birlikte yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiştir. Uzaktan Eğitim genel olarak eğitmen 

ve öğrencilerin farklı mekân ve zamanda bulunarak derslerin işlenmesi, öğrenmenin 

kolaylaştırılması için bilgi teknolojilerinin aktif bir şekilde uygulandığı öğretim yöntemidir. 
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İdarenin etkili işlemesi adına Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek dokuz adet 

politika kurulu kurulmuştur. Politika kurulları,  bilim kurulu ile birlikte koordineli çalışarak 

salgınla mücadele etmiştir. Toplantılarını dijital ortamda gerçekleştirmişlerdir. 

Covid-19’un dünya üzerinde yaygınlaşmasının sebebi insandan insana geçen ve 

enfeksiyon yayılımının olmasıdır. Bu sebeple bu kriz döneminde sağlık yönetimi ciddi 

anlamda rol oynamaktadır. Tüm dünyada beklenmedik bir şekilde oluşan covid-19 salgını, 

ülkelerin salgına hazırlıksız yakalanmasından dolayı birçok ülkede sağlık sisteminin çöküşüne 

sebep olmuştur. Sağlık otoritesi, Ülkenin pandemi süreçlerinin takibini, sağlık çalışanlarının 

organizasyonunu, gerekli uyarı ve çalışmalarının yapılmasını, hastaların tetkik ve tedavi 

kontrol yönetimini sağlamakla mükelleftir. Covid-19 sürecinde en önemli konu salgının 

dağılımını önlemektir. Dolayısıyla bulaşı önleyecek faaliyetler (maske takma zorunluluğu, 

fiziksel mesafe, sokağa çıkma yasakları, vb.) yapmak gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının 

organizasyonu, ilaç çalışmaları, pandemi hastaneleri kurulmuştur. Türkiye’nin sağlık otoritesi 

olan Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınının başlaması ile organize olmuş ve gereken önlemleri 

almıştır. İlk etapta Sağlık Bakanlığı bünyesinde ‘Covid-19 Bilim Kurulu’ kurulmuştur. Bilim 

kurulunun önerisiyle toplum bilinçlendirme çalışmaları yapılmış ilk olarak “COVID-19 

(SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber yayınlandığı ilk günden 

itibaren yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla toplumun her kesimine ulaştırılarak 

hastalıktan korunma yolları hakkında bilgilendirilmiştir (Turan ve Çelikyay, 2020: 15). 

Filyasyon ekipleri organize edilmiş ve bu çalışmalar ile hastalık engellenmeye çalışılmıştır. 

Günlük olarak hasta ve pandemi süreci Sağlık Bakanlığı sayfasından kamuoyunun bilgisine 

sunulmuştur.  Hastalığın gidişatı ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla irtibatta 

kalarak bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Kronik hastaların raporları ve reçeteleri, hastaneye 

gitmeksizin sistem üzerinden süreleri uzatılmıştır. Pandemi ile ilgili bilgiler broşürler, 

algoritmalar, korunma yöntemleri gibi birçok bilgi hazırlanmış ve vatandaşların kullanımına 

sunulmuştur (Yücesan ve Özkan, 2020: 137). Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 

alanında yetkin uzman ve akademisyenlerin bulunduğu Bilim Kurulu salgın kararı öncesinde 

ve sonrasında bilimsel tavsiye kararların yanı sıra sosyal medya başta olmak üzere televizyon, 

gazete gibi basın-yayın organları yoluyla vatandaşların salgın hakkında doğru ve güncel 

bilgiye ulaşılması sağlanmıştır. 

Covid-19 döneminde işin sürdürülebilirliğini sağlamak için uzaktan çalışma modeline 

geçilmiştir. Uzaktan çalışma, esnek çalışma koşullarının yansımasıdır. İş-yaşam dengesinin 

sağlanması adına iş gücü de esnekleştirilmiş evden çalışma tercih edilmiştir. Kurumlar kısmi 
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zamanlı, iş paylaşımı, esnek saat uygulaması, Home Office gibi modeller kullanmışlardır. İş 

toplantıları sanal ortamlarda gerçekleştirilmiştir (Göktepe, 2020: 634). 

Kriz dönemlerinde halk doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak istemiştir. Tüm dünyayı 

çemberi altına alan Covid-19 salgın döneminde virüsle ilgili bilgi ihtiyacı artmıştır. 

Türkiye’de bir sağlık otoritesi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın ile ilgili düzenli 

açıklamalarını Twitter üzerinden yapmıştır. Bu süreçte milyonlarca insanın Bakan Koca’yı 

takibe aldığı belirlenmiştir. Her 2 kullanıcıdan 1’inin Bakan Koca’yı takip ettiği 

gözlemlenmiştir. Bakan Koca, Twitter üzerinden virüsün özellikleri, bulaşma şekilleri, tedavi 

ve korunma yöntemleriyle ilgili bilgilendirmiştir. Bu dönemde yapılan toplantılar Zoom, 

Google Meet uygulamaları üzerinden uzaktan gerçekleştirilmiştir. 

WHO, İnsanları Korona virüsten korumak amacıyla Facebook ve Whatsapp ile birlikte 

doğrudan yetkili kişilerle iletişime geçebilecek bir iletişim ağı kurmuşlardır. Dijital iletişim 

hizmetleri sunan WHO, kişilerin Korona virüsle ilgili merak ettiklerini geliştirdiği sistem 

aracılığıyla cevaplamaktadır (World Health Organization, 2021). 

SONUÇ 

Dünya 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren küresel bir sağlık krizi yaşamaktadır. Çin’de 

başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü küresel bir salgın haline dönüşmüş ve 

büyük can kayıplarına neden olmuştur. Küresel salgın dönemlerinde salgınla mücadele etmek 

daha karmaşık ve zor bir durumdur. Ülkenin tüm karar vericileri, diğer ülkelerin kararlarından 

etkilenebilmektedir. Bu yüzden hayatın tüm düzenini değiştiren covid-19 salgınına karşı 

hükümetin aldığı tüm kararlar ve politikalar çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil 

toplum örgütlerini sürecin önemli aktörleri haline getirmiştir. Aktörler süreci yönetebilmek 

adına çeşitli çalışmalar yaparak farkındalık yaratmaya çalışmışlardır. Sürecin ana aktörleri 

başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, Bakanlıklar, Bağlı Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, 

Valilikler, Uzmanlar, Bilim İnsanları, Sivil Toplum Örgütleri ve Dünya Sağlık Örgütüdür. 

Covid-19 salgını ile birlikte öne çıkan önemli aktörlerden birinin Sağlık Bakanlığı tarafından 

oluşturulan Bilim Kurulu olduğu da görülmektedir. Türkiye, salgın başladığı andan itibaren 

salgınla mücadele etmeye ve gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Dünya sağlık örgütü virüsü 

Pandemi olarak ilan etmeden önce her biri alanında uzman olan kişiler bir araya getirilerek 

bilim kurulu oluşturulmuştur. Bilim kurulunun aldığı tavsiye niteliğindeki kararlar sayesinde 

daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir. Siyasi iradenin bilim kurulu karalarını 

uygulaması da süreci atlatabilmek için çok önemlidir. Türkiye’ de sağlık otoritesi olan 

Fahrettin Koca’nın salgın hakkında vatandaşları sık sık bilgilendirmesi, kamu spotlarının 

oluşturulması, bilim kurulu toplantılarının halk ile paylaşılması, yazılı, görsel ve sosyal 
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medya araçlarının aktif kullanılması, YÖK ve MEB ortak kararıyla eğitimin uzaktan 

gerçekleştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının toplantılarını dijital ağ üzerinden 

gerçekleştirmesi, hastalığın gidişatı ile ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla irtibat ve 

bilgi paylaşımında bulunulması Covid-19 salgını sürecinde yönetimin yönetişimden e-

yönetişime doğru kaydığı ve çok önemli yönetsel düzenlemeler gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. 
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA 

KURULLARI VE FONKSİYONEL ANALİZİ 

Yıldız ATMACA 

Çeğdem BAŞ** 

Öz 

Türkiye, 24 Haziran 2018 tarihi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri sonrasında 

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı ile yeni bir hükümet sistemini kabul etmiştir. Yürütmedeki etkinlik 

arayışını sağlamaya ve ilgili otoritelerin karar alma noktalarındaki pozisyonlarını iyileştirmeye çalışan yeni 

hükümet sistemi, Cumhurbaşkanını yürütmenin başı ve sorumlu kanadı haline getirmiştir. Bununla birlikte,  yeni 

hükümet sisteminde yürütme kanadında adına “Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları” adı verilen yeni bir birim 

oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanının talimatı ile hareket edecek olan kurullar, görev alanına ilişkin konular 

üzerine bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Dokuz farklı alanda düzenlenen politika kurulları, 

fonksiyon itibari ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı içerisinde kurmay (istişari) bir niteliktedir. Bu niteliği ile 

kurullar, devletin yürütme kanadında etkili birimler olarak kabul edilmektedir. Özellikle, Covid- 19 pandemi 

sürecinde politika kurullarının karar alma noktasındaki pozisyonu bu durumu kanıtlayacak mahiyettedir. 

Bu bağlamda, bu çalışma ile küresel bir salgın olan covid-19 ‘un ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde 

Türkiye’de görülmesinden bugüne gerçekleştirilen kamu politikalarında Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının 

fonksiyonel yönü incelenmek istenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden ikincil kaynak araştırması 

yapılmıştır. Çalışma sonucunda, covid-19 ile mücadelede kurulların kamu politikalarının oluşturulması sürecinde 

önemli bir rolünün olduğu anlaşılmıştır. Politika kurullarını fonksiyon itibari ile ele alan çalışma sayısı sınırlıdır. 

Bu yönüyle çalışma alana katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Covid-19, Pandemi, Yönetim, Türkiye 

PRESIDENTIAL POLICY COMMITTEES AND FUNCTIONAL ANALYSIS IN THE 

COVID-19 PANDEMIC PROCESS 

Abstract 

Turkey adopted a new government system that called the "Presidential Government System" after the 

Presidential and Parliamentary General Elections on 24 June 2018. The new government system, which tries to 

ensure the pursuit of efficiency in the executive and to improve the positions of the relevant authorities at the 

decision-making points,  has made the President the head of the executive and responsible. However, in the new 

government system, a new unit called "Presidential Policy Boards" was created in the executive wing. The 

boards, which will act upon the instruction of the President, work in cooperation with ministries, public in 
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stitutions and organizations, state economic enterprises and professional organizations in then ature of publicin 

stitutions on matters related to their field of duty. Policy committees organized in nine different fields are of a 

staff (advisory) nature within the Presidency in terms of function. With this nature, the boards are accepted as 

effective units in the executive wing of the state. In particular, the position of policy boards at the decision-

making point during the Covid-19 pandemic process is enough to prove this situation. 

In this context, with this study, it was aimed to examine the functional aspect of the Presidential policy 

committee in the public policies carried out since the first appearance of covid-19, which is a global epidemic in 

Turkey on March 11, 2020. In the study, secondarysourceresearchwasconductedfromqualitativeresearchmethods. 

As a result of the study, it has been understood that the boards have an important role in the process of creating 

public policies in the fight against covid-19. The number of studies dealing with policy boards by function is 

limited. In this respect, the study has the potential to contribute to the field. 

Keywords: Presidential Policy Committees, Covid-19, Pandemic, Administration, Turkey 

GİRİŞ 

Hükümet sistemine ilişkin tartışmalar Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından başlayarak 

uzun bir zaman dilimine denk gelmektedir. Dalgalı bir siyaset çizgisi izleyen Türkiye’de 1921 

yılında yasamada birleşme olarak nitelendirebileceğimiz Meclis Hükümeti sistemi 

uygulanmıştır. Sonraki yıllarda yaşanan ciddi sapmalara rağmen parlamenter hükümet 

sistemini benimseyerek bu sistem doğrultusunda ilerlemeye çalışmıştır. Yaşanan darbe ve 

yürütmedeki istikrasızlık sık sık başkanlık sistemini gündeme getirerek yeni sistemin 

gerekliliğini vurgulamıştır. Nitekim Turgut Özal, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan 

gibi siyasi aktörler de bu tartışmaya dâhil olarak çözümün başkanlık sisteminde olabileceğini 

dile getirmişlerdir. Bütün bu tartışmalar, 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği 

referandumu ile son bulmuştur. Zira yapılan bu referandum sonucunda yeni bir hükümet 

sistemine geçilmiştir. 6771 Sayılı kanun ile merkezi yönetim bir takım değişimlere uğramıştır. 

Kendine has özellikleri barındıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi beraberinde birçok 

tartışmanın yanı sıra kamu yönetiminde dekimi yenilikler ve düzenlemeler meydana 

getirmiştir. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisler işlevleri ve 

uygulanabilirlikleri açısından dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir. 

Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışan ‘Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’ Dokuz 

farklı alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuşlardır. Ülkemizde politikaların geribildirim 

eksikliğini giderebilecek yönde umut vaat eden, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları en az üç 

üyeden oluşmak üzere teşkilatlandırılmıştır. Temelde strateji ve politika üretimine katkı 

sağlayan politika kurulları olağan ve olağanüstü durumlarda yapmış oldukları ve yapacakları 

faaliyetler üzerinden değerlendirilmektedirler. Doğal olarak yakın zamanda başlayan ve 
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etkilerini hala sürdüren Covid-19 gibi küresel bir salgın durumunda da Politika Kurulları 

dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Politika kurulları çok aktörlü ve etkileşimci yapısı ile pandemi krizini kolaylaştırmaya 

ve çözüm önerileri geliştirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda bu çalışmada, pandemi sürecinde 

cumhurbaşkanlığı politika kurullarının fonksiyonel boyutu analiz edilmek istenmiştir. 

Çalışmada, yeni hükümet sistemine ve politika kurullarına yönelik kavramsal ve teorik 

açıklamalar sonrasında politika kurullarının işlevsel boyutu değerlendirilmiştir. 

 

1.CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA 

KURULLARI   

Tüm ülkeler hak ve özgürlüklerin korunduğu kendilerine uygun istikrarlı bir devlet 

yönetimini arzu etmekte ve siyasal sistemlerini bu doğrultuda belirlemektedirler. Her ülkede 

toplumsal ve siyasal gelişmeler farklı düsturlarda meydana gelmektedir. O halde iyi bir 

siyasal sistem için ülkenin içinde bulunulduğu koşullar bilinmeli ve bu doğrultuda siyasal 

sistem ve rejimler seçilmelidir. Her ne kadar siyaset bilimciler tarafından kimi rejimler bir 

diğerine göre daha uygulanabilir görülse de bunu hesaplamasını yapmak elbette mümkün 

değildir. 

Bir siyasal rejimin diğerinden üstün olduğunu söylemek mümkün olamamakla beraber her bir 

rejimin iyi uygulandığı ülke bulmak mümkündür (Aktan, 2016: 27) O halde belirlenecek en 

doğru hükümet sistemi için ülkeyi her bakımdan tanımak ve bilmek gerekir. Ülkemiz 

açısından baktığımızda yaşanan ekonomik ve toplumsal sarsıntılarda uygulanan parlamenter 

sistemin uygun olmadığı yönündedir. Elbette bu durum uzun süreli tartışmalara sebebiyet 

vermiştir.  

Türkiye’de hükümet sistemine ilişkin tartışmalar uzun bir zamanı kaplamış olsa da 

siyaset çevresinde bunun dile getirilmesi 1982 yılından sonraya rastlamaktadır.  

1921 ve 1924 arası Meclis Hükümet Sistemini uygulayan Türkiye 1924 Anayasası ile 

Parlamenter Sistemi ve Meclis Hükümeti Sistemini birlikte uygulamıştır. 1961 Anayasası ile 

saf bir Parlamenter sistem uygulandığını söylemek mümkündür ancak 1971 ve 1973 yıllarında 

ise parlamenter sistemden uzaklaşama yaşanmıştır. 1982 Anayasası ile Parlamenter Sistemde 

bir takım sapmalara rastlanılmıştır (Kılınç, 2016: 501) 

1982 Anayasası ile parlamenter sistem sorgulanmalara maruz kaldıysa da Türkiye’nin 

parlamenter bir rejimi olduğu kabulü devam etmiştir. 2007 yılına geldiğimizde ise 
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Cumhurbaşkanının halk tarafından seçileceği yönündeki yasa değişikliği bu tartışmaları 

yeniden ateşlemiştir (Arı, 2018: 95). 

Yarı-başkanlık sistemini önemli unsurlarından olan ‘devlet başkanın halk tarafından 

seçilmesi’ ibaresi ışığında Türkiye’de 12. Cumhurbaşkanının 10 Ağustos 2014’te halk 

tarafından seçilmesi fiilen yarı başkanlık sistemine geçişin göstergesidir (Korkmaz, 2016: 54). 

Nitekim bu durumun mevcut sistemi değiştirdiğini söylemek mümkündür. Halk tarafından 

seçilen ve anayasada bakanlar kurulu ile kullanabileceği yetkiler tanınan cumhurbaşkanının 

olduğu sistem için yarı-başkanlık sistemi de denilebilmektedir (Öztürk, 2019: 54). 

16 Nisan 2017 yılında anayasa değişikliğinin referandum sonucu kabul edilmesiyle 

Cumhurbaşkanlığı sistemi anayasal bir boyut kazanmıştır. Yeni sistemde bakanlar kurulu 

kaldırılarak, yürütmeye ilişkin tüm yetkiler Cumhurbaşkanına verilmiştir. Yasama ve yürütme 

bağı koparılmış ancak istikrarın sağlanması adına her iki erke fesih yerine geçen seçimlerin 

yenilenmesine karar verme yetkisi tanınmıştır. Yürütme halk tarafından seçildiğinden 

yasamaya karşı değil halka karşı sorumlu olacaktır (İzci, 2017: 9)  

2018 yılı 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 20. maddesinde politika kurullarının 

isimlerine yer vermiştir. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek 

dokuz adet politika kurulu oluşturulmuştur. Bu kurullar: 

1) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu.  

2) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu.  

3) Ekonomi Politikaları Kurulu.  

4) Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu.  

5) Hukuk Politikaları Kurulu.  

6) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu.  

7) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu.  

8) Sosyal Politikalar Kurulu.  

9) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu. 

Olarak belirlenmiştir. 21. Maddede ise Cumhurbaşkanının kurulların başkanı olduğu ve 

kurulların en az üç üyeden oluştuğu belirtilmektedir. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca 

atanmaktadır. 
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Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına Amerika Bileşik Devletlerinde yer alan 

‘’Başkanın Yürütme Ofisi’’ adlı yapılar ile benzerlik göstermektedir. Bu ofisler başkanın 

yönetim sorumluluğunu etkin bir şekilde kullanabilmesi için ‘ofis’ veya ‘konsey’ şeklinde 

örgütlenmişlerdir (Akman, 2019: 664).  

1939'da Başkan Franklin D. Roosevelt tarafından kurulan bu ofisler karar almada 

Başkanın yürütmede ihtiyacı olan desteği sağlamayı amaçlamıştır 

(www.whitehouse.gov,2021 ) Bu noktada, ABD’nin ofislerini bulunduğu coğrafik konuma ve 

yönetim yapısına göre örgütlediği görülmektedir.  

1.1 Covid-19 Pandemi Süreci ve Pandemi Sürecinde Cumhurbaşkanlığı Politika 

Kurullarının Faaliyetleri 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü, evrensel ve olağanüstü bir durum 

olarak kabul edilmektedir. Anacak covid-19 ilk virüsü ilk olmadığı gibi sonda olmayacaktır. 

Çünkü salgın hastalıklar tarihin farklı evrelerinde kendini her daim göstermiştir. Bilhassa 21. 

Yüzyıl salgın hastalıkların en yoğun görüldüğü dönemdir. 21. Yüzyıl SARS ve sonrasında 

MERS ve yine Covid-19 salgının sebebi olan coronavirus(Coronaviridae) adlı virüs ailesinin 

altın çağı olmuştur. (www.verianaliz.net, 2020) Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde 

başlayan korona virüs tüm dünyaya yayılarak, milyonlarca insanın hastalanmasına ve 

ölmesine neden olmuştur (abcnews.go.com, 2020). 

Covid-19 hayatı sadece sağlık anlamında değil aynı zamanda sosyal, mesleki, politik, 

ekonomik ve ahlaki olarak da etkilemiştir. Ayrıca ülkelerin bu duruma hazırlıksız olması, 

tedbirlerde geç kalınması, karmaşaların yaşanması ve bulaşıcı hızının yüksek olması virüsün 

pandemi yani salgına dönüşmesinin nedeni olarak gösterilmiştir (Üstün ve Özçiftçi, 2020: 

144). 

Toplumların kaderini değiştiren Covid-19 bir salgın olmanın ötesinde siyasal, 

toplumsal, ekonomik ve diplomatik bir dönemin başlamasına katkı sağlamıştır (Bozaslan, 

2020: 246).  

ABD ve birçok devlet pandemi sürecini ‘’savaşla mücadele’’ olarak tanımlamışlar 

ancak ekonomilerinden ayırdıkları yüksek meblağlalar mücadele için yeterli olmamıştır 

üstelik covid-19 kriz yönetme kapasitesinin yetersizliğini dünyaya göstermiştir (Macar ve 

Asal, 2019:230). 

Salgın süreci hükümet sistemlerinin uygulamada nasıl olduğuna ilişkin 

değerlendirmelere imkân tanımıştır. Karar sürecinde mekanizmalarının hızlı işlemesi, 

eşgüdüm sağlanması, politika uygulamada etkinlik ve verimliliğin sağlanması, toplumu 
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bilgilendirmede şeffaflığın uygulanması ve güvenlik ve denetimi kolaylaştırması açısından 

avantaj sağlamaktadır (Turan ve Çelikyay, 2020: 10). 

Covid-19 dünyanın küresel akışını tüm olgularıyla ortaya koyan bir salgın olmuştur. 

Nitekim salgın tüm ülkeleri her açıdan kısa sürede etkisi altına almayı başarmıştır. Teknoloji, 

ulaşım, bilgi ve iletişimdeki hız covid-19 virüsünün en iyi biçimde kullandığı avantajı haline 

gelerek devletleri ve toplumları ekonomik, eğitim, gelenek ve siyasal olarak derinden 

etkilemiştir. Ayrıca bıraktığı etkiler ile gelecek dönem ve nesil için de gündem oluşturmaya 

devam edecektir.  

Bu nedenle müdahalede geç kalınan virüs şu an kamu politika oluşturma noktasında 

uzun vadeye yayılarak önemini arttırmaktadır. Sadece kamu sağlığı alanında değil etkilediği 

her alanda özel düzenleme isteyen covid-19 salgını politika üretme sürecinde tüm aktörlerin 

hız ve etkinliğine dikkat çekmiştir.  

Yeni hükümet sisteminin getirdiği politika kurulları bu etkinliği sağlayabilecek 

potansiyele sahiptir, zira bu yapılanmalar kuruldukları dokuz özel alan ile covid-19 un 

etkilediği her noktayı karşılar niteliktedir.  

Bu kurullardan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politika Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda 

çalışma merkezine beş konu yerleştirmiştir. Bu kapsamda; “Gıda Arz Güvenliği, 

Biyogüvenlik, Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı,  Tıbbi Cihaz ve İlaç ve Aşı” olmak üzere 

beş önemli konu ele alınmıştır. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili 

ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın; 

…’’Salgın, tıbbi cihaz, ilaç ve aşı ile biyogüvenlik alanlarıyla doğrudan; gıda arz güvenliği ve 

siber güvenlik alanlarıyla da dolaylı olarak etkileşim halindedir. Bu alanların her birine ayrı ayrı 

odaklanarak kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştirdik.’’ 

Bu söylem ile uzmanlardan oluşan seksen kişilik beşer gurup oluşturulmuştur. Ayrıca 

‘tıbbi cihaz’ ile ‘ilaç ve aşı’ politikalarına ilişkin çalışmalarına Sağlık ve Gıda Politika Kurulu 

ile uyumlu bir biçimde çalışıldığını ifade etmiştir (https://www.dha.com.tr/2020). Birçok ülke 

gibi Türkiye’de aşı çalışmalarında yer almıştır. Türk ilaç şirketi Biontech, Pfizer ortaklığında, 

23 Nisan 2020’de Almanya’da klinik denemeler başlatılmıştır (www.medimagazin.com.tr, 

2020).Ardından TÜBİTAK desteği ile 17 yerli aşı üretim çalışması yapılmıştır 

(www.bbc.com, 2020). Son duruma bakıldığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı 

TURKOVAC için acil kullanım onayının ardından ekim ayında seri üretime geçilebileceğini 

bildirmiştir (www.haberturk.com, 2021). 

Covid-19 ile mücadelede sanal ortamdan faydalanmanın öneminin farkında olan TÜBİTAK 

bilimsel içerikli olarak kendi alanında ilk olan bir web sitesi oluşmuştur. Kovid-19’a ilişkin 

http://www.medimagazin.com.tr/
http://www.bbc.com/
http://www.haberturk.com/
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son gelişmelerin yer aldığı Covid-19 Türkiye Web sitesi Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından kurulmuştur ( Mandal, 2020: 486-487).Covid-

19’ a ilişkin tüm bilgi ve sayıları içeren web sitesi halkı bilgilendirme ve şeffaflık açısından 

büyük önem arz etmiştir. 

Bir diğer önemli politika kurulu olan Eğitim ve Öğretim Politika Kurulu, Milli Eğitim 

Bakanlığı ile beraber eğitime ilişkin politikaları belirleyip ve uygulamak için 

çalışmıştır.(Turan, 2020: 92). 

Ülkede açıklanan ilk covid-19 vakasının ardından eğitime ara verildiği açıklanmıştır. 

23 Mart 2020’den itibaren televizyon ve internet aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmiştir. 

Üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurumları Dersleri Platformu adlı web sitesi öğrenciler 

için erişime açılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

birlikte TRT EBA TV ders yayını başlatmıştır (Hotar vd. 2020: 669). 

Ülkemizde, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında Atatürk Üniversitesi ve 

yine İstanbul Üniversitesi Açıköğretim fakültelerinin kurulması uzaktan eğitim yayılmasını 

sağlamıştır. Uzaktan eğitim Covid-19 sürecinde tercih edilen en önemli eğitim teknolojisi 

durumundadır (Kırmızıgül, 2020: 286). Türkiye uzaktan eğitim ile Avrupa ülkelerine kıyasla 

geç tanışan bir ülke olmasına karşın açılan açıköğretim fakültelerinin katkıları ile iletişim 

altyapısını güçlendirmesi ve teknolojik yatırım miktarının arttırılmasıyla önemli ilerleme 

kaydetmiştir ( Kırık, 2014: 85). 

Eğitim ve Öğretim Politika Kurulu Cumhurbaşkanına sunmuş olduğu 

‘’Yükseköğretim Reformu Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı’’ açıköğretim sistemi 

için bir model önerisinde bulunulmuştur. Model önerisinde, açık öğretim sisteminin mevcut 

olan öğrenme deneyimlerini ve yetkinliklerini pekiştirecek ve açık öğretim sistemiyle eğitim 

verecek olan üniversiteler için temel kıstasları yeniden alınmasına ilişkin çeşitli prensipler 

içermektedir (Twitter, 18 Haziran 2020).Ayrıca kurul, politika önerileri içeren hazırladığı 

başka bir raporda açık ve uzaktan eğitim ile öğretiminin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 

olduğunu belirmiştir (Twitter, 28 Ekim 2020).  

Ekonomi Politika Kurulları, önemli bir cumhurbaşkanlığı politika kuruludur. 

Türkiye’nin pandemi sürecine girişi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu yeni 

sisteminin getirmiş olduğu kurumların entegrasyon sürecinin ekonomide yaratmış olduğu 

baskı ile gerçekleşmiştir (Eroğlu, 2020: 220).Türkiye’de ilk etapta 100 milyar liralık tedbir 

paketini açıklanmıştır. Bu paket kapsamında; emekli ayrılıkların arttırılması, ihtiyaç sahibi 

ailelere iki milyar liralık yardım yapılması, emekli maaşının bin beş yüz liraya yükseltilmesi, 
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bayram ikramiyelerinin erken ödenmesi, işveren için vergi yükümlülükleri ve kredi 

borçlarının ertelenmesi gibi atılımlar içermektedir ( Duran, 2020: 21). 

Pandemi sürecinin en önemli hizmeti ve aktörü hiç kuşkusuz Covid-19 Bilim Kurulu 

sonrasında Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’dur. Türkiye’nin pandemi sürecinde izlemiş 

olduğu faaliyetlerin temelini 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan 

‘’Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’’na dayandırmak mümkündür. Plan, İnfluenza 

(grip)pandemisini ülkede yer alan tüm birey, kurum ve kuruluşların tanımalarını sağlama ve 

sorumlulukları yerine getirebilmek için uygun bir şekilde hazırlık yapma ve pandemi 

durumunda koordineli hareket etme amacı gütmektedir (Sağlık Bakanlığı 2019: 4 ). 

Birçok ülkenin müdahalede geç kaldığı, durumun ciddiyetinin farkına varamadığı ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından henüz pandemi ilan edilmemiş olmasına karşın, Türkiye 

alanında uzman kişilerden oluşan ‘’Bilim Kurulu’’ oluşturarak salgın planlı ve sıkı bir 

mücadele başlatmıştır.  

Covid-19 sürecinde Bilim Kurulunun tavsiyelerine uyan bir hükümet anlayışı söz 

konusudur. Yine bu süreçte HES (hayat eve sığar) kodu, sokak kısıtlamaları ve aşılama 

politikalarının etkisi dikkat çekicidir ( Türkoğlu ve Yılmaz, 2021: 22 ).  

 

SONUÇ 

Politika kurulları, 2018 tarihli yeni hükümet sistemi ile kurulan önemli birimlerdir. 

Cumhurbaşkanın talimatları ile hareket eden bu kurullar, Cumhurbaşkanına proje önermek, 

araştırmak ve rapor hazırlamakla sorumludur. Kararları bağlayıcı değil, istişaridir. Sivil 

toplum, kamu ve özel sektörün görüşleri doğrultusunda proje önerileri hazırlamaktadır. 

Covid- 19 sürecinde daha önce görev ve pozisyonu net anlaşılmayan kurulların görevleri 

netlik kazanmıştır. Kurullar, pandeminin ortaya çıkardığı krizi çok aktörlü yapısı ile 

azaltmaya çalışmıştır. Dokuz önemli her bir kurul, kendi hizmet alanına ilişkin politika 

önerileri ile sürece katkıda bulunmaya çalışmıştır. Okulların açılması hususunda eğitim 

politikaları kurulunun Milli eğitime yaptığı baskı, bilim ve teknoloji politikaları kurulunun 

bilimsel gelişime destek politikaları ve sağlık politikaları kurulunun, covid-19 bilim kurulu 

üyeleri ile ortak hareket edişi ilgili politika kurullarının sürece önemli katkıları olarak kabul 

edilmektedir. Ancak eksik görülen husus, politika kurullarının faaliyetlerini vatandaşla 

paylaşmaması veya yıllık faaliyet raporu olarak yayınlamamasıdır. Bu durum, kurulların 

fonksiyonel yönünü sorgulatmakta ve şeffaf bir şekilde yapılıp yapılmadığı yönünde sorularla 
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karşı karşıya bırakmaktadır. Bu anlamda kurulların görev, sorumluluk ve faaliyet raporlarının 

paylaşılması, politika kurullarına olan güveni arttıracak ve işlevselliğini sorgulatmayacaktır. 
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TÜRKİYE’NİN AFETLE MÜCADELE POLİTİKALARININ COVİD-19 PANDEMİ 

ÖZELİNDE ANALİZİ 

Ferit İZCİ* 

Özlem Pervin ÖTER** 

Öz 

Krizlere neden olan faktörleri net bir biçimde belirlemek ve krizler konusunda tam anlamıyla kalıcı 

çözümleri önceden üretip ve bu çözümleri uygulamak mümkün değildir.  Bu durum, özellikle insan iradesi ve 

kontrolü dışında meydana gelen afetler için daha da geçerlidir. Üstelik söz konusu krizler belli bir yer ve ülkeyle 

sınırlı kalmayıp küresel bir nitelik taşıyorsa, bu krizlerin üstesinden gelmek dünya devletlerinin gücünü aşan bir 

realite olmaktadır. Covid-19 pandemisi bunun en trajedik örneğidir. Tüm dünyayı derinden etkileyen bu salgın 

karşısında en güçlü devletler bile çaresiz kalabilmektedir. Ancak, bu salgından kaynaklı krizlerin etkili 

yönetilmesi, olası zararları minimize edebilir. Bunun da tek çözümü, doğru politikaların belirlenip başarılı bir 

biçimde uygulanması ile mümkün olabilir. Bu çalışmada amaç, Türkiye’nin krizlerle mücadele politikalarının 

salgın dönemi özelinde analiz edilmesidir. Bilindiği gibi pandemi ile mücadele konusunda Türkiye’nin afetlerle 

mücadele politikalarının kapsamının yeterli düzeyde olmaması, içeriğinin açıklık ilkesini karşılayamaması, 

aktörlerin sorumluluklarının belirsizliği ve bu belirsizlik ekseninde koordinasyonun sağlanmaya çalışılması ile 

eleştirilmektedir. Bu eleştiriler ve alınan önlemler ekseninde hazırlanan bu çalışmanın amacı, krizle mücadele 

politikalarının belirlenmesinde aktörlerin yetki ve sorumluluklarını ayrı ayrı incelemek, kısa vadede vaka 

sayısını en düşük seviyede tutmayı amaçlayan planlar dahilinde yürütülen politika ve koordinasyon 

çalışmalarının uzun vadede yaratabileceği sonuçları kademeli olarak incelemektir.  

Başlıca politika aktörlerinin bu konudaki rol ve uygulamaları incelenerek başta Cumhurbaşkanlığı 

tarafından alınan tedbirlere ve normalleşme dönemine kademeli geçişe yönelik sunulan genelge, karar ve 

yönetmelikler; bakanlıkların yayınladığı genelge ve yönetmelik değişiklikleri; Valilik genelgeleri, genel emirleri 

ve kararları; belediyeler tarafından yürütülen bilgilendirme, çevre  düzenleme ve temizlik, sağlık hizmetleri, 

sosyal ve ekonomik destek, denetim, eğitim gibi alanlarda yürütülen çalışmalar; Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tedbir ve iyileştirme faaliyetleri; İl Sağlık Müdürlükleri 

tarafından sunulan hizmet ve yürütülen çalışmalar yazılı kaynaklar çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca, pandemi 

sürecinde kilit roller üstlenen kurum yöneticileriyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak çok yönlü bir durum 

analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kriz Yönetimi, Covid-19, Salgınla Mücadele Politikaları, Afet Politikası 

 

ANALYSİS OF TURKEY'S DİSASTER MANAGEMENT POLİCİES FOR THE 

COVİD-19 PANDEMİC 

Abstract 

It is not possible to clearly identify the factors that cause the crises and to produce and implement 

permanent solutions for crises in advance. This is especially true for disasters that occur outside of human will 

and control. Moreover, if the crises in question are not limited to a specific place and country but have a global 

character, overcoming these crises is a reality that exceeds the power of the world states. The Covid-19 

pandemic is the most tragic example of this. Even the most powerful states can be helpless in the face of this 

epidemic, which deeply affects the whole world. However, effective management of the crises arising from this 

epidemic can minimize the possible harms. The only solution to this is the determination of the right policies and 

their successful implementation. The aim of this study is to analyze Turkey's policies to combat crises in the 

epidemic period. As it is known, Turkey has been criticized for the fact that the scope of Turkey's disaster-

fighting policies in the fight against the pandemic is not sufficient, its content cannot meet the principle of 

clarity, the responsibilities of the actors are unclear and the coordination is tried to be ensured on the axis of this 

uncertainty. The aim of this study, which was prepared in the axis of these criticisms and the measures taken, is 

to examine the powers and responsibilities of the actors separately in the determination of the policies to combat 

the crisis, and to gradually examine the long-term results of the policy and coordination studies carried out 

within the plans that aim to keep the number of cases at the lowest level in the short term. the circular, decisions 
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and regulations presented to the main policy actors the measures taken by the Presidency regarding the gradual 

transition to the normalization period, by examining their roles and practices in this regard; circular and 

regulation changes issued by ministries; Governor's circular, general orders and decisions; studies carried out by 

in areas such as information, landscaping and cleaning, health services, social and economic support, inspection, 

education; Precautionary and improvement activities of the General Directorate of Health Services and the 

General Directorate of Public Health; The services provided and the studies carried out by the Provincial Health 

Directorates have been examined in the presence of written sources. In addition, a multi-faceted situation 

analysis will be made by using face-to-face interviews with institution managers who play key roles in the 

pandemic process. 

Keywords: Crisis Management, Covid-19, Anti-Epidemic Policies, Disaster Policy. 

GİRİŞ 

Endüstriyel Devrimle ortaya çıkan sanayileşme, tüketime aç bir toplum yaratmıştır. Bu 

açlık hem insanın insanla hem insanın doğayla savaşını başlatmıştır. Mızraklarla başlayan 

savaşlar diplomatik savaşlara dönüşmüş, zaman ilerledikçe ateşli silahlara, ekonomik 

savaşlara, fikir savaşlarına, nükleer silahlı savaşlara, teknolojik savaşlara, siber saldırılara ve 

şimdilerde biyolojik savaşlara bırakmıştır. Bu savaşlar insan hayatının yok edilişi ve insani 

değerlerin tahribatının yanında ekolojik felaketlere de neden olmaktadır. Ekolojik felaketlerin 

sonucu da küresel düzeydeki ısınma, soyların tükenişi, endemik ve bulaşıcı hastalıklar 

olmuştur. Küreselleşmenin salgın zamanlarında çoğunlukla olumsuz dışsallıklar yarattığı bir 

gerçektir. Bu olumsuz dışsallıklara rağmen kriz ve savaşlardan galip çıkanlar fırsatları en iyi 

şekilde değerlendirenler olmuştur. 

Salgınlar yerel, ulusal ve uluslararası olarak; salgın öncesi, salgın süreci ve salgın 

sonrası olumlu ve olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Geçmişte yaşanan salgınlardan da 

anlaşılacağı üzere, salgınlar belirli bir dönem ve mekanla sınırlı kalmamaktadır. Bilhassa 

küreselleşmenin etkisiyle uluslararası boyutlara ulaşabilmektedir. Bu durum küresel 

dayanışmayı zorunlu kılmanın yanında, normal yaşam şartlarında on beş yılda kat edilecek 

teknolojik gelişmelerin iki yıldan kısa bir sürede günlük yaşama kazandırılmasını sağlamıştır. 

Dolayısıyla salgın; küresel boyutta sosyal, siyasal ve ekonomik krizlere neden olabileceği gibi 

küresel boyutta olumlu dışsallıklar da yaratabilmektedir. 

Türkiye’nin afetle mücadele politika ve planları incelendiğinde salgının biyolojik 

afetler arasında yer aldığı ve çok aktörlü bir hazırlık, önleme, engelleme ve iyileştirme 

sürecini içerdiği görülmektedir. Mart 2020 itibariyle dünya gündeminde yerini alan ve dünya 

çapında önlemler alınmasına sebep olan Covid-19 salgını ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in 

Wuhan kentinde görülmüştür(Arslan ve Karagül, 2020: ).  

Türkiye’de ise 11 Mart’ta ilk vaka tespit edilmiş ve yurt içi-yurt dışı etkileşimine yönelik 

önlemlere başvurulmuştur. İlk vakanın tespiti ile afetle mücadele politikalarının, aktörlerce 

uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Salgına hazırlıksız yakalanan Türkiye salgının 
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başlangıç tarihinden günümüze teknolojik alanda olumlu yönde gelişmeler kaydetmesinin 

yanında ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik krizlerle de mücadele etmektedir. Bu 

noktada krize hazırlıklı ve kriz yönetimini en iyi idare edebilenler krizden en az etkilenenler 

olmuştur.  

Çalışmada, Türkiye’nin biyolojik afet olarak kabul ettiği salgını, afet plan ve 

politikalarında ne düzeyde yer aldığı, salgın döneminde hangi politikaların yürütüldüğü, afet 

plan ve politikalarının yeterli düzeyde olup olmadığı, uygulanabilirlik ve denetimi noktasında 

yaşanan sorunları ve sorunlara yönelik önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bunun için önce ilgili 

literatür araştırması yapılmış, konuyla ilgili bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası 

otoritelerin raporları, aktörlerin basına yansıyan açıklamaları detaylı bir biçimde 

incelenmiştir. Ayrıca, il genelinde sağlık politikalarının uygulanmasından sorumlu olan idari 

otoriteler ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, afetle mücadele politikalarının başarılı bir 

biçimde uygulanıp uygulanmadığı, plan ve politikaların yeterlik düzeyleri ve karşılaşılan 

sorunlar hakkında bazı sonuçlar çıkarılmış ve etkin bir kriz yönetimi konusunda neler 

yapılabileceğine dair öneriler geliştirilmiştir.  

1.AFET YÖNETİMİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

Afet kelimesi “büyük felaket, bela, yıkım” olarak tanımlanmaktadır (Eren,1998:18). 

Başka bir tanıma göre, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik etkinliklerini olumsuz yönde 

etkileyen, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olaylar ‘’afet‘’ olarak tanımlanırlar 

(Şahin ve Sipahioğlu, 2002: 154). AFAD ise afet kavramını ‘‘toplumun tamamı veya belli 

kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan 

faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin 

yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay’’ olarak ifade etmektedir (AFAD, 

2013: md. 5). 

Türkçe’de ‘’kriz’’,Fransızca’da ‘’crise’’, İngilizce’de ‘’crisis’’, Almanca’da  ‘’krise’’ 

olarak tabir edilen kriz kelimesi, temelde Yunanca’dan tıp literatürüne, oradan da sosyal 

bilimlere geçmiş bir kavramdır. Yunanca’da karar anlamına gelen ‘’krisis’’ kelimesinden 

gelmekte; tıp literatüründe ki kullanımına bakıldığında ise bir hastalık sürecinde akut ve 

belirleyici, ciddi olan bir dönemi, hastalık bulgularının yoğun olduğu bir zaman parçasını 

ifade etmektedir (Hatemi, 1999: 17). Genel bir tanımlama yapılacak olursa kriz, aniden ortaya 

çıkan ve gelişen, örgüt tarafından anında cevap verilmesi gereken, örgütün engelleme ve 

uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut kıymetini, hedeflerini ve hipotezlerini 

tehdit eden gerilim durumudur (Tağraf ve Arslan, 2003: 150). 
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Kriz yönetimi: kriz hali süresince uygulanan şartları, normale döndürmek için 

amaçlanan geçici olan bir yönetim biçimini ifade eder. Kriz yönetiminin, afet yönetiminden 

farkı, belirli bir zamanla sınırlı bulunması, sürekliliğinin olmaması, kriz gerektiren olay ve 

nedenler kalktığında ise sona ermesidir (Özmen vd., 2015: 40). 

Salgın: Bulaşıcı nitelikteki bir hastalığın, belirli bir bölgede, çok sayıda insan arasında, 

belirli bir sürede yayılması ve beklenilen sayıdan fazla vaka görülmesidir (HSGM, 2017:5).  

Doğaya bağlı gerçekleşen afetlerden farklı olarak salgınlar, farklı kurumların süreci 

yönetmeye çalışması ile değil tek bir kurumun alt kademeleri yönlendirmesiyle daha verimli 

sonuçlar verebilmektedir. Bu durum bir kurumla işleyen bir süreç olmasından ziyade, 

politikaları oluşturan bir kurumun veya kuruluşun geriye kalan tüm afet kurum ve 

kuruluşlarını koordine etmesi şeklindedir.  Farklılığın sebebi bir anda olup biten bir olayın 

zararlarını en aza indirmek dışında sürece yayılmış ve bitişinin belirsizliği sebebiyle meydana 

gelebilecek zararları en düşük seviyede tutmayı amaçlamaktan kaynaklıdır. 

Ulusal düzeyde ülkenin sunduğu sağlık hizmetleri, teknoloji düzeyi, eğitim 

politikaları, ekonomi olanakları, güvenilir Ar-ge çalışmaları, yönetişim düzeyi, ulaşım 

olanakları ve öncülerin koordine olabilme düzeyi kriz yönetiminin girdileri konumundadır. Bu 

girdilerin kriz sürecinde yarattığı etkiler nezdinde halkın memnuniyeti ölçülmekte ve 

uluslararası itibar belirlenmektedir. Normalleşme ile ortaya çıkan memnuniyet düzeyi, 

psikolojik ve sosyal değişimler, ekonominin geldiği nokta ve teknolojideki gelişmeler salgın 

döneminin çıktılarını oluşturmaktadır.  

Koronavirüsler (Coronavirus-CoV) kimi hayvan türlerinde (deve, kedi, yarasa) 

görülen insanlar arasında bulaşıp hastalık yapabilen, bir virüs ailesidir. Hayvanlar arasında 

dolaşan koronavirüsler, zaman içinde değişim göstererek insana bulaşma yeteneği 

kazanabilirler ve böylelikle insanlar da görülmeye başlar. Virüslerin insanlar açısından tehdit 

oluşturması, insandan insana bulaşmasından sonra söz konusu olmaktadır (Arslan ve Karagül, 

2020: 3). 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık 

ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (öksürük, ateş, nefes darlığı) gösteren bir grup 

hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.  

Salgın ilk olarak bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunan kişilerde tespit 

edilmiştir(Sağlık Bakanlığı(a), 2021). 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 (Sağlık Bakanlığı(a), 2021). 
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2. TÜRKİYE’NİN COVİD-19 KRİZİYLE MÜCADELE POLİTİKALARI 

Mart 2020 itibariyle dünya gündeminde yerini alan ve dünya çapında önlemler alınmasına 

sebep olan Covid-19 salgını ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görülmüştür. 

Ocak itibariyle dünya gündeminde yerini alarak gelişmeler hükümetlerce yakından takip 

edilmiştir. Çin hükümeti, 12 Ocak günü akciğer hastalığı olarak Dünya Sağlık Örgütü’nü 

bilgilendirdiyse de 13 Ocak’ta hastalığa, Tayland’da rastlanmıştır (Aslan ve Karagül,2020:2). 

Bunun akabinde Dünya Sağlık Örgütü 30 Ocak tarihinde hastalığı küresel acil bir durum 

olarak ilan etmiştir. 11 Şubat itibariyle de bu hastalığı Covid-19 şeklinde adlandırmıştır. 

Türkiye’de ise 11 Mart’ta ilk vaka tespit edilmiş ve yurt içi-yurt dışı etkileşimine yönelik 

önlemlere başvurulmuştur. 

10 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bilim Kurulu oluşturulmuş, halka yönelik 

bilgilendirme toplantıları düzenlenerek virüse karşı korunmada belirlenen 14 kural tüm 

platformlarda sunulmuştur(TBB,2020:18). 14 Ocak’ta yine Sağlık Bakanlığı tarafından 

“2019-nCoV Hastalığı Rehberi” hazırlanarak kurumlara dağıtılmıştır. 14 Mart’ta ülke 

genelinde eğitime ara verilmiştir.16 Mart’ta sinema, kafe, restoran gibi umuma açık mekanlar 

geçici olarak ya sınırlı hizmete geçmiş ya da faaliyetleri tamamen durdurulmuştur. Ayrıca 

hapishanelerde yüz yüze aile görüşmeleri bu tarihten normalleşme sürecinin başlangıcına 

kadar yasaklanmıştır. 18 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından “Ekonomik İstikrar 

Kalkanı” tedbir paketi açıklanarak kriz sebebiyle zarar gören kişi ve sektörlere maddi yardım 

yapılmıştır(SBB,2021:6).  

20 Mart tarihi itibariyle salgın hastaneleri ve 21 Mart’ta belirli yaş gruplarına sokağa çıkma 

yasağı ilan edilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarına esnek çalışma düzeni getirilmiştir. 23 Mart 

tarihinde uzaktan eğitim sistemine başlanmıştır. 28 Mart tarihinde İç İşleri Bakanlığı’nın 

bildirisi ile büyükşehir, il, mahalli idareler ve ilçe genel meclislerinin toplantıları 

ertelenmiştir. 

1 Şubat’ta yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlanmıştır. 3 Nisan 

itibariyle maske zorunluğu getirilmiştir. Yurt dışı uçuşları durdurularak benzer tarihlerde 30 

büyükşehir belediyesine zaruri durumlar haricindekilere sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 

Mart ayı itibariyle yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferanslar sürekli olarak ertelenmiştir 

(İşlek vd., 2020:30-41). Yasak 23-26 Mayıs tarihinde tüm Türkiye’de uygulamaya 

konulmuştur. 25 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Biontech aşısı için gerekli sözleşmeyi 

imzalayarak Ocak ayı itibariyle başta siyasetçiler olmak üzere öncelikli grupları aşılama 

faaliyetlerine başlamıştır. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine kademesel olarak 

başlanmıştır. Sokağa çıkma yasakları yaş baz alınarak kaldırılmış, umuma açık mekanlar belli 
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kurallar dahilinde hizmet vermeye tekrar başlamış, kamu kurumu esnek çalışma sisteminden 

normal çalışma düzenine geçilmiş ve seyahat kısıtlamaları kaldırılmıştır. 

3. PANDEMİ SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN AKTÖRLER, MEVZUATLA 

İLGİLİ DÜZENLEMELER VE SALGININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ALINAN 

ÖNLEMLER 

Salgın sürecinde yaşanan krizlerin yönetimi, ülkelerin gelişimi noktasında büyük 

önem arz etmektedir. Kriz yönetiminin baş aktörü hükümettir. Hükümetin oluşturduğu 

politikalar ve bu politikalar dahilinde yürütülen koordinasyon süreci salgına yön vermektedir. 

Politikaların başarıları ve başarısızlıkları doğrultusunda uluslararası karşılaştırmalar yapılarak 

kriz yönetiminde en doğru çıkarımlar elde edilmeye çalışılmaktadır.  

Çıkarımlarda bulunulurken ülkelerin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılarındaki 

değişkenler dikkate alınmaktadır. Ulusal düzeyde ülkenin sunduğu sağlık hizmetleri, teknoloji 

düzeyi, eğitim politikaları, ekonomi olanakları, güvenilir Ar-ge çalışmaları, yönetişim düzeyi, 

ulaşım olanakları ve öncülerin koordine olabilme düzeyi kriz yönetiminin girdileri 

konumundadır. Normalleşme ile ortaya çıkan memnuniyet düzeyi, psikolojik ve sosyal 

değişimler, son dönemin ekonomik refah seviyesi ve teknolojideki gelişmeler ise salgın 

döneminin çıktılarını oluşturmaktadır. Kriz süreci ve sonrasında, çıktılar nezdinde halkın 

memnuniyeti ölçülmekte ve uluslararası itibar belirlenmektedir. 

Halk, Covid-19 salgınının özellikle ekonomik ve psikolojik boyutları ile ilgilenirken 

hükümet bunların yanında kurumsal, siyasal, sosyal, teknolojik ve güvenlik boyutlarıyla da 

ilgilenmektedir. Özele indirgenecek olursa gerekli teçhizatın ve ilaçların temini, vakaların 

tespiti, sağlık hizmetlerinin sunumu, çalışanların iş yoğunluğu, stres yönetimi, örgütlenme 

şekli, işin ve hizmetlerin devamlılığı, hızı, yerel ve ulusal ulaşım ağlarının kontrolü, internetin 

kullanımı ve yayılımı, telekomünikasyon hizmetleri, sosyal medya kullanımı, bilgi kirliliğinin 

önlenmesi, şeffaflık, kişisel ve teknolojik güvenliğin sağlanması, çevresel sorunlar, adli 

hizmetlerin sunumu, ticari ilişkilerin sürdürülmesi vs şeklindedir. 

Bu başlık altında Covid-19 salgınıyla mücadelede öne çıkan aktörlerin aldığı kararlar 

ve uygulamaları verilmektedir. 

3.1. Cumhurbaşkanı 

Türkiye’de salgınla mücadele alanında merkez noktada yer alan kurumlar 

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Sağlık Bakanlığı olmuştur. Afetle 

mücadelede görevli diğer aktörlerin (AFAD, STK, Kızılay, Koordinasyon Kurulu gibi) 

Covid-19 salgın sürecinde geri planda kaldığı veya tutulduğu görülmektedir. 
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18.0.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı önderliğinde ilgili bakanlar, iş insanları, ilgili 

resmi ve sivil kurum temsilcileri ile eş güdüm toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantıda üretim, 

istihdam ve piyasaya yönelik önlemler öncelikli olarak tartışılmıştır. Türkiye ekonomisinin 

dünya ekonomilerindeki olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi veya en az hasarla etkilenmesi 

için “Ekonomik Koruma Kalkanı” adı altında koruma önlemleri alınmıştır. Kredi anapara ve 

faiz ödemelerinin ve vadesi dolan kredilerin taahhüt kapama süresi bir yıl uzatılmıştır. 

İstihdam kaybı yaşanmaması koşuluyla firmaların likitide ve nakit ihtiyaçlarının hızla 

karşılanması, limitlerde kısıtlama yapılmaması, kredi koşullarının esnetilmesi, kredi 

borçlarının taksit, yapılandırma ve öteleme taleplerinin gerektiğinde olumlu cevaplandırılması 

sağlanmıştır. Ayrıca Konaklama Vergisi’nin kasım ayına kadar alınmaması, iç hava yolu 

taşımacılığının KDV oranının %1’e indirilmesi, nakit akışı bozulan bankalara finansal 

desteğin sağlanması, ihracatçılara stok finansman desteğinin verilmesi, vatandaşlara avantajlı 

kredi paketlerinin verilmesi, bu dönemde temerrüde düşen firmaların kredi sicillerinin 

düzenlenmesi, asgari ücret desteğine devam edilmesi, emekli maaşlarının en düşüğünün 1.500 

liraya yükseltilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihtiyaç sahiplerine dağıtması için 

kaynak tahsis edilmesi, yaşlılara yönelik evde hizmet programlarının arttırılması kararları 

alınmıştır (SBB, 2021:4). 

22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına 

Yönelik İlave Tedbirler” konulu Cumhurbaşkanı Genelgesiyle hizmetlerde aksama 

yaşanmayacak sayıda çalışanın kamu kurum ve kurullarda bulundurulması ve çalışanların 

dönüşümlü ya da uzaktan çalışma modellerine uygun, esnek şartlarda çalıştırılması 

kararlaştırılmıştır. Çalışanların, çalışma şatlarına yönelik ayrıntıların bakan, vali, belediye 

başkanı veya üst yönetici tarafından belirlenmesi öngörülmüştür. 

4 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı öncülüğünde, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 

sloganıyla, alınan önlemler nedeniyle zarar gören vatandaşlara yönelik destek kampanyası 

başlatılmıştır. Kampanya dahilinde toplanan desteğin kimlere dağıtılacağı, muhtarlıklar 

yoluyla saptanmıştır. Cumhurbaşkanı, başta parti teşkilatları, bürokratlar, belediye başkanları 

ve milletvekilleri olmak üzere bütün ülkeye destek çağrısında bulunmuştur. 7 aylık maaşını 

bağışlayarak kampanyaya ilk desteği kendisi sağlamıştır (WEB1, 2020).  Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafından farklı bankalarda hesaplar açılarak medya aracılığıyla 

kampanya halka duyurulmuştur.  

7 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar 

Kalkanı Paketi” ile benzer kararlar alınarak Koronavirüs salgını sürecinde esnaf, emekli, 

işveren ve çalışanlara kolaylıklar sağlanmıştır(Balcı ve Çetin, 2020:33). Kamu ve özel sektör 
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görevlilerine esnek çalışma modeli getirilerek uzaktan çalışma imkanı verilmiştir. Ücretli 

öğretmenlere ek ders ücreti sağlanmıştır. Temerrüde düşen firmaların sicillerine “mücbir 

sebep” notu düşülerek kredi notlarının düşmesi engellenmeye çalışılmıştır(Balcı ve Çetin, 

2020:35). Merkez Bankası tarafından ihracatın desteklenmesine yönelik tedbirler alınmıştır. 

Aylık geliri 5.000 altında olan vatandaşlara kredi imkanı sağlanmıştır. Belediye kesintileri 3 

ay ertelenmiş ve Konaklama Vergisi başlangıcı da sonraki yılın başlangıcına bırakılmıştır. 

3.2.Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bakanlığı İnfluenza’yla mücadele kapsamında 2009 yılı itibariyle hazırladığı ve 

2019 yılında yayınladığı Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planını (PIUHP) Covid-19 

sürecinde uygulamaya çalışmıştır. Bu plan ulusal düzeyde tüm kişi, kurum ve kuruluşların 

pandemiyi önlemede, yönetmede ve sorumluluklarını yerine getirme noktasında gereken 

bilgiyi barındırmaktadır.  

Türkiye’de yaşanan afetlere karşı bugüne kadar Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 

uygulanmışsa da Covid-19 ile mücadelede bu plan salgın durumunda yürütülecek hizmetleri 

ve izlenecek planları içermediğinden uygulama alanı dışında kalmıştır. Süreci yöneten Sağlık 

Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemiyle mücadeleye yönelik yayınladığı 

Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı’nı temel alarak süreci kontrolünde tutmaya çalıştığı 

görülmektedir. Pandemi sürecinde ulaşılan ve yayınlanan veriler sadece devlet kayıtlarına ve 

olasılıklara dayandığı için kesin sonuçlara ulaşmakta zorluk çekilmiş ve olasılıklar dahilinde 

önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu veriler kesin olmasa da afet yönetimi açısından temel 

kaynak olarak nitelendirilebilir. 

Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasından 31 gün önce Sağlık Bakanlığı bünyesinde 

operasyon merkezi oluşturularak hastalığın Türkiye’de ortaya çıkma ihtimaline karşı 

senaryolar oluşturularak buna yönelik alınacak tedbirler tartışılmıştır. Sağlık Bakanlığı 

hastalığın başlangıcından itibaren süreci yakından takip ederek günlük basın toplantısı 

düzenlemiştir.  

Dünya genelinde acil durum olarak ilan edilmeden önce Sağlık Bakanlığı kendi 

bünyesinde göğüs hastalıkları, enfeksiyon, viroloji, mikrobiyoloji ve iç hastalıkları alanında 

uzman akademisyenlerden oluşan bir Bilim Kurulu oluşturmuştur. Kurul 38 üyeden 

oluşmaktadır. Her gün düzenlenen toplantılar sonucunda halkı bilgilendiren kurul; Covid-19 

risk analiz raporları sunmuş, hava alanlarına termal kamera yerleştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı 

seyahat kısıtlamaları, eğitime ara verilmesi, 14 günlük karantina sürecinin zorunluluğu, yurt 

dışındaki vatandaşların tahliyesi, umuma açık alanların ve mekanların faaliyetlerinin 

durdurulması, sınır kapılarından geçişlerin sınırlandırılması, pandemi hastanelerinin 
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belirlenmesi gibi tavsiyeler vererek Sağlık Bakanlığı’nın  süreci yönetmesinde büyük bir rol 

almıştır.  

Ayrıca İç İşleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 

tavsiyelerini dikkate alarak çalışmalarını yürüttüğü ve acil durum planları oluşturduğu 

bilinmektedir.  Mahkumların avukat görüşmeleri, nakilleri, kurum dışı çalışma şartları ve 

ortak alan kullanımlarına yönelik kurallar; İç İşleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara 

esnek çalışma sisteminin getirilmesi, gebeliğinin 24. haftasında olan kadın çalışan ve 60 yaş 

üstü kamu personelinin idari izinli sayılması, sosyal mesafe kurallarının ve maske 

kullanımının zorunlu tutulması, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi bu planlar 

dahilindedir. 

Bilim Kurulu’nun sadece tıp alanındaki uzmanlardan oluşması birçok kesim tarafından 

eleştirilmiştir. Eleştirilen asıl nokta ise biyolojik etkinlik çalışmalarına önem verilirken halkın 

sosyal, psikolojik ve iletişim noktasında geçirdiği evrimin göz ardı edilmesi ve merkezi 

yönetimin buna yönelik herhangi bir çalışma yürütmemesiydi. Ayrıca toplum, aile ve birey 

yaşantısının süreçle birlikte belli noktalarda çatıştığı, geleneksel aile ve birey yaşantısından 

yavaş yavaş uzaklaşıldığı görülmüştür. Bu eleştirileri göz önünde bulunduran 

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2020 tarihinde Toplum Bilimleri Kurulu’nu 

oluşturdu (WEB2,2020). Sağlık Bakanı’nın başkanı olduğu kurul; sosyolojik, istatistik, 

psikiyatrik, psikolojik, dini ve iletişim konularında yaşanan değişimleri yakından takip 

etmekte ve bu alanlara yönelik önerilerde bulunmaktadır. Toplum Bilimleri Kurulu’nun, 

Bilim Kurulu’nun önerilenlerinin halk nezdinde yaratabileceği etkileri tartıştığı, uygun 

gördüğü alanlarda tavsiyelerde bulunduğu ve bu yönde hükümete danışmanlık hizmeti verdiği 

görülmektedir. 

Bakanlık, ayrıca COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni hazırlayarak iş 

yerlerinde alınacak önlemleri ayrıntılı bir şekilde belirleyerek işyerlerine göndermiştir. 

Rehberin içeriğinde iş yeri dezenfeksiyonu ve havalandırması, müşterilerin oturma veya 

işyerinde bulunma dizaynı ve personellerin korunmasına yönelik önlemler yer almaktadır. 

Ayrıca ihtiyaca yönelik ek klavuzlar hazırlanmış, tedavi algoritmaları belirlenmiş ve broşürler 

basılmıştır. Daha önce Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Tütün İhbar hattı olarak 

kullanılan Alo 184 hattına, Covid-19 danışma görevi de eklenmiştir. Alo 184 hattını arayan 

vatandaşların semptomları değerlendirilerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır (Sağlık 

Bakanlığı(b), 2021). İlk vakanın tespitiyle Alo 184 hattına ilginin çok büyük oranda arttığı 

gözlemlenmiştir. Benzer şekilde Hayat Eve Sığar adıyla, vatandaşların bilgilendirilmesi, 

yönlendirilmesi, hastalığa yönelik riskleri ve risklerin önlenmesi noktasında yapılabilecekleri 
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içeren bir mobil uygulama da oluşturulmuştur. Uygulama aynı zamanda yoğunluk haritası ile 

hastalığın yoğun olduğu çevreleri renk bazında göstererek vatandaşların bu yönde önlem 

almasını sağlamaktadır. Benzer şekilde mesafe kurallarının ne ölçüde ihlal edildiği bluetooth 

ve konum bilgilendirilmesiyle saptanabilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın çıkardığı 14500235-403.99 sayılı genelge ile 3. Seviye erişkin 

yoğun bakım yatağı ve bünyesinde iç hastalıkları, klinik mikrobiyoloji, enfeksiyon 

hastalıkları, göğüs hastalıkları uzmanı bulunduran özel ve vakıf hastanelerini salgın hastanesi 

olarak ilan etmiştir. Covid-19 salgınının ilk evresinde yayılımın önüne geçmek için çalışmalar 

yürütülürken normalleşmeyle birlikte hastalık kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır.  

Eski düzene geri dönüş düşüncesinin şuan doğru olmadığını, yeni hayatın normaline 

alışılması gerektiğini dile getiren Sağlık Bakanı, bu süreci “Kontrollü Sosyal Hayat” olarak 

isimlendirmiştir. Kademe kademe yeni düzenin kurulacağı ve bu yolda gelişmelerin 

kaydedileceği öngörülmektedir. 

3.4.İç İşleri Bakanlığı 

25 Mayıs 2021 tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Afetlerde ve Acil 

Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile bakanlığın merkez teşkilatı ve bağlı 

kuruluşlarının sorumlulukları belirlenmiştir.  

Yönetmelikle amaçlanan, yurt içi ve yurt dışı sağlık hizmetlerinin afet ve acil durumlarda 

hazırlık, erken uyarı, müdahale ve iyileştirme safhalarını en etkin ve kaliteli şekilde 

planlanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır (Sağlık Bakanlığı, 2021: md.1). Hizmetler 

sunumu planlanırken risk yönetimi ilkeleri dikkate alınır ve kurumlar bu minvalde koordine 

edilir. 

 İç İşleri Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle, valilik ve kaymakamlıkların öncülüğünde 

yerel yönetimler, Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve kamu kuruluşlarının 

gönüllü çalışanlarından Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Kronik hastalara, 65 

yaş ve üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile belirtilen vatandaşların 

ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmesi, bu grupların oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu 

vatandaşlar için yardım kolileri hazırlanmakta ve istekleri üzerine zaruri ihtiyaçları (gıda,ilaç 

vb.) evlerine kadar ulaştırılmaktadır. Yine bu gruplarca oluşturulan Vefa İletişim Sistemi 

Uygulaması ve e-Devlet uygulamasına eklenen e-Başvuru Seyahat İzin Belgesi ile 

milyonlarca vatandaş güvenilir ve kolay bir şekilde izin alabilmektedir (İçişleri Bakanlığı 

Vefa İletişim Uygulaması, 2020). 

 İç İşleri Bakanlığı’na bağlı AFAD, Covid-19 salgınıyla mücadele süresince, yurt 

dışından ülkemize gelen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini, belirlenen konuk 
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evlerinde koordine etmiştir. Özellikle kyk öğrenci yurtlarında misafir edilen vatandaşların 

hijyen malzemelerini temin etmiş ve sağlık durumlarını kontrol altında tutmaktaydı. 

Kullanılan yurtlara AFAD tarafından lojistik destek verilmekte, yurtları dezenfekte etmekte 

ve sağlık malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Ayrıca 14 günlük karantina sürecinden 

sonra vatandaşların evlerine ulaştırılması görevini de üstlenmekteydi. Benzer şekilde Vefa 

Sosyal Destek Gruplarında hizmet vermesi için 1.095 personelini görevlendirmiştir (İçişleri 

Bakanlığı(a),2020). 

İç İşleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin taşra teşkilatında yer alan valilikler, illerde 

koronavirüsle mücadele politikalarının uygulanmasını sağlayan ve takibini gerçekleştiren 

kurumların başında yer almaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve 

AFAD ile koordineli şekilde çalışmalar yürütmektedir. Kayyum atanan illerde belediyelerin 

de bu çalışmalara aktif şekilde katıldığı gözlemlenmektedir.İç İşleri Bakanlığı’nın direktifleri 

ile valilikler tarafından yürütülen çalışmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Sokağa çıkma yasağı kararları halka duyurularak yasaklı günlerde güvenlik güçleri 

tarafından denetim çalışmaları yürütülmüştür. 

 Şehirlerarası seyahatin kısıtlanmasının ardından il giriş ve çıkışlarında güvenlik noktaları  

kurularak kısıtlama yakından takip edilmiştir. 

 Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklanarak halka duyurulmuştur. 

 Okullarda salgına karşı hijyenin sağlanması ve hastalığın yayılımını engellemeye yönelik 

alınan tedbirlerin denetimi yapılmıştır. 

 Refakatçi misafirhaneleri, Covid-19 döneminde yasak ve kısıtlamalardan ötürü bulunduğu 

ilde kalacak yer problemi yaşayan vatandaşlara tahsis edilmiştir. Bu kararın alınması ve 

denetiminin sağlanması valiliklerin sorumluluğundadır. 

 Toplantı, spor müsabakaları, kongre, sempozyum, konserler iptal edilirken  nikah ve 

düğün merasimleri belirli dönemlerde yasaklanmış belirli dönemlerde belirli şartlar altında 

gerçekleştirilmiştir. Yine bu kararların ilanı ve denetimi valiliklerin sorumluluğunda yer 

almaktadır. 

 Toplu ulaşıma valiliklerce yolcu taşıma kapasiteleri dahilinde sınır getirilmiştir. Denetim 

noktaları kurularak kurallara uymayan şoför ve araç sahiplerine cezai yaptırımlar 

uygulanmıştır. 

 Konaklama yerlerinin COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne uygunluğu 

denetlenmiştir 
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 Sınır kapılarında yolcu girişlerine termal kameralar konulmuş, test yaptırmayan ya da 

belirti gözlemlenen yolcularda hastalık tespiti ihtimaline karşı karantina çadırları 

oluşturulmuştur. 

 İç işleri Bakanlığı’nın genelgeleri baz alınarak kurum çalışanlarının mesai saatleri ve 

izinleri esnek çalışma modeline uygun düzenlenmiştir. 

 Biontech ve Sinovac aşılarının ülke genelinde uygulanma kararıyla birlikte aşı stantları 

kurulmuş ilçe ve köylere sağlık ekipleri gönderilerek çalışmalar yakından takip edilmiştir. 

Van ili özelinde İçişleri Bakanlığı’nın taşra teşkilatı birimlerinden Van Valiliği, Van İl Sağlık 

Müdürlüğü ve Van İl Halk Sağlığı Merkezi’nin kilit noktalarındaki kurum yöneticileriyle yüz 

yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Covid-19 sürecinin değerlendirildiği görüşmelerde 

kurum yöneticilerine yöneltilen sorular ve sonucunda elde bulgular aşağıdaki gibidir; 

 Bilindiği üzere küresel boyutlarda etkiler yaratan ve hayatın olağan seyrini tamamıyla 

değiştiren, Covid-19 salgını olarak bilinen bir kriz dönemi içerisindeyiz. Salgın 

sürecinin başlangıcından günümüze il sınırları içerisinde veya dışında pandemi 

sürecinde kurumunuzun izlediği politikaları, oluşturulan planları ve yürütülen 

çalışmaları özetleyebilir misiniz? 

Türkiye’de vaka görülmeden önce Kapıköy sınır kapısında sahra hastane çadırları 

kurularak gerekli önlemler alınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Pandemi Operasyon 

Merkezi kurulmuştur.  

Bu kurum vasıtasıyla filyasyon çalışmalarının koordinasyonu, pcr testlerinin kontrolü, ilaç 

dağıtımı ve mahalle bazlı değerlendirmeler yapılarak öncelikli aşı gruplarına erişim 

sağlanmaktadır. İhtiyaç dahilinde görevlilerin maske ve hijyen malzemeleri temin edilmiştir. 

 Bu çalışma, plan ve politikaların oluşturulma sürecinde etkili aktörler (kişi, kurum, 

kurul) hangileri olmuştur? 

Süreç, Sağlık Bakanlığı planları ve Bilim Kurulu kararları dikkate alınarak hazırlanan İl 

Hıfzısıhha kurul kararları yoluyla organize edilmektedir. Süreç; Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, 

İl Halk Sağlığı Merkezi, kaymakamlıklar, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları, 

Devlet Su İşleri ve AFAD arasında gerekli lojistik ve insan gücü desteğinin karşılıklı 

sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 

 Salgın sürecinde, AFAD ile ortak yürütülen bir çalışma var mıdır? 

Aşı stantlarının kurulumu ve görevlilerin yemek ihtiyacının karşılanması noktasında 

AFAD ile çalışma yürütülmüştür.  
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 Salgının başlangıcında ekipman ve personel konusunda yetersizlik ve eksiklik yaşandı 

mı? Yaşandıysa eksikliği hissedilen ekipmanlar nelerdir? Hangi alanda çalıştırılacak 

personellere ihtiyaç duyuldu? 

Hastane sayısı, servis ve yoğun bakım yatak konusunda eksiklik yaşanmadığı, salgında 

deneyimli ve özverili çalışanların yer aldığı ve yeterli ekipmanın bulundurulduğu 

belirtilmiştir. Personel ihtiyacı İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı 

Merkezleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile giderilmektedir. 

Araç ve şoför ihtiyacı belediye tarafından sağlanmaktadır. Vaka sayısındaki artış ve azalışa 

bağlı olarak değerlendirmeler yapılarak teçhizat tamamlanmaya çalışılmaktadır. 

 Kurumunuzca pandemi sürecinde barınma ihtiyacı olan, yeterli gelir düzeyine sahip 

olmayan, yaşlı veya engelli vatandaşlarımıza yönelik ne tür çalışmalar yürütüldü?  

Barınma ihtiyacı olan vatandaşlara yurt ve misafirhane tesis edilerek yaşlı ve engelli 

vatandaşların evde bakım, tedavi ve sağlık kuruluşlarına ulaşım desteği sağlanmaktadır. 

 Bu çalışmalar hangi kalemler altında sunulmuştur? 

Yürütülen çalışmalar nezdinde çalışanların yeme içme, barınma, maske, eldiven ve 

dezenfektan ihtiyaçları İl Sağlık Merkezi’nin bütçesinden karşılanmaktadır. Yürütülen 

faaliyetlere ait giderler döner sermaye ve genel bütçeden karşılanmaktadır. 

 Salgın sürecinin koordinasyonu ve yönetiminde eksik bulduğunuz noktalar var mı? 

Kurumlar arasında herhangi bir koordinasyon sorunu yaşanmadığı, iletişim noktasında 

herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ve salgın başlangıcındaki tüm eksikliklerin bakanlıkça 

tamamen giderildiği iletilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda AFAD’ın salgın sürecinde sadece görevli personellerin yeme-içme 

ihtiyaçları ve aşı stantlarının kurulumunda yer aldığı, salgın sürecine kurumların hazırlıklı 

olmadığı, sürecin başında yaşanan ekipman eksikliklerinin sürecin ilerlemesiyle giderildiği, 

kurumlar arasında görev çatışması yaşanmadığı, ildeki en etkin kurumun valilik olduğu ve 

belediyeler de dahil olmak üzere il içindeki çalışmaların İçişleri Bakanlığı’nın direktifleriyle 

ilerlediğine ulaşılmıştır. 

2.4. Diğer Bakanlıklar 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Koruma Kalkanı projesi, 

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasından bakanlığa aktarılan fon kapsamında Kısa 

Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği, Faz 1/2/3 Sosyal Destek Programı, Nakdi Ücret Desteği 

ve Normalleşme Desteği olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır (AÇSHB, 2020:155-15). 

İşsizlik Ödeneği, salgın döneminde kendi istekleri ve kusuru olmaksızın işten çıkarılan 

vatandaşların geçici bir süre, belirli aralıklarla yardımdan faydalanmasını sağlarken; Sosyal 
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Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere, 3 ayrı faz şeklinde nakdi yardım yapılmasını 

sağlamıştır. Kısa Çalışma Ödeneği, ücretleri eksik yatırılan çalışanların ücretlerinin belli bir 

kısmının işyeri tarafından, geriye kalan kısmının ise devlet tarafından karşılanmasını ifade 

etmektedir.  

Nakdi Ücret Desteği, ücretsiz izne çıkarılan ya da işsiz duruma düşen vatandaşlara yapılan 

ödemelerdir. Başvuru ile alınabilen bu yardımın başvuru değerlendirmesi İşsizlik Sigortası 

Fonu ve İŞKUR’ca yapılmaktaydı. Normalleşme Desteği ise normalleşme sürecine kadarki 

zaman zarfında, işverene işçi başına nakdi ve çalışana prim desteği sağlayan programdır. 

13/0272021 tarihine kadar proje bazında yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

15/04/2021yayınlanan son verilere ise toplamda 45,5 milyar lira Sosyal Koruma Kalkanı 

kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021). 

Tablo: Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında Yapılan Yardımlar 

 

 (Kaynak: https://www.aile.gov.tr/mersin/haberler/sosyal-koruma-kalkani/ ) 

Kovid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim 

kazanarak işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve 

işgücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren “İstihdam Kalkanı Paketi” hayata 

geçirilecektir (AÇSHB, 2020:47). 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşların koronavirüs nedeniyle 

alışverişte sıkıntı yaşamaması ve bütün duyurulara kolay erişebilmelerine olanak sağlanması 

için Ticaret Bakanlığı’na yazı göndererek online sitelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını 

istemiştir(AÇSHB, 2020:99). 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen ya da 

tamamen durdurulan işyerlerinin mücbir sebepten vergi ödemelerinin ertelenmesini 

kararlaştırmıştır. Ek olarak, 17 Şubat 2021 tarihli 31398 sayılı tebliğ ile koronavirüs nedeniyle 

https://www.aile.gov.tr/mersin/haberler/sosyal-koruma-kalkani/
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ciro kaybı yaşayan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere maddi destek verilmesi 

öngörülmüştür (Ticaret Bakanlığı, 2021). Yine solunum cihazlarının ihracatı Ticaret 

Bakanlığı’nın iznine tabi tutulmuştur. 

 Mili Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun önerisi ile eğitime ara vermeye karar 

verdiyse de ilerleyen süreçte dönem sonuna kadar eğitimin çevrimiçi devam edilmesinde 

karar kılmıştır. Yüz yüze eğitimin yapılamadığı süre zarfında öğrencilere, EBA uygulaması ve 

TRT kanalı ile çevrimiçi eğitim verilmiştir. Meslek okullarında dezenfektan üretimi yapılmış 

bu dezenfektan ile okullar sterilize düzenli aralıklarla sterilize edilmiştir.  

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yurt dışı giriş çıkışlarını zaman zaman kapatmış kimi 

zaman kontrol altında tutarak gelen yolculara 14 günlük karantinayı zorunlu tutmuştur. 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm amaçlı bütün etkinlikleri bu süre zarfında iptal 

etmiştir.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müsabakalarının çoğunu ertelemiş, iptal etmiş ya da 

seyircisiz oynatmıştır. Bünyesinde bulunan kyk yurtlarını yurt dışından gelen vatandaşların 

karantina sürecine uygun dizayn edilmesini sağlayarak gerekli ihtiyaçlarını temini noktasında 

AFAD ile ortak faaliyetler yürütmüştür. 

Tarım ve Orman Bakanlığı piknik ve mangalı yasaklayarak bahçe, mesire ve parkların 

kullanımını kontrol altında tutmuştur. 

 Mili Savunma Bakanlığı tarafından askere katılacakların askere katılımının 

ertelendiğini ve bazı askerlerin askerlik süresinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini 

duyurmuştur. 

2.5. Belediyeler 

Covid-19 salgını, ortaya çıkış tarihinden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere 

merkezi birimlerin yakın takibi altındadır. Merkezi birimlere bağlı taşra birimlerinin 

koordineli çalıştığı bu süreçte yerel yönetimler de yerel düzeyde önemli sorumluluklar 

üstlenmiştir. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve köy yönetimi, merkezi birimlerden 

farklı projelerle karşımıza çıkabilmektedir. 

Türkiye’nin en yoğun nüfuslu illerinin başında gelen İzmir, İstanbul ve Ankara’da 

benzer şekilde yüksek sayıda vakalar tespit edilmiştir. Yüksek vaka oranlarına bağlı olarak üst 

düzeyde önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi 

tarafından, Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı Türkiye’de 

ilk defa ilk defa “Kriz Belediyeciliği” yönetim modelini sunmaktadır. Kriz Belediyeciliği 

yönergesine göre; satın alma, finansman ve bütçe prosedürleri tamamen kriz sürecine 

uyarlanmıştır. İvediliği olmayan yatırımların ertelenmesi, tasarruf önlemleri, salgınla ilgili 
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satın alma işlemlerinin hız kazanması ve sıkı koordinasyon düzenine yönelik bilgiler 

içermektedir.  

Şuana kadar belediye tarafından yapılan uygulamalar ve uygulamaya koyacağı çok 

yönlü destek mekanizmaları betimlenmiştir. Kriz esnasında Kriz Yönetimi Kurulu, Kriz 

Yönetim İcra Kurulu ve Bilim Kurulu’nun oluşturulmasını öngörmektedir (İBB, 2020 :22). 

Covid-19 Dirençlilik Eylem Planı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde 

yaptığı ve yapacağı çalışmalara da yer vermektir.Verilen hizmetlerde, diğer belediyelerin 

çalışmalarından farklı olarak kriz durumunda olası sabotajlara karşı İzmir Valiliği ve AFAD 

ile koordineli hareket edildiği belirtilmektedir. Yağma, hırsızlık, işten alıkonulma ve 

tehditlere karşı emniyet müdürlükleri, jandarma ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile birlikte 

çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca merkezden uzak ve dağlık yerleşim alanları için Seyyar 

Hastane sitemi getirilmiştir. AKS araçlarında ekipmanlar bulundurulmakta ve karantina 

sürecindeki 50 kişinin sağlık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir (İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, 2020 :14). Planlanan çalışmalar arasında ise Afet Çalıştayı’n gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. Çalıştayda, risk yönetimi ve risk değerlendirmesi kavramlarına dikkat 

çekilerek, bu yönde faaliyetler yürütülmesi ve başka belediyelere örnek teşkil etmesi 

amaçlanmaktadır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Birlikte Güçlüyüz” adıyla başlatılan 

kampanya dahilinde Askıda Fatura, Eğitim Destek Paketi, Aile Destek Paketi ve Anne-bebek 

Destek Paketi verilmektedir. Maddi durumu elverişli bireyler tarafından; ihtiyaç sahiplerinin 

faturaları Askıda Fatura uygulaması sayesinde ödenirken, nakdi desteğe ihtiyacı olan ailelere 

Aile Destek Paketi, nakdi ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim masraflarına yönelik Eğitim 

Destek Paketi ve 0-3 yaş grubundaki bebeklerin ve annelerin ihtiyaçlarının karşılanması 

noktasında ise Anne-Bebek Destek Paketi’ne bağış yapılabilmektedir (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, 2020). Bu proje Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere 6 farklı ödül almıştır. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise uluslararası bir girişimde bulunarak 43 farklı ülkenin 

başkentini, Covid-19 salgınıyla mücadelede farklı ülkelerdeki gelişmelerin ve tecrübelerin 

aktarılması amacıyla aynı platformda buluşturmaktadır.  "Covid-19’a Karşı Dünya 

Başkentleri Platformu" adıyla oluşturulan sitede, günlük makaleler yayınlanmakta, platformda 

yer alan başkentlerin günlük covid-19 verileri yayınlanmakta ve bu süreçte izlenen yöntemler 

paylaşılmaktadır (WEB3, 2021). 

Yukarıda belirtilen çalışmalara ek olarak Covid-19 sürecinde neredeyse bütün 

belediyelerin yürüttüğü çalışmaları aşağıdaki gibi belli başlıklarda sıralayabiliriz: 

 Sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve toplu taşıma hizmetinin sunulması, 
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 Araç bulmakta zorluk çeken vatandaşlara ek ulaşım hizmetinin verilmesi, 

 Ailelere temel gıda ve hijyen yardımı yapılması, 

 Sokağa çıkma yasağından dolayı temel gereksinimlerini karşılayamayan yaşlı bireylere 

ilaç temini, gıda yarımı ve hijyen kiti (maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya) 

dağıtılması(Arslankoç ve Urhan, 2021: 964), 

 İhtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarda bulunulması, 

 Kültür sanat programlarının online ortama taşınması, 

 Danışmanlık hatlarının oluşturulması, 

 Su faturalarında taksitlendirmeye gidilebilmesi,  

 Kira ödeme ertelemeleri, 

 Termal kamera teknolojisinin umuma açık yerlerde kullanımı, 

 Özel gereksinimi olan bireylere ve ailelerine psikolojik destek verilmesi, 

 Yaşlıların, engelli bireylerin ve ailelerinin evde sağlık hizmetlerinden yararlandırılması, 

 Sokağa çıkma yasaklarında vatandaşlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla 

online konserlerin verilmesi,  

 Egzersiz videolarının yayınlanması,  

 Bilgilendirme amaçlı seminer ve programların online düzenlenmesi, 

 Sokakların ve caddelerin yıkanması, 

 Maske üretim atölyelerinin kurulması, 

 Sokak hayvanları için beslenme noktalarına düzenli olarak mama ve su dağıtımının 

yapılması, 

 Kadına şiddet olaylarının salgın döneminde çoğalmasıyla kadınlara yönelik online 

psikolojik destek programlarının düzenlenmesi, 

 Zabıta hizmetleriyle denetim çalışmalarının yakından takip edilmesidir. 

Salgın dönemi, yürütülecek faaliyetler noktasında belediye ve taşra teşkilatı 

birimlerinin güçlü iletişim ilişkileri kurmasını gerektirmiştir. Kayyum atanan belediyelerin bu 

noktada herhangi bir sorun yaşamadığı hatta büyük bir uyum içerisinde çalıştığı 

gözlemlenmiştir.  Çok büyük problemler olmasa da siyasi görüş farklılığı içerisindeki 

belediye ve teşkilat birim yöneticilerinin özellikle izne bağlı çalışmalarda sorun yaşadığı 

söylenebilir. 
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4.TÜRKİYE’NİN COVİD-19 DÖNEMİ POLİTİKALARINA, AFET PLANLARINA 

VE AKTÖRLERCE ALINAN KARARLARA YÖNELİK TESPİTLER VE 

ELEŞTİRİLER 

Kovid-19 döneminin başlangıcından günümüze gerek afet plan ve politikaları gerek afette 

koordinasyon kuracak aktörler birçok açıdan eleştirilmiştir. Politikaları oluşturan ve 

uygulayan hükümet, eleştirilerin odak noktasında yer almıştır. Süreç boyunca gerek 

yöneticiler gerek halk arasında en fazla tartışılan olaylar tespit edilerek bu başlık altında 

sunulmuştur. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu sadece sağlık alanında çalışan 

uzmanlardan oluşmaktadır. Salgın sürecinin başında bu gelişme olumlu karşılandıysa da 

aşının bulunmasına yönelik çalışmaların vakit alacağı ve hastalığa karşı alınan önlemlerin 

hayatın olağan akışını tamamen değiştireceği anlaşılınca eleştirilmeye başlanmıştır. 

Türkiye’nin sosyolojik yapısında meydana gelen değişimlerin gözlem altında tutulması ve bu 

yönde çalışmalar yürütülmesi gerektiği düşüncesi birçok kesim tarafından desteklenmiştir. 

Eleştiriler doğrultusunda Toplum Bilimleri Kurulu oluşturularak Türkiye’nin ve dünya 

ülkelerinin sosyolojik değişimleri yakından takip edilerek üzerinde yürütülecek çalışmalara 

başlandı. 

Sağlık Bakanlığı salgının ilk yılında Türk Tabipleri Birliği tarafından vaka sayılarını 

açıklama da şeffaf davranmadığı gerekçesiyle ağır şekilde eleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayınlanan rakamlarda sadece PCR testi pozitif çıkanların yer aldığı hastanelerde 

takibi yapılan şüphelilerin ise dikkate alınmadığı iddia edilmiştir. Sürecin başlangıcından 9 ay 

sonra hekimler hasta ve vaka sayılarını tespit etmeye yönelik çalışmalar yürütmüştür. 

Çalışmalar sonucunda elde edilen verileri “Kovid-19 Pandemisi 9. Ay Raporu” adıyla 

kamuoyuna sunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı tarafından bir basın açıklaması 

esnasında aynı iddia ortaya atılmıştır.  

Bu iddiasını 22.11.2020 tarihinde İstanbul’da koronavirüs nedeniyle hayatını 

kaybedenlerin sayısının 186 olmasına rağmen, aynı gün Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 

tabloda Türkiye geneli ölüm sayısının 139 olarak açıklamasına dayandırmıştır (WEB4, 2020). 

Benzer eleştiriler Avrupa ülkelerinden de gelmiştir. Bu durum araştırılarak raporlarla 

kanıtlanmıştır. Bu gelişmelerden sonra Sağlık Bakanlığı yaptığı basın toplantısında Temmuz 

2020’den Kasım 2020’ye kadar verilen sayıların, hasta sayısı olduğunu vaka sayılarının 

yansıtılmadığını ifade etmiştir (WEB5, 2020). Bu tarihten sonra toplam vaka sayıları, günlük 

tespit edilen vaka sayıları ve ölüm sayıları olarak ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

https://tr.euronews.com/
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Salgının yayılımını önlemek amacıyla hükümet yetkililerince alınan hafta sonu sokağa 

çıkma yasağı kararı, normal şartlarda günler öncesinden bildirilerek halkın ihtiyaçlarını 

marketlerde yoğunluk yaratmadan gidermesi sağlanmaktadır. Fakat 10 Nisan 2020 tarihinde 

sokağa çıkma yasağının, yasağın başlamasına 2 saat kala açıklanması sokaklarda ve 

marketlerde izdiham yaratacak kalabalıkların oluşmasına neden olmuştur. Sosyal mesafe ve 

maske kurallarına uyulmadan, temasın çok yüksek düzeyde olması ülkenin ana gündeminde 

yer almıştır. Bilim Kurulu üyelerinin yaptığı açıklamada bu kararın günler öncesinden alındığı 

fakat iletişim noktasında aksamaların yaşanması sebebiyle geç açıklandığı dile getirilmiştir. 

Bunun üzerine İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmuş fakat 

Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir. Yaşanan krizden sonraki sokağa çıkma yasağı 

kararları, günler öncesinden medya yoluyla halka iletilmiştir. 

Salgının ilk günlerinde maske ve tıbbi ekipman temininde yaşanan sıkıntı sebebiyle 

ekipmanlar sayılı olarak hastanelere gönderilmekte idi. Sağlık çalışanlarına günlük ve belirli 

sayıda ekipman verilmesi sağlık çalışanlarının, çok zor koşullarda çalışmasına sebep 

olmuştur. Ekipmanların yetersizliği nedeniyle hastalığa maruz kalan çoğu sağlık çalışanına 

hastalık bulaştığı hatta ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.  

Zamanla atölyeler kurularak eksiklikler giderilmeye çalışıldıysa da, eksiklerin ülke 

içinde tamamen giderilmeden farklı ülkelere sağlık ekipmanı yardımında bulunulması sağlık 

çalışanları nezdinde hoşnutsuzlukla karşılanmıştır. Bu durum hükümet tarafından uluslararası 

itibar noktasında büyük gelişmeler kaydedildiği düşünülse de ülke içerisinde büyük 

eleştirilere neden olmuştur. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Birlikte Başaracağız” ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi tarafından “6 Milyon Tek Yürek” adıyla başlatılan bağış kampanyasının hesapları, 

İç İşleri Bakanlığı tarafından hukuki olmadığı gerekçesiyle bloke edilmiştir. Yerel yönetim 

birimlerinin valilik izni olmadan bağış kampanyası düzenleyemeyeceği 81 ile dağıtılan 

genelgeyle duyurulmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2020). İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve 

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı tarafından yapılan ortak bir basın açıklamasıyla bağış 

kampanyalarının tamamıyla hukuki olduğu iddia edilmiş ve hesaplar üzerinde yapılan 

blokelerin kaldırılması için İdare Mahkemesine başvurulacağı duyurulmuştu. Yapılan başvuru 

sonucunda hesap blokeleri kaldırılmıştır. Günümüzde de hesaplar aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

Merkezi yönetim ve merkeze bağlı taşra birimleri arasındaki iletişim olanakları son 

dönemlerde artmışsa da merkezi yönetim-yerel yönetim birimleri arasındaki iletişim 

günümüzde halen istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bu durumun sadece sert bürokratik yapı ve 
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aşırı kırtasiyecilikten kaynaklandığı söylenemez. Bu sebeplere ek olarak merkezi yönetim ve 

yerel birimler arasındaki siyasi görüş farklılığını gösterebiliriz. Merkezi yönetim birimlerinin 

yerel birimlere kolayca ulaşabildiği fakat yerel yönetimlerin merkezi yönetime ulaşmada 

büyük engellerle karşılaştığı söylenebilir. Durum böyle iken merkezce oluşturulan plan ve 

politikalara karşı  yerel yönetim birimleri beklenilen tepkiyi vermemektedir. Ülke içerisinde 

meydana gelen ani olaylar karşısında yerel yönetimler istenilen hıza ve düzene 

ulaşamamaktadır. 

Türkiye’nin afetle mücadele politika ve planlarının, salgın süreciyle birlikte eksiklikleri 

fark edilmiş ve İç İşleri Bakanlığı tarafından bu eksiklikler genelge, yönetmelik ve planlarla 

giderilmeye çalışılmıştır. Afetle mücadelede merkezi teşkilat ve bağlı teşkilatlarda yetki 

paylaşımında zorluk yaşandığı tespit edilerek Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri 

Yönetmeliği çıkarılmıştır. Planlarda göze çarpan durum; acil durum esnasında yapılacaklar 

ayrıntılı verilmekte fakat yapılanların uygulanma ve uygulama sonrası aşamada denetimi ile 

ilgili bilgi içermemesidir. Acil durum planlarının uygulanmasında sapmalar yaşandığı ve 

denetimi noktasında yetersiz kalındığı görülmektedir. 

Afetle mücadele planları ve salgın dönemi politikaları incelendiğinde afete müdahale ve 

afet sonrası iyileştirme faaliyetlerine çok önem verildiği göze çarpmaktadır. Başka bir deyişle, 

afetin ortaya çıkışı ve afetle oluşan zararı azaltma çalışmaları ön plandadır. Olası afetlere 

karşı analizler yapılmakta fakat fonlar yetersiz düzeyde tutularak “hazırlıklı olma durumu” 

dikkate alınmamaktadır. Bu durum, afet sonrası iyileştirme çalışmalarına yoğunluk verilmesi, 

daha fazla kaynağın harcanmasına neden olmaktadır. Ayrıca yaşanabilecek afet durumlarına 

karşı halk ve karar vericiler riskleri algılama noktasında yetersizdir. Bu yetersizlik halkın, 

afetle mücadelede yeterli bilgiye sahip olmamasından ve karar vericilerin bu duruma kayıtsız 

kalmasından kaynaklıdır. 

Afet yönetimine yönelik mevzuat, eksikliklerine rağmen yeterli sayıdadır. Fakat 

Türkiye’de geçmişten bu yana göz ardı edilen kriz yönetimi kavramı mevzuatta da yerini 

alamamaktadır. Afet yönetimi kadar kriz yönetimi de hassas bir çalışma alanıdır.  Hayati 

önem taşımasına rağmen kriz yönetimine yönelik bilgi ve mevzuat yetersiz durumdadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanı ilgilendiren her konunun tarihsel süreçte değişimine şahit olmaktayız. Toplumsal 

yaşamın gerekliliği olarak köyler, iller, devletler kurulmuş ve bu yapılar sürekli değişim 

geçirmiştir. Halk arasında düzenin sağlanması ve hükümet-halk ilişkilerini pekiştirmek 

amacıyla politikalar oluşturulmakta ve bu politikalar zamanın şartlarına uygun olarak 
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değiştirilmektedir. Bir ülkenin politikaları aslında halkın yaşantısının panaromik görüntüsü ve 

o ülkedeki ortak aklın yansımasıdır. 

Küreselleşen dünya düzenine bağlı olarak küreselleşen ekonomiler, kurumlar, 

teknoloji ve küresel düzeyde yapılanmalar gündeme gelmiştir. Devletler bu noktadan sonra, 

sadece iç  değil dış düzene bağlı olarak da  politikalar oluşturmaya başlamıştır.  Ülke sınırları 

dışındaki düzene uyum sağlamak amacıyla çıkılan yolda iç dinamiklerden ayrı bir güzergahın 

belirlenmesi mümkün değildir. Hatta ülke içerisindeki düzen temelinde dış düzenin şekil 

kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

İnsan düzenini oluşturmanın yanında insan düzenini bozabilecek durumlara yönelik 

politikaların oluşturulması da hayati nitelik taşımaktadır. Bu çalışma Türkiye açısından 

beklenmedik bir durum olan Covid-19 salgın sürecini, Türkiye’deki mevcut afet planları ve 

öne çıkan afet dönemi aktörlerinin uygulamalarını ele almaktadır. Aktörlerin uygulamalarının 

yarattığı etkileri ve afet politikalarının eksikliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma, 

 Salgın tehlike ve riskinin büyük ve küçük ölçekte revize edilmesi, 

 Tehlike senaryoları oluşturulması ve alternatif planların hazırda bulunması, 

 Afet politikalarının ve yasal mevzuatının revize edilmesi, idari birimlerin de bu yönde 

dönüşümünün sağlanması, 

 Kriz süresince aktörler arasındaki iletişim ve koordinasyona hız kazandırılması, 

 Kriz sürecinin yönetiminde denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, 

 Politika ve plan transferlerinde ülke dinamiklerinin dikkate alınması, 

 İletişim ve koordinasyon sürecinin son teknolojik uygulamalar ile kullanılması, 

 Afet / salgın riskine karşı önlem alınması, 

 Politika ve planlar oluşturulurken yapılan eleştirilerin dikkate alınması ve eksiklerinin yapıcı 

bir şekilde giderilmesi 

 Halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar için kaynak ayırımının yeterli düzeyde olması 

gerektiği, 

 Yayılımın önüne geçmenin birincil amaç edinilmesi gerektiği, 

 Kriz sürecinde alınan kararlarda kriz sonrası oluşabilecek ekonomik sorunların göz önünde 

bulundurulması gerektiği sonucuna varmıştır. 

Çalışma içerisinde yer alan eleştiriler ve öneriler, yıkıcı bir etki bırakmaktan ziyade 

gelecek çalışmaların temelinde yer almayı hedeflemektedir. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞ VE UYGULAMALARINDA 

MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER  

Ferit İZCİ* 

Semra ŞİMŞEK** 

Öz 

Kamu yönetiminin varlık sebebi, vatandaşın temel ihtiyacı olan kamusal hizmetlerin zamanında etkin ve 

rasyonel bir biçimde sunulmasıdır. Kamu hizmetlerinde süreklilik esas olmasına rağmen bazen devletlerin de 

gücünü aşan olağanüstü durumlardan dolayı bu kamu hizmetlerinin sürekliliği sekteye uğrayabilmektedir. 

Kamusal hizmetlerin niteliği, sunum şekli ve sunumda kullanılan argümanlar değişebilmektedir. Son iki yıl 

içerisinde dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu pandemi gerçeği kamusal hizmet anlayış ve uygulamaları ile 

ilgili radikal değişim ve dönüşümleri zorunlu kılmıştır. Pek çok Kamusal hizmet e-devlet üzerinde verilmeye 

başlanmış, çalışma yeri ve alışkanlıkları için yeni alternatifler geliştirilmiş ve sosyal devlet olgusu daha fazla ön 

plana çıkmıştır. Covid-19 süreci ile toplumlumuzun gelenek ve görenekleri açısından insan ilişkilerinde ortaya 

çıkan fiziki durumlardan dolayı, hastalıkta bulaştırıcı en önemli faktör insan olduğu için bu alanda alınan 

önlemlerin çoğunda insani ilişkilerin kapsamı ve sınırlarında kısıtlama ve yasaklamaya gidilmiştir. Bu durum, 

kamu yönetiminin en önemli nesnesi olan insana yönelik hizmet ve uygulamaları da değiştirmiştir. Bu 

çalışmanın amacı, pandemi süreci ile birlikte kamu hizmetlerinde meydana gelen çeşitlilik ve değişimlerin, kamu 

hizmeti sunum anlayış ve yöntemlerine yansımasını analiz etmektir. Mevcut uygulamaların olumlu ve olumsuz 

sonuçlarını ortaya çıkararak,  bir takım öneriler sunmaktır. 

               Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Pandemi, E-Devlet, Kamu Hizmetinde Değişim  

CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION UNDERSTANDING AND PRACTICES 

DURING THE PANDEMIC PERIOD 

Abstract 

The reason for the existence of Public Administration is that public services, which are the basic needs of 

the citizen, are provided in a timely and rational manner. Although continuity in public services is essential, 

sometimes the continuity of these public services can be disrupted due to extraordinary situations that exceed the 

power of states. The nature of public services, the way they are presented and the arguments used in the 

presentation may vary. In the last two years, the pandemic reality faced by the world has forced radical changes 

and transformations related to the understanding and practice of Public Service. Many public services began to 

be provided on e-government, new alternatives were developed for work places and habits, and the phenomenon 

of the social state came to the fore more. Due to the physical conditions arising from human relationships due to 

the traditions and customs of our community with the Covid-19 process, measures were again aimed at 

restricting and prohibiting them, since the most important factor infecting the disease is human.  

This situation has also changed services and practicesfor people who is the most important object of public 

administration. The aim of this study is to analyze the reflection of the diversity and changes occurring in public 
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services with the pandemic process on the understanding and methods of public service delivery. It is to present 

a number of recommendations by revealing the positive and negative consequences of existing practices. 

Keywords: Public Service, Pandemic, E-Government, Change in Public Service  

GİRİŞ 

Bilindiği üzere, Covid 19 dünyada başta ekonomi olmak üzere, sağlık, eğitim, sosyal, 

teknolojik, yönetsel, siyasal alanlarda insanlığı etkileyen en büyük ve sonuçları ön görülemez 

en vahim krizlerden biri olmuştur. Önceleri başta Çin olmak üzere, birkaç ülkede tespit edilen 

ve kısa sürede tüm dünyaya yayın virüs pek çok insanın ölümüne neden olmuş ve alınacak 

tedbirler konusunda büyük devletleri çaresizlik içinde bırakmıştır. Hastalığın tıbben 

tedavisinin mümkün olmadığı ve tedavide kesin çözüm amaçlı kullanılabilecek ilaç ve tıbbı 

yöntem olmadığı için tedbir olarak yapılabilecek en doğru işin, hastalığın bulaşıcılığını 

azaltmak amacıyla insani ilişkilerin ve hareket alanlarının kısıtlanması olmuştur. İnsanların 

sokağa çıkması yasaklanmış, toplu ulaşım ve faaliyetler engellenmiş ve temel ihtiyaçların 

karşılanması konusunda farklı alternatif arayışlarına başlanmıştır. Yaşamın normal seyrinin 

değişmesiyle birlikte, toplumsal hayatın devam etmesi için karşılanması gereken zaruri 

ihtiyaçların karşılanma şekli ve anlayışı da değişmiştir. Özellikle, devletin en önemli aktör 

olarak rol üstlenmesi ve sosyal devlet olgusunun ön plana çıkması pek çok kamusal hizmetin 

kapsam ve şeklinin değişmesini de zorunlu kılmıştır. Aynı şekilde, kentlerdeki nüfus 

yoğunlukları, küreselleşme, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması gibi 

konular bu dönem içinde tartışılan önemli sorunlar arasında yer almış ve bu alanlarla ilgili 

önceki dönemlere göre daha farklı uygulamalara gidilmiştir. 

Bu çalışmada, Pandemi süreci ile birlikte kamu hizmetlerinde meydana gelen çeşitlilik 

ve değişimlerin, kamu yönetimi algısı ve yöntemlerine yansımasını analiz edilmiş, mevcut 

uygulamaların olumlu ve olumsuz sonuçlarını ortaya çıkararak,  bir takım öneriler 

sunulmuştur. Konuyla ilgili literatür incelenmiş ve gerek merkezi yönetim, gerekse yerel 

yönetimler tarafından sunulan hizmet tür ve yöntemleri incelenerek bir takım sonuçlara 

ulaşılmaya çalışılmıştır.  

1. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE KAPSAMI 

1.1. Kamu Hizmeti Kavramı 

Kamu hizmeti kavramı, halkın ortak gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan ve 

devletçe yerine getirilen işler olarak tanımlanabilir. Kamu hizmetleri bir ülkenin en temel ve 

önemli hizmetleri arasında yer alır. Bu hizmetlerin zamanında ve etkin bir şekilde sunulması 

kamu yönetiminin varlık sebebidir. Toplumsal ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanmasına 
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yönelik yapılan hizmetler içinde yaşadığı dönemin siyasi, ekonomik ve mali koşullarından 

etkilenmektedir. Söz konusu olan ihtiyaçlar karşısında devlet ve kurumları her zaman 

görevlerini değişen boyutlara göre üstlenmiştir(Altın, 2013: 102). Devlet toplumun zorunlu 

olan temel ihtiyaçlarını, bulunan çağın koşullarına göre karşılamaktadır. Bu zorunlu temel 

ihtiyaçların karşılanmasının aksatılması toplumu geride bırakabilir ve toplumdaki kamusal 

yaşantının aksamasına ve bozulmasına yol açabilir. Kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin 

şekilde sunumu bu açıdan önem taşımaktadır.  

Bir hizmetin kamu hizmeti olarak sayılabilmesi için en az iki koşul sağlanması 

gerekmektedir. Bu koşullardan birincisi, Sunulan hizmetin kamu yararı amacıyla kamuya 

sunulmuş olması ve diğer bir koşul ise kamu tüzel kişileri tarafından hizmetin, bizzat kamu 

tüzel kişileri tarafından ya da onların gözetim ve denetimi altında olmak şartıyla özel hukuk 

kişilerince gördürülmesidir. 

1.2.  Kamu Hizmeti İlkeleri 

Kamu hizmeti kullanılacağı yere göre anlamı değişiklik gösteren bir kavramdır. 

Ülkelerin farkı kültürel, siyasi ve ekonomik yapılarına göre sunulan kamu hizmetleri de 

farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra temel kamu hizmetlerinde ortak noktalarda 

bulunmaktadır(Karatepe,1995:214). Kamu hizmetlerinin tümü için geçerli olan temel ilkeler; 

süreklilik, eşitlik, tarafsızca yürütülmesi ve değişkenlik olması olarak belirtilmektedir. 

 Kamu hizmeti sürekliliği ilkesi;  Süreklilik (devamlılık) kamu hizmetlerinin kamu 

tarafından devamlı ve kesintisiz olarak verilmesini ifade etmektedir(Gözler,2008:206). Kamu 

hizmetlerinin sürekliliği ilkesi faaliyetlerin her zaman gündüz gece verilmesini ifade 

etmemektedir. Bazı durumlarda sağlık, su, ulaşım, elektrik gibi hizmetlere her an ihtiyaç 

varken bazı durumlarda ise kültür, sanat gibi hizmetlere de belli zamanlarda ihtiyaç vardır. Bu 

gibi durumlarda hizmetlerin sürekliliği ihtiyaçların zorunluluğa göre değişkenlik 

gösterebilmektedir. 

 Kamu hizmeti değişkenlik ilkesi; Kamu hizmeti değişen şartlara göre yeniden 

uyarlanıp değişiklik gösterebilir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin sunulması için değişen 

koşullara, teknolojik gelişmelere uymak zorundadır. Bundan dolayı kamu hizmetlerinin 

işleyişinde ve sunulmasında yeniliklere göre değişiklik yapılması gerekmektedir. 

 Kamu hizmeti eşitlik ilkesi; kamu hizmetleri toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik 

olduğundan kurumlar hizmetleri sunarken eşit davranmak zorundadırlar. Bireyler kamu 

hizmetleri konusunda eşittirler.  
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 Kamu hizmeti tarafsızca yürütülür; bireylere sunulan hizmetler tarafsızca 

yürütülmelidir. Anayasamızın 10. Maddesinde de ifade edildiği üzere herkes din, dil, ırk 

ayrımı gözetmeksizin eşittir ve kanun önünde eşit haklara sahiptir. Devlet organları bu eşitlik 

ilkesinde ayrım gözetmeksizin herkese tarafsızca hizmet sunmakla yükümlüdür. 

 

2. PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU HİZMETLERİNİN 

ÖRGÜTLENMESİ VE SUNUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER 

Covid 19 salgını insanlık tarihinde toplumların ve hatta ülkeleri en derinden etkileyen 

istisnai durumlardan bir tanesidir. Sadece insan sağlığını etkilemekle kalmayıp toplumsal 

yapıyı, kurumsal yapıları da derinden etkilemiştir. Salgın Türkiye'de sosyal, ekonomik, siyasi, 

idari-hukuki, askerî ve dinî ve kültürel alanlarda birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden 

olan radikal kararlar alınmasına neden olmuştur. 

2.1.  Eğitim Alanında Kamu Hizmetlerinde Meydana Gelen Değişimler 

Covid-19 salgını bugüne kadar eğitim sistemlerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan 

biri olmuştur (Özer ve Suna, 2020:173). Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu ilkesi 

doğrultusunda pandemi sebebiyle kesintiye uğrayan ve telafi etmek adına kamu hizmetleri 

yeni sistemler oluşturmuştur.  

Pandemi sebebiyle zorunlu tercih olan uzaktan eğitim; Ülkemizde Milli Eğitim 

Bakanlığımızın (MEB) salgın nedeniyle ilk adım olarak uzaktan eğitime geçiş yaparak eğitim 

hizmetlerini dijital platformlarda sağlamaya başlamıştır. Bilişim teknolojilerinin ilerlemesi ve 

insanların teknolojiye ulaşımının kolaylaşması eğitimin geleceği olarak görülmektedir. İyi 

şekilde yapılandırılmış bir uzaktan eğitim sistemiyle öğretmen ve öğrencilere yeni birçok 

fırsatlar sağlanabilir. Uzaktan eğitim sistemiyle bir yandan eğitim süreçlerine katılamayan 

kişilerin eğitime devam etmesi imkânı sağlanmıştır. Mesela engeli nedeniyle eğitime 

katılamayan, coğrafi koşullar sebebiyle okula gidemeyen, eğitim maliyetleri sebebiyle okula 

gidemeyen, yaşı nedeniyle eğitim devam etmeye çekinen bireyler için uzaktan eğitim fırsat 

sunmaktadır(Hassenburg, 2009; 7-10). Kişisel olarak uzaktan eğitimin sunduğu diğer faydalar 

içerisinde bireylerin kendi öğrenme hızına uygun şekilde süreci yönetmesi ve toplum içinde 

kendini ifade edemeyen bireyler için uygun ortam sunmasıdır diyebiliriz. 

Uzaktan eğitim sürecinde eğitimcilerin bir kısmı eğitime bazı sebeplerden dolayı 

katılamayan bireyler için fırsat olduğunu ve çevrimiçi derslerin daha kalıcı olduğunu 

düşünürken diğer taraftan bazı eğitimciler ise bazı öğrencilerin öğretime odaklı ve sadece tek 
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taraflı olduğunu düşünmektedirler. Uzaktan eğitim sürecinde e-posta ve öğrenmenin dijital 

yollarlar sağlanması öğretmen öğrenci ilişkisini kısıtladığı kanısına varılmıştır. Covid 19 

salgınında eğitim sürdürülebilmesi için uzaktan eğitimin en uygun seçenek olduğu 

görülmektedir. Bu durum beraberinde fırsat eşitsizliği ve eğitim eşitsizliğini de beraberinde 

ortaya çıkarmıştır. 

Öğrencilerin Sahip Olduğu İmkânlar ve Ailelerin Eğitim Düzeyine Bağlı Eşitsizlikler; 

Pandemi döneminde eğitimde önemli bir adım olan uzaktan eğitimle ,eğitim sorunlarının 

giderilmesi için devamlı internet bağlantısına ve gerekli donanıma ihtiyaç 

vardır(Morgan,2020:135-140). Öğrencilerin bazıları okul dışında bir bilgisayara sahip değil 

ve sahip olanlarında internet erişimlerinin olmadığı görülmüştür. Böylece sunulan uzaktan 

eğitim hizmetinde öğrenciler arasında önemli derecede fırsat eşitsizliği ortaya çıkmaktadır. 

Online süreçlerde sunulan eğitim hizmetinde ailelerin ve öğrencilerin sahip oldukları 

imkanlar önemlidir. Evlerinde daha fazla teknoloji kaynak ve ailelerin bu konuda bilgi sahibi 

olmaları öğrencilerin başarısının bir göstergesi olarak meydana gelmektedir(Akyüz,2014: 

151-153). Öğrencilerin derslere katılımı ve başarılı olma noktasında ailelerin eğitim 

düzeyinde önemli faktördür.  Eğitim seviyesi yüksek olan ailelerden öğrencilerin daha fazla 

destek alındığı, eğitim seviyesi düşük ailelerden daha az destek alındı 

görülmektedir(Kızkapan, Nacaroğlu,2019:701-719).  

Pandemi döneminde kamu hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunumunda eğitim alanında 

meydana gelen değişimleri ise; Her yerde eğitim her zaman eğitim algısı güçlendirilmiştir. 

Uzaktan eğitim kapsamında EBA TV yayına başlatıldı ve EBA platformu düzenlenmiştir. 

Eğitimde Fırsat Adaletinin öncelikli hedef alınıp, öğrencilere tablet bilgisayar ve internet 

hizmeti desteği verilmiştir. Kütüphanelere çevrimiçi olarak ulaşım sağlanmıştır. Öğrenciler 

arasında eşitliği sağlamaya yönelik olarak EBA TV’de Suriyeli öğrenciler için hazırlanan 

“Uyum için Türkçe” dersleri başlatılmıştır. Covıd-19’un olumsuz psikolojik etkilerini 

azaltmak amacıyla 81 ilde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı 

oluşturulmuştur. Özel eğitim öğrenciler ve velileri için geliştirilen “Özelim Eğitimdeyim” 

mobil uygulaması kullanıma sunulmuş ve velilerinde eğitime katılımı sağlanmıştır. Kamu 

hizmetlerinin eşit şekilde sunulması ilkesi bazında uzaktan eğitime evlerinden katılma imkânı 

olmayan öğrencilerin EBA' dan faydalanmalarını sağlamak için bazı okullar ve devlete bağlı 

kurumlarda oluşturulan EBA destek noktaları oluşturulmuştur.  

MEB’in yürüttüğü çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan 

“covid19.meb.gov.tr” internet sitesini oluşturarak eğitime daha kolay erişim olanağı sağlandı. 
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Zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrencilerin bir tuşla tablet, bilgisayar, telefon gibi 

araçlardan eğitim alması sağlanmıştır. Veliler için hazırlanan, günlük program ve etkinlik 

önerileri içeren “Uzaktan Eğitim Yakından İlgi” setleri oluşturularak velilerin eğitime 

katılımları sağlandı. Salgın sürecinde Milli eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin, velilerin 

ve öğretmenlerin görüşlerini almak için ‘‘Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var projesiyle’’ 

uzaktan eğitimle ilgili fikirleri alınacağı bir site açılarak, düşünce ve fikirlerin paylaşımlımı 

sağlanması olarak sıralayabiliriz. 

2.2.  Pandemi Dönemi Ve Sağlık Alanında Yapılan Değişimler 

Sağlık, en önemli kamu yönetimi hizmetlerinden biridir. Genel sağlık hizmetleri aynı 

zamanda kolluk hizmetleri olarak hizmet sunmaktadır. Devletin en önemli görevlerinden 

biride toplumun sağlığını korumaktır. Devlet tarafından her türlü tedbirin alınması 

gerekmektedir. Covid-19’un ilk vakanın gözükmesiyle beraber Sağlık Bakanlığı tarafından 

devlet hastanesi, özel hastanende, sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde Koranavirüs 

hastalarının kabulünün sağlanması ve tedavilerinin yapılmasını zorunlu hale getiren genelde 

yayınlanmıştır (Pandemi Hastaneleri Genelgesi,2020). 

Bu süreçte alınan kararlar uygulanan tedbirler hastalığın yayılımını azaltmaya yönelik 

ve kontrol atına almaya yönelik olmuştur (Yurdakul, 2020:45). Salgınla beraber sağlık 

alanında gerekli olan cerrahi eldivenler, cerrahi maskeler gibi  tıbbı malzemelerin 

karşılanmasında sıkıntı yaşamamak için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordine 

sağlayarak meslek liselerinde  maske üretimi ve dezenfektan üretimi için beraber hareket 

etmişlerdir. Aynı şekilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında özel şirketlerle işbirliği yaparak 

solunum cihazları üretimi için beraber çalışmalar yapmıştır(Akgün,2020: 225). Pandemi 

döneminde kamu hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunumunda sağlık alanında meydana gelen 

değişimleri ise; İlk etapta Covid 19 süreci için Sağlık Bakanlığı tarafından “COVID 19 Bilim 

Kurulu” kurulmuştur. Hastalık ile ilgili gerekli bilgilerin alabilmesi için ALO 184 Korona 

danışma hattı oluşturulmuş ve ayrıca acil durumlar için 112 acil hattı da görevlendirilmiştir. 

Hastanelerde sıkıntı yaşamamak adına yeni hastane projeleri hız kazanmıştır. Aşının 

bulunmasıyla vatandaşların aşılama sürecini hızlandırmak için aşılama kampanyaları 

başlatılarak teşviklerde bulunulmuştur ve ‘‘Aşı seferberliği’’ başlatılarak "Mobil aşı ekipleri 

kurulmuş ve herkesin hizmete ulaşılabilirliği sağlanmıştır. Erişilme esasına dayanılarak sağlık 

alanında 7/24 çalışma esasına göre ekipler oluşturulmuştur. Sağlık çalışanlara ihtiyacın 

duyulduğu bu dönemde bakanlığın talimatıyla Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve 

konaklama ile ilgili düzenleme yapılmıştır. 
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Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve olumlu dönüşümler alınan, Hes Kodu   

‘‘Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması’’ başlatılmıştır (Sağlık Bakanlığı,2020). Hastanelerde 

personel sıkıntısı yaşamamak adına ve daha geniş hizmet verme amacıyla sağlık personeli 

alımları yapılmıştır. Yerel yönetimler tarafından hastanelere hasta nakil hizmeti sunulmuştur. 

Kamu hizmetinin süreklilik esasına dayanılarak sağlık destek çağrı merkezi kurulmuştur. 

Belediye, bünyesindeki araçları hasta nakil aracı olarak tasarlayıp, evde bakıma muhtaç ve 

hastaneye gitmesi gereken vatandaşları hastaneye taşıma görevini alması olarak 

sıralayabiliriz.  

2.3.  Pandemi Döneminde Ekonomik ve Sosyal Kamu Hizmetleri Alanında 

Meydana Gelen Değişimler 

Pandeminin ekonomik etkilerini en aza indirgemek için birçok düzenlemeye gidildi ve 

destek paketleri açıklanmıştır. Bu destek paketleriyle işveren, çalışan, esnaf ve emekli gibi 

toplumun her kesimindeki vatandaşlara kaynak ayrılmaya çalışılmıştır. Bu paketler kapsam 

olarak üretime destek olmak, vatandaşlara ekonomik açıdan destek olma, istihdamı 

destekleme, finansal ödemeleri erteleme olarak açıklanabilir(Yıldız, Uzun,2020: 36-37). 

Salgın dönemiyle beraber devletin sosyal devlet anlayışı ile insanlara destek vermesi değişen 

ekonomik koşulara göre şekillenmektedir. Çalışma hayatında özel ve kamu sektöründe asgari 

personelle, esnek çalışma sistemine geçilmiştir. Kurumlarda anayasamızda kamu 

hizmetlerinin ‘‘süreklilik’’ ilkesi ifade edilirken, kamu görevlilerinin hizmeti ‘‘hizmet 

mahallinde ifa etme zorunluğu’’ ileri sürülmesine rağmen pandemi dönemiyle yerinin part 

time çalışma, ofis yerine evde çalışma gibi şekillerde kamu yönetimi sunumlarında değişim 

göstermiştir. Sınırlı sayıda memurun kamu hizmetlerini sunması, mesai saatlerinin değişmesi 

kamu hizmeti sunumunu olumsuz olarak etkilemiştir. 

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdikleri hizmetlere destek olarak 

Hazine ve Maliye Bakanlığı da birçok kalemde vergilerin ertelenmesine ve düşürülmesine 

yönelik çalışmalar yapmıştır. Sosyal Destek Politikaları uygulandı. Devlet tarafından ücretsiz 

olarak maske ve temel sağlık ürünlerinin temini sağlanmıştır. Yaşlı ve özel durumlara sahip 

vatandaşlara yardım etmeye yönelik Vefa Destek Uygulaması başlatılarak onların ihtiyaçlarını 

gönüllü şekilde karşılayan gruplar oluşturulmuştur. Bu dönemde ekonomik olarak devlete 

destek amaçlı Cumhurbaşkanlığı tarafından  “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasını 

başlatılarak yerel yönetimler alanında yardımlar toplanmıştır. Pandemi döneminden önce 

valilik ya da belediye tarafından yardımlardan faydalanmak için günlerce beklenirken 
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pandemi döneminde yardımlar internet üzerinden e-devlet aracılığıyla hemen 

gerçekleştirilmiştir. İhtiyacı olan aileler tespit edilerek onlara yönelik gıda ve temizlik paketi 

desteği yapılmıştır. Hasta olan ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sıcak yemek dağıtımı ve 

alışveriş desteği verildi. Dışarıda yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik barınma desteği 

yapılmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çıkardığı yasa gereğince,  

işverenlere üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirilerek işsizlik oranlarının önüne geçildi. 

Büyükşehir belediyelerinin spor, sanat, çevrim içi konserler, gibi programları, psikolojik 

danışmanlık ve destek hizmetleri online sunularak hizmetlerin devamlılığı sağlanmıştır. 

Online alışverişler artış göstermesiyle, kargo şirketlerinin görev ve hizmeti artmıştır ve 

hizmetlerin online verilmesine yoğun ilgi artmıştır. 

2.4.  Pandemi Döneminde E- Devlet Kapsamında Yürütülen Kamusal 

Hizmetlerin Kapsam Ve Çeşitliliğinde Meydana Gelen Değişimler 

Dijital hizmetin önemi ve gerekliliği coronavirüs salgını sürecinde daha da ön plana 

çıkmaktadır. Pandemi ile beraber e-devlet hizmet sınırları genişletilmiştir. Covid 19 pandemi 

döneminde vatandaşlarımızın işlemlerini gerçekleştirmek için e- devlet kapısı daha sık 

kullanılmaya başladı. E-devlet hizmetinin en önemli tercihleri arasında işlemlerin daha hızlı 

ve güvenilir şekilde sunulmasıdır. 2019 yılında 1 milyar 179 bin giriş yapılmış olup, 2020 

yılının ilk altı ayında 1 milyar giriş sayışıma ulaşması hizmetin kullanılmasının artığının 

göstergesidir (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı,2021). E-devlet 

hizmetinin; 

Bilgi iletişiminin hızlanması 

Maliyetin azalması ve işlem süresinin azalması 

7/24 hizmetin verilmesi 

Hızlı hizmet karşısında artan memnuniyet ve güvenirlilik,  gibi birçok faydasını 

sayabiliriz. E devlet kapsamında genel olarak başvuru hizmeti, belge üretme hizmeti, abonelik 

hizmetleri, bilgilendirme hizmetleri verilmektedir. Pandemi süreciyle beraber bu hizmetlere 

ek olarak yeni hizmetler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Bu hizmetleri  şöyle; 

hayat eve sığar (hes kodu) uygulaması,  pandemi sosyal destek ön başvuru, SGK borçlarının 

yapılandırılması, kısa çalışma ödeneği başvurusu, geçici iş gücü desteği başvurusu, esnaf ve 

sanatkârlara gelir kaybı desteği, kira desteği, seyahat izin belgesi uygulaması gibi yeni 
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uygulamalar eklenmiştir ve e-nabız uygulaması yine pandemi nedeniyle en çok kullanılan 

uygulama olmuştur. 

2.5.  Pandemi Sürecinde Adli Kamu Hizmetlerinde Meydana Gelen Değişim 

Ve Dönüşümler 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Askerî kışlalarda tüm celp, sevk ve terhis 

işlemlerinin ertelendiğini duyurulmuştur. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından zaman 

aşımı dışındaki tüm davalar durdurulmuştur. Covid-19 sürecinde davalar e- duruşma 

sistemiyle gerçekleştirildi. Salgının cezaevlerini de etkilemesi ve oluşabilecek kamu 

düzeninin bozulması riskine karşı cezaevlerindeki doluluğu azaltmayı amaçlayan infaz 

indirimini öngören yasanın mecliste kabul edilmesiyle yaklaşık 90 bin mahkûm ve tutuklunun 

tahliye edilmesine başlanılarak salgının artmasına yönelik tedbirler alınmıştır.  

SONUÇ 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak başlayarak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs 

salgınıyla mücadelede kamu hizmetlerinin sunum alanlarında da birçok değişim meydana 

gelmiştir. Başta sağlık, eğitim, ekonomik, sosyal alanlarda kamu hizmetlerindeki değişimler 

önemli yere sahiptir. 

Covid-19 salgınıyla mücadele edebilmek adına gerek merkezi yönetimler gerekse de 

yerel yönetimler birçok görev üstlenmiş ve yeni politikalar devreye sokmuşlardır. Bu 

politikaların başında sağlık ile ilgili faaliyetler yer alsa da salgının sosyal, eğitim, ekonomik, 

kültürel etkilerini en aza indirebilmek için yerel yönetimler ve merkezi yönetimler seferber 

olmuştur. Covid-19 salgınına karşı, merkezi yönetimler tarafından seyahat kısıtlamaları, 

sağlık hizmetleri alanlarında hizmetin artması ve hizmet alanının genişletilmesi, sosyal 

yardımlar, eğitim alanında okulların kapatılması, eğitimin akmamasına yönelik oluşturulan 

EBA sistemiyle eğitimde sürekliliği ve ulaşılabilirliğin devam ettirilmesi, toplu alanlara 

girişlerin geçici olarak yasaklanması, çalışma düzeninde esnek şekle gidilmesi, , toplu taşıma 

ve benzeri toplu kullanım alanlarında alınması zorunlu olan kurallar gibi  birçok önlemler 

alınmıştır. Duruşmaların online olarak yapılması, e- devlet uygulamasına vatandaşların 

hayatını kolaylaştıran ve ulaşılabilirlik ilkesine bağlı olarak yeni hizmetlerin eklenmesi gibi  

birçok hizmet alanında değişimler olmuştur. Yerel yönetimler tarafından ise, toplu taşıma 

araçlarının kullanımında yeni düzenlemelere gidilmesi, kongre, konferans gibi daha önceden 

planlanmış etkinliklerin iptalinin gerçekleşmesi, vatandaşların salgın konusunda 

bilinçlendirilmesi, psikolojik olarak salgından etkilenenlere yönelik destek hizmetlerinin 
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verilmesi, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaçlar konusunda yardımların yapılması, eğitime 

yönelik tablet internet desteğinde bulunarak öğrenciler arasında eşitliği sağlama yönünde 

destek verilmesi, sosyal destek paketleriyle yardımların verilmesi, sağlık alanında herkesin 

özel ve devlet hastanesi ayrılmaksızın tedavi edilmesi, hasta nakil araçlarının hizmete 

sunulması,  yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yardım amaçlı vefa destek gruplarının kurulması 

şeklinde birçok yardım ve destek programlarıyla salgının etkisini azaltılmaya yönelik 

önlemler  alınmıştır .  

Sunulan hizmetlerin sürekliliği, e devlet uygulamalarıyla hizmetlere ulaşılabilirlik, 

yapılan sosyal yardım ve desteklerle vatandaşların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim 

alanında yapılan destek ve EBA gibi eğitim programlarıyla eşit hizmetin sunulması, kamu 

hizmetlerinin tarafsızca, eşit şekilde sunulması ,7/24 saat hizmetlerin verilmesiyle devamlılığı 

ve  ulaşıla bilinmesi kamu hizmet ve anlayışlarındaki değişimlerin sonucudur. 

Bu Kapsam İçinde Sunulabilecek Öneriler: 

 Covid-19 dönemi kamu hizmetleri anlayış ve uygulamaların da meydana gelen 

değişimlere karşı olarak ve Salgın döneminde değişen hizmetler sonucunda 

sunulabilecek önerileri şu şekilde; 

 Salgınlarla ilgili geçmiş ülke deneyimlerden daha çok yararlanmak işi kolaylaştırır. 

 Özel sektörü  özel bir aktör haline getirmek, 

 Salgınla mücadelede teknolojinin sonuna kadar kullanımı sağlanabilir. 

 Vatandaşların devlete ve hükümete karşı güven tedbirlerinin alınması , 

 Salgınla mücadelede bilimsel verilerden ve bilim insanlarının tavsiyelerinden 

yararlanılmasının arttırılmalı, 

 Şartlar Değiştikçe Farklı Tedbir Seviyeleri Uygulanabilir. 

 Normalleşen Hayata Katılım Kuralları Oluşturulabilir. 

 Salgın Sonrasında Esnek ve Uzaktan Çalışma Modelleri Yaygınlaştırılmalı şeklinde 

sıralayabilir. 
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GÖÇ VE SİYASET; KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE ULUSLARARASI 

ZORUNLU GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER 

İbrahim MAVİ 

Öz 

Günümüzde “zorunlu göç çalışmaları” (forced nigration studies) olarak adlandırılan araştırma dalı 

birçok disiplinin katkısıyla “mülteci çalışmaları” (refugee studies)  bağlamında ele alınmaktadır. Uluslararası 

alanda, özellikle siyasi boyutta dikkat çeken ve küreselleşme etkisiyle de çeşitlilik gösteren göç çeşitlerinden 

biri olarak zorunlu göç sosyal bilimlerin önemli bir konusu haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı 

küreselleşme döneminde insanların iradeleri dışında gelişen ve zorunlu durumlar sonucunda ortaya çıkan 

zorunlu göç sürecini açıklamaktır.  Ayrıca küreselleşme döneminde artan küresel savaş politikaları, bölgesel 

veya yerel çatışmalar, ülke içi çatışma sonucu artan güvenlik sorunu bu kapsamda incelenmiştir. Bunlara ek 

olarak artan ekonomi, eğitim, sağlık ve çevre sorunları da çalışmada zorunlu göç kapsamında ele alınan 

konulardır. Ayrıca yerel yönetimlerin uyum sorunu başta olmak üzere, mültecilerin temel ihtiyaçlarını 

giderme, çoğulculuk anlayışıyla hareket etme, oryantasyon sürecine odaklanma, sosyal destek projelerini 

geliştirme, uluslararası örgütler ve yerel sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yapmasıyla göç 

yönetiminde yerel yönetimlerin önemi vurgulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Göç, Zorunlu Göç, Mülteci, Yerel Yönetimler. 

 

MIGRATION AND POLITICS; INTERNATIONAL FORCED MIGRATION AND 

LOCAL ADMINISTRATIONS IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION 

Abstract 

The present day, the research branch called "forced migration studies" is discussed in the context of 

"refugee studies" with the contribution of many disciplines. Migration, which is one of the wide-ranging 

varieties seen in globalization, which is of great political importance in the international arena, consists of an 

important part of social sciences in this section. In this context, the aim of the study is to explain the forced 

migration process that developed outside the will of people in the globalization period and emerged as a 

result of compulsory situations. In addition, the increasing global war policies, regional or local conflicts, 

and the increasing security problem as a result of intra-country conflict during the globalization period are 

examined in this context. In addition to these, increasing economy, education, health and environmental 

problems are also the subjects discussed within the scope of forced migration in the study. In addition, the 

importance of local governments in migration management is emphasized by meeting the basic needs of 

refugees, acting with an understanding of pluralism, focusing on the orientation process, developing social 

support projects, working together with international organizations and local non-governmental 

organizations, especially the integration problem of local governments. 

Keywords: Globalization, Migration, Forced Migration, Refugee, Local Administrations. 

GİRİŞ 

Yakın döneme kadar birçok disiplin ülke içi veya sınır ötesi gerçekleşen göçleri 

kentleşme bağlamında ele almıştır. Fakat bu bağlam yeterli olmayınca sosyal bilimlerin 

birçok disiplini göçü farklı şekillerde ele almıştır. Bu disiplinlerin göç açıklamalarında ilk 

aşamada tarımda makineleşme, sanayinin gelişmesi temel etkenler olarak görülmüştür. 

Fakat küreselleşme döneminin toplumsal alanda ortaya çıkardığı hızlı değişim süreciyle 
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göçler farklı nedenlerle ele alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle daha önce yasal olarak 

kabul gören ve çeşitli nedenlerle gönüllü veya zorunlu gerçekleşen göçlere odaklanan 

çalışmalar ön plandayken, küreselleşme döneminde yasal olmayan kaçak ülke girişleri, 

göç sonucu artan insan ticareti, göçten faydalanan organize suç örgütleri, göç edenlerin 

sosyal ağları ve küreselleşmeyle ortaya çıkan kimlik sorunları küresel zorunlu göç 

çalışmaları ön plana çıkmıştır.  

Bu çalışma küresel zorunlu göç sürecini yeni boyutlarıyla ele alma çabasındadır. 

Çünkü küreselleşme döneminde ortaya çıkan göçler, savaş, çatışma, güvenlik, yoksulluk, 

kıtlık, küresel iklimden dolayı yeni bir boyut kazanmıştır. Bu boyutların ele alındığı 

çalışmada küresel zorunlu göçün siyasal etkileri üzerinde durulmuştur. Küreselleşmenin 

siyasal boyutu çerçevesinde ortaya çıkan istikrarsızlıklar, etnik çatışmalar, uluslararası 

siyasetteki dalgalanmalar, işgal ve terör olayları zorunlu göçü ortaya çıkaran etkenler 

olmuştur. Bu konular çerçevesinde ele alındığında küresel zorunlu göçün artık bir ülkeyi 

veya yakın komşusunu değil, tüm dünyayı etkilediği savunulabilir. Örneğin Afrika ve 

Ortadoğu coğrafyalarında yaşanan istikrarsızlıklar Avrupa ve Amerika’yı da 

etkileyebilmektedir. Çünkü çatışmanın yoğun yaşandığı bölgelerde yaşadıkları ülkelerin 

koşullarından memnun olmayan insanlar Avrupa ve Amerika gibi ülkelere göç etme 

eğiliminde olmuşlardır. Zorunlu nedenler de eklenince küresel hareketlilik toplumların 

yapısında ciddi değişiklikler yaratmaya başlamıştır.  

Küresel zorunlu göçler sonucunda kendi ülkelerinden başka ülkelere göç eden 

göçmenler, göç ettikleri ülkenin genel politikaları ile yerel siyaseti üzerinde etkili olmaya 

başlamıştır. Bu çalışmanın amacı küresel zorunlu göç ve siyaset ilişkisi bağlamında 

göçlerin yerel yönetimler üzerindeki etkisini açıklamaktır. Çünkü küresel zorunlu göçler 

sonucunda göç yönetimin temel aktörleri değişmiş, mülteci sorununa evrensel insan 

hakları bağlamında yaklaşan sivil toplum örgütleri ile uluslararası kuruluşlar ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca mültecilerin yerleştikleri kentleri etkilemesi nedeniyle, göçten etkilenen 

yerel yönetimlerin de göç yönetimindeki rolü değişmeye başlamıştır. Bu kapsamda 

çalışmanın genelinde küresel zorunlu göçlere neden olan siyasal süreçler, göç sonucunda 

ortaya çıkan çatışma ve sosyal uyum ile yerel yönetimlerin mülteci politikaları 

vurgulanmıştır. Ayrıca zorunlu göçün temel insan hakları kapsamında 

değerlendirilmesiyle ortaya çıkan siyasi katılım tartışmaları zorunlu göç ve mülteci 

konusunu yeni bir boyutta ele almayı gerektirmiştir.  
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1. KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE GÖÇ VE GÖÇ ÇEŞİTLERİ 

Avcı toplayıcı topluluklardan günümüze kadar uzun bir dönem boyunca insanlar 

coğrafi olarak yer değişiklikleri yaşamıştır. Bu yer değişikliğini ifade eden göç, hareket 

halinde olan veya yerleşik durumda olan toplulukların belli nedenlerle yerinden ayrılma 

sürecini kapsamaktadır. Belli bir nedenle gerçekleştirilen bu yer değişikliği ilk zamanlarda 

coğrafi koşullar, yaşam tarzı, toplumun devamının sağlanması ve ticaret gibi etkenlerden 

dolayı görülmüş olsa da modern dönemde yaşanan yeni gelişmeler göçün dönüştürmüş ve 

göç sürecinin uluslararası bir olgu haline gelmesinde etkili olmuştur. Modern dönemin 

yaşam biçimlerine ve koşullarına göre şekillenen göçler küreselleşme döneminde 

evrimleşmiştir.  

Yakın dönemde küresel göçün artması ve bunlarla bağlantılı sorunların da ortaya 

çıkmasıyla göç konusu önemli bir mesele haline gelmiştir. Özellikle de artan göç 

oranlarıyla beraber ulusal kimlik ve vatandaşlık gibi kavramların yeniden gözden 

geçirilmesi göçün uluslararası önemini artırmıştır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda da 

etkisinin süreceği tahmine dilen göçün küresel bir sorun haline gelmesinde etkili olan 

eğilimleri inceleyen Stephen Castles ve Mark Miller (akt. Giddens, 2012: 565) 

önümüzdeki yıllarda küreselleşme dâhil dört göç eğilimi üzerinde durmuştur; göçün 

hızlanması, göçün, farklılaşması, göçün kadınlaşması ve göçün küreselleşmesi. Hızlanma 

eğilimine göre sınır ötesine göç eskiye oranla çok daha fazla sayıda meydana gelmektedir. 

Farklılaşma eğilimine göre işçi göçü ya da mültecilik gibi özgül biçimlerin etkili olduğu 

önceki dönemlerdeki göçün aksine, günümüzde birçok ülke farklı tiplerde göçmen 

almaktadır. Kadınlaşma Artan sayıda göçmen, eski dönemlere oranla günümüzdeki göçü 

erkeklerin çok daha az baskın oldukları bir göç haline getiren kadınlardan oluşmaktadır. 

Kadın göçmen sayısındaki artış, ev içi işçilere talebin artması, seks turizminin 

genişlemesi, kadın ticareti emek piyasasıyla doğru orantılıdır. Küreselleşme eğilimi 

açısından bakıldığında, göç veren ve göç alan ülkeleri bu sürece dahil olmaktadır.  

Göçün küreselleşmesi dünya savaşlarıyla yeni bir boyut kazanmış, bu süreçten 

itibaren küresel zorunlu göç yaklaşımı daha çok ön plana çıkmıştır. Dünya ölçeğinde 

ülkeler arasındaki hızla değişen ekonomik, siyasi ve kültürel bağların bir yansıması olarak 

görülen (Giddens, 2012: 569) zorunlu göç “hem çok dinamik, karmaşık ve çok boyutlu bir 

olgudur hem de sürekli devinim halindedir” (Öner, 2012: 13).  

Küresel dönemde zorunlu nedenlerle ortaya çıkan bu göç sürecinde zorunlu göç 

mağdurları gün geçtikçe artmış ve göçmen sorunu neredeyse tüm dünyanın gündemi 
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haline gelmiştir. Bu süreç böyle devam ederse küresel göçün daha çok etkili olacağı ve 

2050 yıllında 405 milyon mültecinin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir (IOM, 2011). 

Nitekim Dünya Göç Örgütü’nün 2020 raporuna göre şu anda 272 milyona ulaşan* bir 

mülteci durumu söz konusudur. Ülkelerin iç siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde önemli 

bir etken olan zorunlu göç olgusu artık küresel bir sorun haline gelmiştir. Çevre 

felaketleri, çatışma, savaş, kıtlık veya geniş ölçekli kalkınma projeleri sonucu ortaya çıkan 

zorunlu göç diğer göçler gibi yasal bir süreç değildir. Bu nedenle de uzlaşılmış bir 

çerçevesi yoktur. Fakat genel olarak çatışma kaynaklı yerinden edilme, kalkınma 

sebebiyle ülke içi göç, çevresel yerinden edilme gibi kategoriler (Betts, 2017: 19) bu 

kapsamda ele alınmaktadır.  

Giovetti’ye (2019) göre zorunlu göçün 6 nedeni vardır; kuraklık, açlık, sel, depremler, 

savaş ve çatışma, ekonomik koşullar. Dünya genelinde zorunlu göçün en yaygın etkeni 

çatışmadır diyen Giovetti’ye göre, son zamanlarda, dünyanın odak noktası Myanmar’daki 

Rohingya krizi oldu ve ülkedeki Müslüman nüfusun yaklaşık %75'i şiddet ve etnik 

temizlik sonrasında komşu Bangladeş'e kaçtı. 2017 yılında, devam eden gerilim ve 

şiddetin tırmandığı bir ortamda Birleşmiş Milletler, Rohingyaların içinde bulunduğu kötü 

durumu dünyanın “ en hızlı büyüyen mülteci acil durumu ” olarak nitelendirdi. 

Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Merkezi'ne göre, 21. yüzyılın büyük 

bölümünde Ortadoğu'da zorunlu göç bir norm haline geldi. Suriye'deki ölümcül iç savaş 

11 milyondan fazla zorunlu göç vakasına neden oldu. Bugüne kadar yaklaşık 6,2 milyon 

Suriyeli ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve 5,6 milyondan fazla Suriyeli mülteci 

olarak sayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti çeşitli çatışmalarla evlerinden zorla 

yaklaşık 6 milyon kişi ile Afrika kıtasının sürülen insanlar en çok vardır. Güney Sudan, 

kısa varlığı boyunca sürekli olarak savaş kaynaklı göçlerle uğraştı (Giovetti, 2019). 

Zorunlu göç sürecinde profili en yüksek ve en fazla araştırılan, yargılanma, ırk, din, 

milliyet, ya da bir sosyal gruba ait olma konusunda sağlam gerekçelere sahip bir korku 

sebebiyle o ülkenin korumasından faydalanmayan ya da faydalanamayan ve kendilerini 

ülkelerinin dışında bulan (1951 Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi Madde 1a) mültecilerdir. 

Çatışma, şiddet veya zulüm nedeniyle menşe ülkelerden kaçmak zorunda kalan kişiler için 

yapılan sınıflandırma olan mülteci, ırkları, dinleri, siyasi duruşları veya sosyal statüleri 

                                                           
* https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020 

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020
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nedeniyle tehdit altında olan gruplar* olarak zorunlu göç sürecine en çok maruz kalmış 

gruplardır. UNHCR’nin 2019 Küresel Eğilimler raporuna göre**, şu anda dünya 

çapında 70,8 milyon zorla yerinden edilmiş insan var. Bunların 25,9 milyonu mülteci 

(bunların yarısından fazlası 18 yaşın altında), 3.5 milyonu sığınmacı ve 41,3 milyonu ülke 

içinde yerinden edilmiş kişilerden oluşmaktadır. Bunların hepsi de zorun göç kapsamında 

ele alınmıştır. Küresel etkisi bakımından kitlesel zorunlu göçler Amerika, Avrupa başta 

olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin iç siyaseti üzerinde de etkili olmuştur. 

2. KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE ULUSLARARASI ZORUNLU GÖÇ 

Küreselleşme döneminde uluslararası bir sorun haline gelmiş olan ve birçok devletin 

buna yönelik yasal önlemler aldığı zorunlu göç sürecinde göçmenler dünyanın her yerine 

dağılmıştır. Zorunlu sebeplerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenler 

küresel savaş politikaları ve bu politikaların sonucu olan yoksulluk ve çatışma sürecinden 

kurtulma amacında olmuşlardır. Bilgi, iletişim, ekonomik ve sosyal destek gibi insanların 

hareket etmesine yardımcı olan kaynakların sağlanmasıyla göç akışlarının yönü Avrupa’ya 

çevrilmiştir. Bu amaçla daha iyi koşullarda yaşayacaklarını düşündükleri Avrupa 

ülkelerine doğru bir hareketlilik söz konusu olmuştur.   

Avrupa gibi daha cazip gelen ülkelere doğru göç bir sebep değil, bir sonuçtur. Bu 

durum birçok düşünür ve kuram tarafından itme-çekme yaklaşımına göre ele alınmıştır. 

“Ekonomik fırsatların yetersizliği”, “siyasi baskılar”, “yaşam standartlarının düşük 

olması” ve nüfusun fazlalığı gibi sebepler göçün itici faktörlerini oluştururken, “gidilen 

ülkenin ekonomik anlamda sunduğu fırsatlar”, “işgücü talebi”, “siyasi anlamda özgür bir 

ortam” gibi sebepler de göçün çekici faktörlerini oluşturmaktadır (Sert, 2012: 31, Giddens, 

2012: 570).  

Dünyanın tümünün karşı karşıya kaldığı zorunlu küresel göç artık sadece sorun 

yaşayan ülke ile komşu ülkeyi değil tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Çünkü 

küreselleşmenin etki ettiği alanlar ve bu alanların etkisiyle göçler küresel bir hal almıştır. 

Scholte (akt. Betts, 2017: 222) zorunlu küresel göçler üzerindeki etkisi bakımından 

küreselleşmenin sebep ve sonuçlarını açıklamak amacıyla dört temel alan belirlemiştir; 

üretim, yönetişim, kimlik ve bilgi. Üretim süreçlerinde artık sadece bir tek devletin 

sınırları içinde kalmadığını ve devletler arasında yayıldığını vurgulamıştır. Uluslar ötesi 

                                                           
* https://www.concernusa.org/story/refugee-migrant-asylum-seeker-idp-difference/ 
** https://www.unhcr.org/tr/24189-dunyadaki-insanlarin-1i-yerinden-edilmis-durumda-unhcr-kuresel-egilimler-

raporu.html 
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ürün zincirleri, şirket içi ticaret, dışarıdan hizmet alma, off-shore merkezler, küresel 

şirketler ve artan piyasa yoğunluğu üretimin giderek sınır ötesine taşınmasında etkili 

olmuştur. Yönetişim sürecinde artık tek bir devletin küresel sorunların önüne geçmek için 

yasalar oluşturmamakta, bunun için de küresel bir karar mekanizması ortaya çıkmaktadır. 

Kimlik konusu da aynı şekilde bu küresel yayılma içindedir. Küreselleşme ile yerel 

kimlikler ülke topraklarıyla sınırlı iken, ülke dışı diasporalar ve sınır ötesi göçlerle 

kimliklerin yayılmasının önünü açılmıştır. Yeni teknoloji biçimleri de bu durumu 

desteklemiştir. Son olarak bilgi, sınırlar ötesi bir alan yaratan internetin etkisiyle yayılma 

şansı bulmuştur. Telekomünikasyon, biyo teknoloji ve nano teknoloj gibi teknolojik 

gelişmelerle bilginin küresel olarak yayılması söz konusu olmuş, bu da küreselleşmenin 

yayılmasında etkili olmuştur. 

 Zorunlu göç ve küreselleşme ilişkisine bakıldığında küreselleşmenin sebep ve 

sonuçlarının yarattığı etki sonucunda hareketliliğin ortaya çıktığı savunulabilir. Üretim, 

yönetişim, kimlik ve bilgi küreselleşmeyi ortaya çıkarırken bunun sonucunda ortaya çıkan 

gelişmeler küresel zorunlu göçü hızlandırmıştır. Bu süreci şemalaştıran Betts (2017: 230), 

zorunlu göç ve küreselleşme ilişkisini Şekil-1 de göstermiştir. 

Şekil-1: Küreselleşme ve Zorunlu Göç İlişkisi 

 

 

 

 

 

 

Şekil-1’de görüldüğü üzere küreselleşme ve zorunlu göç arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkaran birçok etken bulunmaktadır. Küresel zorunlu göç hem doğal felaketler (örneğin 

depremler, kasırgalar, tsunamiler), hem de teknolojik çevre felaketleri (örneğin nükleer 

atık tesisleri, kimyasal sızıntılar)” (Sert, 2012: 38) nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. 

Ayrıca zorunlu göç uluslararası alanda hızlı gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

Bunun sebebi de “halen pek çok ülkede baş gösteren siyasi istikrarsızlıklar, etnik 

çatışmalar, uluslararası siyasetteki dalgalanmalar ve hatta iklim değişikliği gibi çevresel 

faktörlerin düzensiz göç hareketleri ve sıkılaştırılmış göç politikaları ile iç içe geçtiği 
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oldukça karmaşık bir tabloya doğru yol almasından” (Hazan, 2012: 194) dolayıdır. Bu 

tablo içerisinde konumuzu da ilgilendiren asıl mesele zorunlu göçün hem nedeni hem de 

sonucu çerçevesinde ele alınabilecek siyasal gelişmelerdir.  

3. ZORUNLU GÖÇÜN ULUSAL VE YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDE 

ETKİSİ  

Göçün sebepleri kadar sonuçları konusunda yapılan sosyolojik araştırmalar 

değindikleri konular bakımından çeşitlilik göstermektedir. Ekonomi, kültür, kentleşme, 

eğitim, gecekondulaşma, çarpık kentleşme, kente uyum sorunu, işsizlik, toplumsal çatışma 

vb. konular üzerinde çalışmalar çoğunlukta iken, göçün yerel ve ulusal siyaset ile bu 

konuda izlenen politikalar üzerindeki etkisi yeterli düzeyde çalışılmamıştır. Özellikle de 

21. yüzyılın küresel sorunlarından biri olan zorunlu göçün insan hakları sorunu olarak ele 

alınması, konuyu farklı boyutlarıyla ele almayı zorunlu hale getirmiştir.  Öncelikle zorunlu 

göç sonucu temel insan hakları, siyasi katılım, çoğulculuk, demokrasi, anadilde eğitim, oy 

kullanma ve yerel yönetimlere aktif katılım tartışma konusu olmuştur. Çünkü zorunlu 

göçün yargılanmadan ya da çatışmadan kaçış sebebiyle çoğunlukla siyasi bir temeli 

olduğu varsayılır (Betts, 2017: 18). 

Küresel bir sorun haline gelen zorunlu göçte göçmenlerin haklarının savunulması 

adına bazı gelişmeler söz konusu olmuştur. Birçok ülke göçmenlerin uyumu konusunda 

farklı çalışmalar ortaya koyarak temel hakları tanımışlardır. Bu bağlamda, kimi ülkeler bu 

hakları yasalarla desteklemiş, devletin alacağı kararlarda danışmak üzere etnik ya da 

dinsel komiteler kurmuş, kimileri okul programlarında bu amaçla değişiklikler yapmış, 

kimileri, medyanın bu konuyu desteklemesi için özel düzenlemeler getirmiş, kimileri giysi 

ve diğer etnik/dini simgelere özgürlük tanımış, kimileri anadilde eğitimi desteklemiş, 

kimileri çifte vatandaşlığa izin vermiş, kimileri bu grupların derneklerinin faaliyetlerine 

fon desteği sağlamıştır (Erder, 2020: 28-29).  

Genel siyasetin temel haklar ile ilgili çalışmaları ve küresel politikalar çerçevesinde 

olayları değerlendirmelerinin yanı sıra, göçmenlerin göç ettikleri yerlerdeki yerel 

yönetimlerle olan ilişkileri de söz konusu olmuştur. Çünkü göçlerden en fazla etkilenen 

kentler ve kent yönetimleridir. Yaşanılan göçler sonrası göçmenlerin yerleştikleri yerler 

kent merkezleri veya çevresi olmaktadır. Bu durum kent yönetimlerinin daha önce sınırları 

içerisinde bulunan nüfusa yönelik planlanan hizmetlerin aksamasına sebep olmakta; kısa, 

orta ve uzun vadede yerel idarelere önemli yük ve sorumluluklar getirmektedir (Demirhan 

ve Aslan, 2015: 24). Bu sorunun çözümü adına Avrupa ülkelerinin birçoğu çözüm 
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arayışına girmiş ve bunun yasal dayanaklarını belirli sözleşmelerle sağlamaya çalışmıştır. 

Bu sözleşmeler diğer birçok sorunu da içine alacak şekilde siyasal süreçle ilgili olmuştur. 

Küresel zorunlu göçün tüm dünyayı etkilemeye başlamasıyla devletler tarafından 

alınan önlemler kapsamında yerel yönetimlerin gücü gün geçtikçe artmaya başlamıştır. 

Bunun sonucunda ortaya çıkan değişimleri ele alan Özcan’a (2011: 135-136) göre, XXI. 

yüzyılın belediyecilik anlayışında “yerel sürdürülebilir kalkınma”, “sosyal belediyecilik”, 

“kentlilik bilincinin oluşturulması” gibi kavram, söylem ve politikalar önem kazanmıştır. 

Bu söylemler ve politikalar BM Kalkınma Programı kapsamında yer alan ve 2030 yılında 

tabloda gösterilen alanlarla planlanan belli amaçlarla paralellik göstermektedir.  

Şekil-1 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

 

Kaynak: https://www.tr.undp.org 

Sürdürülebilir hedefler kapsamında 2030 yılına kadar eşitsizliğin azaltılması, 

yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, iklim değişikliği kapsamında önlemlerin 

alınması, temiz enerji, barış, adalet ve insan haklarının geliştirilmesi hedeflenmekte olup, 

son dönemlerde ortaya çıkan zorunlu göç sonucu meydana gelen sorunlar da 2015* 

yılından beridir bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca hedefler içinde yer alan 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları hedefi yerel yönetimleri ilgilendiren hedeflerden 

biri olarak kent yaşamının düzenlemesini ve göç süreciyle ortaya çıkan sorunların yerel 

                                                           
* https://publications.iom.int/books/migration-2030-agenda 
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yönetimlerin desteğiyle ortadan kaldırılması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu kapsamda 

BM Kalkınma Programında** yer alan Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, göçün 

göçmenler ve toplulukları için sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir itici gücü olduğu kabul 

görmektedir. Beceriler, işgücü, yatırım ve kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi şeklinde 

önemli faydaların sağlanması, beceri ve finansal kaynakların transferi yoluyla menşe 

ülkelerdeki toplulukların yaşamlarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Göçün faydaları, 

yalnızca göçmenlerin herhangi bir bölgeye getirebilecekleri perspektifinden 

görülmemelidir. 

Göç ve kalkınma arasındaki ilişki çok daha karmaşıktır: Potansiyel hedef ülkelerin 

siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri de göçün nasıl, nerede ve ne zaman gerçekleşeceğini 

belirleyen etkenlerdendir. Göç kötü yönetilirse, kalkınmayı da olumsuz etkileyebileceği 

gibi, göçmenleri riske atılabilir ve toplulukları baskı altına alabilir. Bu nedenle güvenli ve 

düzenli göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde* ana hatlarıyla belirtildiği gibi, “göç, tek 

bir hükümet politikası sektörü tarafından ele alınamayacak çok boyutlu bir olgudur”. Bu 

nedenle IOM, göç ve göçmenlerin ihtiyaçlarının sağlıktan eğitime ve maliye 

politikalarından ticarete kadar tüm politika alanlarında, yasalarda ve düzenlemelerde 

dikkate alınmasını sağlamaya çalışarak göç yönetimine bütün devlet ve toplumları dahil 

etmeye çalışmıştır. Bu durumda da yerel yönetimler aktif rol almıştır.  Bu rolün nedeni 

yerel yönetimlerin yerel hizmetleri karşılıyor olmasından kaynaklanmaktadır.  

Küresel ve sınır ötesi gerçekleşen göçlerle ilgili olarak yerel yönetimlerin misyonu, 

yerel hizmetlerin sunulmasıyla beraber, göçmenler ve mültecilere yönelik toplumsal uyum 

politikaları üretmektir. Bu politikaları iki şekilde vurgulayan Ray’e (2003) göre, bunlardan 

ilki, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında yerel yönetimlerin ne derece etkili 

olabileceği ile ilgiliyken, ikincisi ise yerel politikaların yerel kültürün oluşmasındaki rolü 

ile ilgilidir. Bu kapsamda toplumsal kutuplaşmayı azaltmak ve farklılıkları yönetmek 

doğrultusunda yürütülen kamusal eğitim, sağlık ve gelir desteğine yönelik politikaların 

merkezi yönetimin sorumluluğunda olsa toplumsal bütünleşme, kentte ortaya çıkan 

birbirinden farklı bireyler, toplumsal gruplar ve kurumlar arasındaki ilişkiler ve 

etkileşimlerin niteliğiyle de doğrudan ilgili olduğundan, kentsel ölçeğin yönetimini 

üstlenen yerel yönetimlerin de farklılıkları yönetmek ve kente yeni gelen göçmenlerin 

                                                           
** https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html 
* https://www.iom.int/migration-sustainable-development-and-2030-agenda 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
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toplumsal uyumunun sağlanmasına yönelik yerel politikalar üretmek konusunda önemli 

sorumlulukları bulunmaktadır  

Yerel yönetimlerin sorumluluklarının ve öneminin artmasıyla çoğulculuk düşüncesi 

etkili olmuştur. Bu çoğu zaman farklı düşüncelerin bir arada olmasıyla bağlantılı iken 

çoğu zamanda kültürel çoğulculukla bağlantılı olmuştur. Uluslararası göç çerçevesinde 

yürütülen toplumsal bütünleşme politikalarının etkinliği üzerinde doğrudan etkili olan 

Kültürel çoğulculuk düşüncesi ise bu sürecin yönetimini de kolaylaştırmaktadır. Bu 

yaklaşım Avrupa ülkelerinin çoğunda mevcuttur. Bunun sağlanması için de Avrupa 

Konseyi üye ülkeler arasında birçok sözleşme, karar ve bildirge ortaya çıkmıştır.*  

Avrupa Konseyi’nin öncülük ettiği çalışmalar günümüze kadar devam etmiş ve bu 

konuda küresel bir politikanın oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla oluşturulan “karar, 

sözleşme ve bildirgelerde işgücü piyasasındaki sorunlar, aile birleşmeleri, kültürel ve 

sosyal uyum, yerel karar alma mekanizmalarını geliştirme ve yerel düzeyde kamu 

siyasalarına katılım konularında ilerlemeler sağlanması hedeflenmiş ve üye ülkelere 

tavsiyelerde bulunulmuştur” (Yontar ve Savut, 2016: 263).  Aynı şekilde Avrupa Birliği 

ve birçok uluslararası kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde devam eden 

gelişmeler göçmenlerin yerel siyasal alana katılımını artırmıştır. Nitekim günümüzde de 

yerel yönetimlerin yetkilerinin artmaya başlamasıyla zorunlu göç yönetimindeki rolleri 

değişmiştir. Bu roller kapsamında öncelikle siyasal katılım artmış, sosyal uyuma yönelik 

projeler geliştirilmiş, çokkültürlü bir toplumsal yapının oluşması adına ilerlemeler 

kaydedilmiş, kent yerleşim alanları, sosyal projeler, barınma, sağlık, eğitim ve istihdam 

alanlarına ayrılan bütçelerde ciddi artışlar olmuştur. Günümüzde küresel göçlerin temel 

aktörü olarak yerel yönetimler ve destek aldıkları sivil toplum örgütleri ön plana çıkmıştır. 

4. TÜRKİYE’DE ZORUNLU GÖÇ VE YEREL YÖNETİMLER 

Yerel yönetimlerin göç sürecine dair ilk örnek çalışmaları Avrupa ülkelerinde 

yaşanmıştır. Uzun yıllardan beridir göçe maruz kalan Avrupa ülkelerinde göç yönetiminin 

temel aktörleri yerel yönetimler ve işbirliği içinde oldukları sivil toplum kuruluşları 

olmuştur. Göçmenlerin entegrasyonu, siyasal katılım ve yerel yönetimlerde çoğulculuk 

anlayışıyla hareket eden bu aktörler, ekonomik ve sosyal hakların tanınması konusunda da 

çalışmalar sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda ilk örneklerden olması bakımından Avrupa 

Konseyi kayda değer çalışmalara öncülük etmiş, göçmenlerin ekonomik, sosyal ve siyasal 

                                                           
* Detaylı bilgi için bkz. Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/portal/home. (Erişim Tarihi, 01.10.2021) 

https://www.coe.int/en/web/portal/home
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yaşama katılımlarını sağlamak, demokratik bir Avrupa’nın oluşturulmasını önemli bir ilke 

olarak kabul ederek, sosyal, ekonomik ve siyasal hakları savunmak amacıyla ilerlemeler 

kaydetmiştir. 

Dünya genelinde göçe yönelik izlenen politikalardan uzak kalmayan Türkiye, Avrupa 

Birliği’ne katılım sürecinde uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek uluslararası göç 

sürecini yönetmeye çalışmıştır. Göç sürecinde mültecilere yönelik Avrupa Birliği 

desteğiyle çalışmalar sürdürülmüştür. Bu çalışmalar merkezi yönetimin bünyesinde olsa 

da son dönem Suriyeli göçmenler deneyiminde görüldüğü üzere birçok çalışma yerel 

yönetimler ile sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Yerel yönetim ve STK 

işbirliği ile gelişen sürecin en iyi yönetildiği dönem Suriye’de meydana gelen iç 

çatışmalardan kaçan mülteciler dönemi olmuştur. Zorunlu göç ile Türkiye’ye gelmiş 

kişilere yönelik yerel yönetimlerin rolünü belirleyen bütüncül yasal çerçeveye sahip 

olunmamasına ve bu nedenle, bu gruplara yönelik faaliyetlere ilişkin yerel yönetimlerin 

yetkilerini düzenleyen yasal çerçevedeki eksikliklere rağmen Sultanbeyli ve Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi zorunlu göç yönetiminde özgün birer yönetişim modeli 

geliştirmeleri (Özçürümez ve İçduygu, 2020: 238) bakımından örnek gösterilebilir. 

2014 yılında Mülteciler Derneği’ni kurarak sağlık, istihdam barınma, hukuk, 

tercümanlık eğitim ve kültür alanlarında mültecilere ve sığınmacılara ücretsiz destek veren 

Sultanbeyli Belediyesi örnek niteliğindedir. Aktif çalışmalarla örnek niteliğinde olan 

Mülteciler Derneği’nin dezavantajlı gruplar olan kadın ve çocuklara yönelik çalışmaları ile 

göç yönetim sürecine büyük destek verdiği görülmüştür. “Suriyeliler Sosyal Yardım 

Yazılımı, Meslek ve Hobi Kursları Projesi”, “Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci 

Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi” gibi birçok proje gerçekleştiren 

dernek bu projeleri ortak paydaşlarla birlikte yürütmüşlerdir.*  

Aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mültecilere yönelik izledikleri 

politikalar yerel yönetimlerin göçteki önemini ortaya koymuştur. Büyükşehir 

Belediyesinin mesleki kurslar, dil kursları, istihdama yönelik kurslar, entegrasyon eğitimi, 

barınma, yiyecek ve güvenlik sağlama, eğitim desteği sağlamaları ile GIZ, IOM, UNHCR, 

UNİCEF, Vatan Derneği, İHR (Uluslararası Yardım Organizasyonu), Bonyan 

Organizasyon, Welterhungerlife, Mavi Hilal (IBC) CARE International, UN Woman, ILO 

ve SGDD-ASAM** gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde olmaları bu 

                                                           
* https://multeciler.org.tr, 11.12.2018. 
** https://gantep.bel.tr/haber/sahin--gaziantep-olarak-suriye-krizini-iyi-yonettik-5650.html, 11.12.2018 
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sürecin iyi yönetilmesini sağlamıştır. Ayrıca toplam nüfus içindeki göçmen sayısının 

büyük oranlarda olduğu, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin gibi şehirlerde yerel yönetimlerin 

izledikleri politikalardan anlaşıldığı üzere, yerel yönetimlerin göçün temel aktörleri olması 

için yasal düzenlemelerin artırılması gerekmektedir. İstanbul’da 558.115, Gaziantep’te 

418.802, Hatay’da 441.913 ve Şanlıurfa’da 455.543 Suriyeli sığınmacı*** olduğu göz 

önüne alındığında bu sayının yönetiminde yerel yönetimler ile STK’ların önemi ortaya 

çıkmaktadır.  

Şehirlerin ve yerel yönetimlerin göç politikaları için gerekli yetkinliğe sahip olması 

gerektiğine dair oluşturulan Küresel Göç Sözleşmesi çerçevesinde Avrupa’da birçok yerel 

yönetim sosyal uyumu ve kent hakkını garanti etmeye çalışmışlardır. Yerel yönetimler 

göçün yerel yönetimiyle ve özellikle de şehirlerin savunmasız gruplarının temel hizmetlere 

erişmelerini sağlama, haklarını korumalarını ve insana yakışır yaşam koşullarından 

yararlanmalarını engelleyen engelleri ortadan kaldırmak için çabaları söz konusudur.* Bu 

çabaların Türkiye’de karşılığını bulması yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ve yasal 

olarak desteklenmesi ile mümkün olabilir. 

Küreselleşmenin kent yönetimleri üzerindeki etkisiyle ortaya çıkan ve Avrupa’da aktif 

bir şekilde görülen “yabancılar meclisi” uygulamaları Türkiye’de Alanya’da örnek bir 

uygulama olarak kurulmuştur. Avrupa ülkelerinde yabancı nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerde göçmenlerin temsiliyeti ve temel hakları için oluşturulan “Yabancılar Meclisi” 

modeline benzeyen Alanya örneği tek örnek sayılmaktadır. Antalya’nın Alanya ilçesindeki 

“Alanya Yabancılar Meclisi” adıyla başlayan bu oluşum, başlangıçta, karşılıklı talep ve 

görüşlerin ortaya konduğu gayri resmi bir oluşum iken, Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 

2006 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte Alanya Kent Konseyi’nin çalışma gruplarından 

birisi olarak bugünkü halini almıştır (Yontar, 2011: 139). 

Avrupa standartlarında olmasa da Türkiye’de kitlesel göçe maruz kalan yerel 

yönetimler siyasi, ekonomik ve sosyal çalışmalar bakımından da önemli gelişmeler ortaya 

koymuşlardır. Özellikle sınır bölgelerdeki şehirlerde kurulan kamplardan, kent 

merkezlerinde yaşayan göçmenlere kadar yüz binlerce göçmene destek olan ve bu süreci 

merkezi yönetimden ziyade yerel kaynaklarla sağlayan belediyeler, yerel yönetimlerin 

göçlerdeki etkilerini göstermektedir. Bu süreçte etkili olan belediyeler ile bu şehirlerdeki 

göçmen oranına bakıldığında “Şanlıurfa’da sığınmacıların toplam nüfusa oranı % 23,0, 

                                                           
*** http://www.goc.gov.tr, 09.12.2018. 
* https://www.uclg.org/en/issues/migration 
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Gaziantep’te % 20,79, Hatay‟da % 28,01, Mardin’ de % 11,12 iken, sığınmacıların ilin 

nüfusuna göre en yoğun olduğu kent ise % 89,62 ile Kilis* olmuştur.  Aynı şekilde göç 

kurumunun 2018 istatistik verilerine bakıldığında göçmen sayısının belli şehirlerdeki 

yoğunlaştığı görülmektedir. İstanbul’da 558.115, Gaziantep’te 418.802, Hatay’da 441.913 

ve Şanlıurfa’da 455.543 Suriyeli sığınmacı bulunmaktadır.**  

Göçmen sayısının en çok arttığı dönem 2011 yılı ve sonrasıdır. 2011 yılından önce 

Türkiye’de göçmen sayısı 58 bin iken, Suriye’de başlayan olaylar sonucunda bu sayı 

artmış ve 2020’de Türkiye’de 3.6 milyondan fazla Suriyeli ve 500 bine yakın Suriyeli 

olmayan mülteciye ulaşılmıştır (Erdoğan, 2020: 72). Artan bu sayı yerel yönetimlerin 

rolünün önemini ortaya çıkarmıştır. Bu öneme atfen Avrupa’daki birçok ülkede 

mültecilerim uyumu, siyasi katılımı, kent yönetimlerinde söz sahibi olması ve diğer sosyal 

desteklerin de giderilmesi süreci Türkiye açısından da önem kazanmıştır. Küresel zorunlu 

göçlerin devam edeceği öngörüsünden yola çıkarak, Türkiye’de yerel yönetimlerin bu 

konuda güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekliliği kapsamında ortaya çıkacak gelişmeler 

bundan sonraki sürecin yönetiminin nasıl bir seyir izleyeceğini gösterecektir. 

SONUÇ 

Göç çeşitlerinden biri olan zorunlu göç çalışmaları mülteci çalışmalarıyla beraber 

giderek ilgi görmeye başlamıştır. Bunun sebebi de küreselleşmenin sosyal, siyasal, 

ekonomik ve çevresel yapılar üzerindeki olumsuz etkisidir. Siyasi boyutuyla 

incelendiğinde, zorunlu göçün kapsamı da genişlemiş olacaktır. Küresel dönemde giderek 

artan küresel savaş ve çatışmalar, ülkeler arasında yaşanan gerginlikler, iç kargaşa, siyasi 

baskı, kültürel çatışma, sürgünler siyasi boyutuyla zorunlu göç üzerinde etkili olmaktadır. 

Ayrıca buna yoksullaşma, açlık, kıtlık ve küresel iklim sorunları da eklenince zorunlu 

göçün sonucu milyonlarca göçmenin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.  

Küresel uluslar arası öneme sahip olan zorunlu göç süreci artık menşe ülkeyi veya 

komşu ülkeyi değil dünyanın birçok ülkesini etkileyebilmektedir. Yaşadıkları ülkelerden 

zorunlu nedenlerle göç eden göçmenler birçok ülkede sığınmacı veya mülteci 

konumundadır. Birçoğu da yasal veya yasadışı yollarla daha iyi koşullarda yaşamak adına 

Avrupa veya Amerika’ya göç etmektedir. bu süreç bir çok ülkede mülteci sorununu ortaya 

çıkarırken buna dair önlemler de alınmaktadır. Bu önlemler kimi zaman entegrasyona 

dayalıyken kimi zaman da dışlayıcı politikalar etrafında gelişmektedir. Günümüzde de 

                                                           
* http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378, 09.12.2018. 
** http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378, 09.12.2018. 
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mültecilerin vatandaşlık statüleri, yerel kamusal hayata katılım, siyasi katılım süreçleri ile 

yerleştikleri kentlerin imkânlarından faydalanma tartışmaları yeni önlemelerin alınması ve 

yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Yasal düzenlemelere başvuran ülkelerle beraber, uluslar arası kuruluşlar ile sivil 

toplum örgütlerinin zorunlu göçü evrensel bir sorun olarak görmelerinden dolayı evrensel 

kararlar alınmıştır. Bu kararların alınmasında ve göç sürecinin uygulanmasında temel 

aktör olarak da yerel yönetimler görülmeye başlanmıştır. Çünkü mültecilerin kentlere 

göçleriyle beraber ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesinde temel aktörler yerel yönetimler 

olmuştur. Bu nedenle küreselleşme döneminde uluslararası göç alanında yerel 

yönetimlerin esas rolü, yerel hizmetlerin sunumunu gerçekleştirmenin yanı sıra, 

göçmenler ve mültecilere yönelik toplumsal uyum politikaları üretmek de olmuştur. Bu 

kapsamda toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında yerel yönetimlerin ne derece etkili 

olabileceği ile yerel politikaların yerel kültürün oluşmasındaki önemi ön plana çıkmıştır. 

Bu amaçla zorunlu göçün yerel yönetimler üzerindeki etkisini vurgulamaya 

çalıştığımız çalışmada ortaya koyduğumuz üzere, küresel dönemde yerel yönetimler 

sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda göç sürecinin de temel aktörü olmuştur. 

Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle göç yönetiminde ortaya çıkan bu sorumluluk 

çerçevesinde değerlendirildiğinde küresel olarak göçmenlerin insan haklarının 

korunması ve göçmenlere eşit fırsatlar sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla istihdamlar 

ve iş piyasasıyla ilgili hususlar, bölgesel kalkınma, ulusal güvenlik, sosyal uyum, halk 

sağlığı, göçmenlere eğitim ve vatandaşlık tanınması ve vatandaşlıkla ilgili hususlar da 

dâhil olmak üzere diğer temel politika alanları çerçevesinde artan entegrasyon tartışması 

yerel yönetimlerin önemini ön plana çıkarmıştır. 

Türkiye açısından da bakıldığında özellikle son dönemlerde Suriyeli göçmen tecrübesi 

olmak üzere, göç sürecinde önemli bir ülke olması bakımından yerel yönetimler daha aktif 

olmaya başlamıştır. AB katılım sürecinde yapılan çalışmalar ile göç yönetimi konusunda 

birçok yerel yönetimin aktif rol oynaması, göçmenlerin yoğun yaşadığı, Gaziantep, 

Şanlıurfa, Hatay, İstanbul ve diğer birçok şehirde buna yönelik aktif çalışmaların 

yapılması sürecin aktif yönetimi açısından yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini 

göstermiştir. Bu nedenle göç sürecinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla yasal 

düzenlemelerin yapılması, sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki çalışmalarının 

desteklenmesi, yabancıların kültürel uyumlarının sağlanması adına projelerin geliştirilmesi 

sürecin iyi yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. 
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YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE PANDEMİ 

SÜRECİ VE POLİTİKA YAPIMI 

Yücel ÖZDEN 

M. Burhanettin COŞKUN** 

Öz 

Kamu yönetimi, devletin yürütmeye ilişkin kolunun örgütsel görünümünü yansıtmaktadır. Kamu 

yönetiminde 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine kadar geçerli olan, Wilson, 

Weber ve Taylor’ın düşüncelerine dayanan hakim paradigma geleneksel kamu yönetimi anlayışıdır. Kamu 

kurumlarının büyümesi, çeşitlenmesi ve yürütülen kamu hizmetlerinin hacmi dolayısıyla 20. yüzyıl kamu 

yönetimi ve kamu hizmetleriyle karakterize edilmiştir. Devletin aşırı büyümesi, merkeziyetçilik ve katı hiyerarşi 

gibi birtakım sorunların ortaya çıkışı 1980’li yılların başından itibaren yönetim anlayışında değişikliğe 

gidilmesine yol açmıştır. Kamu yönetimi üzerinde yoğunlaşan eleştiriler, Yeni Sağ ve özel sektörün etkisiyle 

gerçekleşen anlayış değişikliği kamu yönetiminden (public administration) kamu işletmeciliğine (new public 

management) geçişle sağlanmıştır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, geleneksel yönetimden farklı olarak piyasa ve 

toplumla ilişkilerde esnek örgüt yapısı, yumuşak hiyerarşi, minimal devlet, yerelleşme ve piyasa yönelimli olma 

gibi özellikleri barındıran yeni bir yapılanma öngörmektedir. Küresel bir salgın haline gelen ve tüm dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19, 2020 yılının başlarından itibaren Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu süreçte salgını 

önleyici tedbirlerin alınması ve salgınla mücadele kapsamında öncelikle sağlık ve ekonomi gibi alanlarda 

devletler etkin rol almak durumunda kalmıştır. Türkiye’de de devlet Covid-19 nedeniyle yaşanan sorunlarla baş 

edebilmek amacıyla farklı kesimlere yönelik politikaları uygulamaya geçirmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de 

pandemi sürecinden kaynaklanan sorunların çözümü için uygulamaya konulan politikalar ve devletin rolü yeni 

kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Covid-19, Türkiye 

JEL KODLARI: G38, H83. 

THE PANDEMIC PROCESS AND POLICY MAKING IN TURKEY WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE NEW PUBLIC ADMINISTRATION APPROACH 

Abstract 

Public administration reflects the organizational view of the executive branch of government. The 

dominant paradigm in public administration, which is valid from the second half of the 19th century to the last 

quarter of the 20th century, based on the thoughts of Wilson, Weber and Taylor, is the traditional understanding 

of public administration. The 20th century has been characterized by public administration and public services 

due to the growth and diversification of public institutions and the volume of public services carried out. The 

emergence of some problems such as the excessive growth of the state, centralism and strict hierarchy have led 

to a change in the understanding of governance since the beginning of the 1980s. Criticism focused on public 

administration, the change in understanding that occurred under the influence of the New Right and the private 

sector was achieved by the transition from public administration to new public management. The new public 

administration approach, unlike the traditional administration, envisages a new structuring with features such as 

flexible organizational structure, soft hierarchy, minimal state, localization and market orientation in relations 

with the market and society. Covid-19, which has become a global epidemic and affected the whole world, has 

also affected Turkey since the beginning of 2020. In this process, states had to take an active role in areas such as 

health and economy within the scope of taking measures to prevent the epidemic and struggling the epidemic. In 

Turkey, the state has implemented policies aimed at different segments in order to cope with the problems 

experienced due to Covid-19. In this study, the policies implemented to solve the problems arising from the 

pandemic process in Turkey and the role of the state will be examined within the framework of the new public 

administration approach. 

Keywords: New Public Administration Approach, Covid-19, Turkey 
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1. GİRİŞ 

Kamu yönetimi bilimi ile ilgili araştırmalar incelendiğinde alanda yapılan çalışmaların 

belirli modeller üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Bir bilim olarak kamu yönetiminin 

gelişimi her dönemde var olan modeller çerçevesinde şekillenmiş ve ilerleme kaydetmiştir. 

Eryılmaz’a göre (2018: 9); bir toplumda ortaya çıkan karmaşık sorunlar karşısında kamu 

hizmetlerini eksiksiz bir şekilde yürütmeye çalışan idari mekanizmalar kamu yönetimi olarak 

tanımlanabilir. Zaman içerisinde toplumlar yapı ve işleyiş bakımından büyümekte ve 

çeşitlenmektedir. Bu durumda devletlerin yapısına ve işlevlerine yansımaktadır. Zira 

devletlerin faaliyet alanlarında gerçekleşen genişlemeden dolayı kurumsal anlamda 

farklılaşma ve uzmanlaşma durumu görülmektedir. Böylece yönetsel anlamdaki işleyişi 

yürüten kamu kurumları yapısı da karmaşıklaşmaktadır. 

Devlet veya devlete bağlı olan kuruluşlardaki kişilerin davranışları ile ilgili olan kamu 

yönetimi, kamu politikalarının belirlenmesinde karar mercilerine yardımcı olan ve bu 

politikaları uygulamaya geçiren örgütler olarak da ifade edilebilir (Bozkurt vd., 1998: 133). 

Bu bağlamda, kamu yönetimi ülke yönetimini elinde bulunduran iktidarın uygulamarıyla ilgili 

bir süreç olarak düşünülmelidir. Kamu yönetimi bu işlevi bakımından kamu hizmetlerini 

halkın arzularına ve ihtiyaçlarına göre ulaştırma amacı için çaba gösterir. Zira kamu yönetimi 

kamu siyasalarının gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir (Turan, 2016: 55). 

Tarihsel süreç içerisinde modern dönemden post modern döneme geçişle birlikte 

yönetim anlayışında da farklılıklar yaşanmıştır.19. yüzyılda Weber’in bürokrasi modeline 

dayalı olarak gelişen ve 20. yüzyılın sonlarına kadar geçerli olan hakim paradigma geleneksel 

kamu yönetimi anlayışı olmuştur. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı, 1970’li yıllarda 

meydana gelen ekonomik krizlerle birlikte siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlere dayalı 

olarak değişime uğramış ve yeni kamu yönetimi anlayışı olarak isimlendirilmiştir. 1980’li 

yılların başından itibaren geçerli paradigma haline gelen yeni kamu yönetimi anlayışıyla 

birlikte, kamu yönetimi esnek örgüt yapısı, yumuşak hiyerarşi, minimal devlet, yerelleşme ve 

piyasa yönelimli olma gibi özellikler çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır. 

Geçmişten günümüze yaşanan gelişmeler nedeniyle siyasi, ekonomik ve toplumsal 

değişimler yaşanmıştır. Bu yaşanan değişimler karşısında yönetsel yapıların yeniden 

şekillenmesi gerekli kılınmaktadır. 2019 yılının sonlarında başlayıp, 2020 yılının başlarından 

itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19, küresel bir 

pandemi haline gelmiş ve dünya düzenin yeniden şekillenmesine neden olan bir kırılma 

noktası olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmada; yeni kamu yönetimi anlayışı bakımından, 
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Covid-19 küresel pandemi sürecinin etkileri ve salgınla mücadele kapsamında kamu yönetimi 

uygulamaları değerlendirilecektir. 

2. KLASİK KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI 

Klasik kamu yönetimi 1900'lerin sonlarında sanayileşme, kentleşme, modern şirketlerin 

yükselişi, bilime inanç, ilerlemeye olan inanç ve büyük piyasa başarısızlıklarına ilişkin 

endişeleri içeren bir dizi koşula yanıt olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış ve 

yirminci yüzyılın ortalarında olgunlaşmıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışının hakim 

paradigma olarak yaygınlaşmasında Birinci Dünya Savaşı, Büyük Buhran ve İkinci Dünya 

Savaşı gibi olayların etkili olduğu söylenebilir (Bryson vd., 2014: 447). 

Eryılmaz’a göre (2018: 45); kamu yönetimi anlayışının entelektüel temelleri, büyük 

ölçüde Woodrow Wilson, Max Weber ve Frederick Taylor’ın düşüncelerine dayanmaktadır. 

Siyaset ve yönetim alanlarının birbirinden ayrılması gerektiğini savunan Wilson, kamu 

yönetimini bağımsız bir disiplin olarak gelişmesi için gayret etmiştir. Weber ise kamu 

yönetimindeki en akılcı örgütlenme şeklinin ideal tip bürokrasi olduğunu savunmuştur. 

Bununla birlikte, bilimsel yönetim anlayışını savunan Taylor ise, bilimsel metodlara 

başvurularak en ideal yönetime ulaşaılacağını iddia etmiştir. Kamu yönetiminin ilerlemesinde 

ve bir disiplin olarak gelişmesinde bu görüşlerin katkı sağladığı çok açıktır. 

Kamu yönetimi, büyük ölçüde Max Weber tarafından kavramsallaştırılan bürokrasi 

modeline göre örgütlenmiştir. Bu model, ayrıntılı kurallara ve biçimselliğe dayalı, gayri şahsi, 

katı hiyerarşi, kariyeri esas alan ve merkeziyetçi nitelikler göstermektedir (Eryılmaz, 2018: 

46). Ayrıca, bu modelde devlet eliyle kamusal mal ve hizmet üretimi düşüncesi hakim 

olmakta ve refah devleti anlayışıyla birlikte devletin sosyo-ekonomik alandaki etkinliği 

artmaktadır (Nohutçu, 2003: 3). Geleneksel kamu yönetiminde öncelik verilen konu 

yönetimin temel yapısıdır. Bu açıdan kamu yönetiminde biçimsel örgüt yapısı üzerine 

odaklanılırken, toplum daha az önem verilen bir unsur olarak görülür. Dolayısıyla kamu 

yönetimi süreçler, örgütsel yapı, iş bölümü ve kontrol mekanizması gibi öğeler üzerine bina 

edilmektedir. 

 Özellikle 1929 ekonomik krizinin ardından uygulamaya başlayan neo-klasik iktisat 

politikaları hem devletin etkinliğini artırmış hem de devletin görev ve sorumluklarını 

genişletmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet yönetiminde uygulanan geleneksel 

kamu yönetimi anlayışı, devlet faaliyetleri ile hizmetlerinin farklı boyutlardan çeşitlenmesine 

ve büyümesine neden olmuştur (Bilgiç, 2003: 27). 
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 Al’a göre (2008:12); zaten teorik temelleri olan ve Büyük Buhran’la birlikte de 

doğruluğu test edilen sorunların aşılmasında, devletin daha iyi işlev göreceği fikri, idarenin 

güçlenmesine, yeni işlevler üstlenmesine, piyasaya ve özel alana müdahil olmasına yol 

açmıştır. Bu dönemde, halkı piyasanın görünmez elinin insafına bırakmak yerine, devletin 

görünen eline (yani bürokrasiye) teslim etmek fikri daha ağır basmıştır. Böylece devlet genel 

iyiliğin ve zenginliğin kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu anlayış göre, kamu yararı 

piyasa düzeninde kendiliğinden oluşmadığı gibi, kamu yararı siyasal otorite tarafından siyasal 

bir çevrede belirlenebilir. Bu gelişmeler devlet ve devletin yönetim aygıtı olan kamu 

yönetiminin şekillenmesini sağlamıştır. Devletin nüfuz alanıyla birlikte kamu bürokrasisinde 

de genişlemeler yaşanmış ve birçok hizmet kamusal niteliğe bürünmüştür. 

Geleneksel kamu yönetimi anlayışı 1970’li yıllarda özellikle yaşanan petrol krizlerinin 

etkisiyle zayıflamaya başlamıştır. Bu dönemde refah devleti uygulamaları yerine devletin 

klasik anlayıştaki sınırlı rolüne dönmesi gerektiği yönündeki eğilimler ağır basmıştır. Bu 

kapsamda, geleneksel kamu yönetimi anlayışı bürokratik, verimsiz, kuralcı, hantal, insan 

faktörünü dikkate almama ve teknolojik ilerlemelere uyum sağlamama gibi konularda önemli 

eleştiriler almıştır (Şimşek, 2002: 74). Bu eleştiriler ve gelişmeler üzerine kamu yönetiminde 

1930’lu yıllardan itibaren geçerli olan anlayış hakimiyetini kaybetmiştir. Böylece klasik 

yönetim anlayışı yerine verimliliğe, esnekliğe ve demokratik ilkelere dayalı neo-klasik 

yönetim anlayışı geçerli olmuştur (Özer vd., 2016: 111).   

3. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI 

1980 sonrası dönem dünyadaki pek çok ülkede kamu sektörünün işleyişi ile ilgili 

önemli dönüşümlerin yaşandığı bilinmektedir. Katı, hiyerarşik ve bürokratik özelliklere sahip 

olan yönetimden, daha esnek ve piyasa odaklı yönetim anlayışına doğru bir yönelim 

gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm kamu yönetiminde bir anlayış değişikliği olarak görülmüştür 

(Özer, 2015: 148). 

Bu paradigma değişimi, devletin işlevlerini ve etkinliğini artıran refah devleti anlayışı 

doğrultusunda yapılan uygulamaların sorgulanması olarak yorumlanabilir. Zira refah devleti 

uygulamaları devletin faaliyetlerini ve harcamalarını artırmıştır. Bu durum nedeniyle devletin 

küçültülmesi yönünde fikirler gelişerek, devlet yönetiminin yeniden yapılandırılmasına 

yönelik eğilimler artmıştır. 

Eryılmaz’a göre, devlet yönetimini yeniden yapılandırmak amacıyla 1980’lerin başında 

özellikle ABD ve İngiltere’de iktidarda olan muhafazakar partiler reform çalışmalarını 
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başlatmışlardır. Bu reform çalışmaları devletin birçok alanına etki etmiş ve devletin iş görme 

meknizması olan kamu yönetimini doğrudan etkilemiştir (2018: 102). 

Ömürgönülşen’e göre; 1980 öncesinde yaşanan ekonomik krizin temel sorumlusu devlet 

olarak görülmüş, liberal-muhafazakar hükümetlerde özel sektör işletmeciliği çerçevesinde 

başvurulan yöntemlerin kamu sektörüne aktarımı konusuna yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda, 

kamu hizmetlerinin sunulmasında klasik yönetim ilkeleri doğrultusunda hareket etmek yerine, 

kamu işletmeciliği prensibine dayalı olarak planlamalar yapılarak yönetimsel sorunlar 

çözülmek istenmiştir (2003: 3). 

Kuramsal ve işlevsel açıdan kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine geçiş önemli bir 

dönüşümü anlatmaktadır. Literatürde kamu hizmetlerinin yönetimi için kamu kesimini 

anlatmada kullanılan ve kaynakların kullanımına ikincil derecede önem veren “public 

administration”, kamu işletme yönetimi için de örgütsel karar vermede rasyonel yaklaşımı 

ifade eden ve özel sektörle ilişkilendirilen “public management” kavramı kullanılmaktadır. 

Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılan bu yaklaşımın, kamu yönetimi normatif 

prosedürlerini, politika yapım sürecini ve özel sektör yönetim stratejilerini uygulayarak 

geliştiği söylenebilir (Özer, 2015: 148). 

Yeni Kamu Yönetimi, kamu yönetiminin bir bütün olarak örgüt yapısı, işleyişi, 

performansı, siyaset, piyasalar ve toplumla ilişkilerinin nasıl olması gerektiği konusunda bir 

düşünce sistematiğine sahiptir. Bu düşünce sistematiği şu şekilde özetlenebilir (Eryılmaz, 

2018: 102-103); 

- Piyasa en iyi çözümdür; yönetimin görevi kürek çekmek değil, dümene hakim 

olmaktır. 

- Rekabet, yüksek kalite ve düşük maliyetin en önemli aracıdır, bu da serbest 

piyasa mekanizması ile sağlanır. 

- Özel sektör ve kamu sektörünün yönetimi birbirine benzer özellikler taşır. 

- Resmi prosedürler ve bürokrasi azaltılmalı, basık bir örgüt yapısı 

oluşturulmalı, yöneticiler ve çalışanlar daha çok yetkilendirilmelidir. 

- Siyasetçiler, genel çerçeveyi ve hedefleri ortaya koymalı, uygulama kamu 

yöneticilerine bırakılmalı ve sonuçlardan hesap sorulmalıdır. 

- Girdi esaslı bir yönetimden, sonuç odaklı bir yönetim anlayışına geçilmelidir. 

- Yönetişim, sadece çalışanlar için değil, aynı zamanda hizmetlerden yararlanan 

halkın, hizmetlerin karar ve uygulama süreçlerinde etkin rol almasını 

öngörmektedir. 
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- Performans yönetimi, hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini ölçmek 

için gereklidir. Bu konuda halkın görüşleri de alınmalıdır. Toplam kalite yönetimi 

bu bakımdan önemlidir. 

- Performansa bağlı ödüllendirme ve cezalandırma gereklidir. 

- Kamu yönetiminde amaçların ve önceliklerin belirlenmesinde rasyonel ve 

stratejik yaklaşım gereklidir. 

YKY düşüncesinin ilkeleri ve öngördüğü stratejiler incelendiğinde, kamu hizmetlerinin 

sunulmasında sosyal eşitliği sağlayabilme hedefi çerçevesinde altı temel ilke ön plana 

çıkmaktadır. Bu ilkeler (Özer, 2015: 165-166); (i) Yönetimin hacimce faaliyet alanının 

azaltılması, (ii) Özel sektör uygulamalarının kamu yönetimine uyarlanması, (iii) Girişimcilik 

çerçevesinde hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabetin teşvik edilmesi, (iv) Yerelleşme (v) 

Bürokrasiyi azaltılarak, kamu kuruluşlarına esneklik ve takdir hakkı verilmesi, (vi) 

Özelleştirme şeklinde ifade edilebilir. 

YKY anlayışının önemli hedeflerinden biri de devlet yönetiminde etkinliğin nasıl 

sağlanacağı sorusuna cevap verebilmektir. Kamu yönetiminde önceden planlanmış ve 

belirlenmiş amaçlara ulaşmak için ilk olarak hizmetlerden faydalananlara, sonrasında ise 

kamuya dolaysız bir şekilde hesap verebilen ve kamu örgütlenme biçiminde işlerliği 

hedefleyen bir anlayış hakim kılınmak istenmektedir (Balcı, 2005: 3). Bununla birlikte, 

1970’li yıllarda başlayan ekonomik ve yönetsel problemler karşısında gelişen Yeni Sağ 

politikalarla YKY anlayışı arasında politik ve düşünsel anlamda bir bağ bulunmaktadır 

(Özgür, 2003: 25). Yeni sağ ideoloji çerçevesinde bir yönetim stratejisi olarak görülen yeni 

kamu yönetimi anlayışı ile devlet tarafından yürütülen kamusal faaliyet alanlarının ve bu 

alanlardaki istihdam oranının azaltılması, kamunun yürüttüğü hizmetlerin piyasaya devri, 

rekabetçiliğin artırılması, deregülasyon ve liberalizasyon gibi metotlarla devletin 

sınırlandırılması hedeflenmiştir (Kurt ve Uğurlu, 2007: 84).  

4. COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE 

Küresel bir salgın haline gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı 

bir taraftan dünya düzeninde değişimlere neden olurken, diğer taraftan da yeni uygulama ve 

anlayışları da zorunlu kılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından; SARS-CoV-2 virüsünün 

neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olarak tanımlanan Covid-19, bulaştığı bazı insanları hafif 

derecede etkilerken bazı insanları da tıbbi müdahale gerektirecek şekilde etkilemekte ve hatta 

ölümlerine neden olabilmektedir (https://www.who.int/, 2021). Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı bilgilendirme platformunda; Covid-19’un 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ilk 

https://www.who.int/
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olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde solunum yolu belirtileri ile geliştiği ve 13 Ocak 2020’de 

tanımlanan bir virüs olduğu ifade edilmektedir. Bu virüs başlangıçta Çin Halk 

Cumhuriyeti’nde görülmüş daha sonra ise tüm dünya ülkelerine yayılmıştır 

(https://covid19.saglik.gov.tr/, 2021). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 27 Ekim 2021 

tarihi itibariyle küresel olarak 4,961,489 ölüm olmak üzere toplamda 244,385,444 Covid-19 

vakası bulunmaktadır. 

Tablo 1: Covid-19 Vaka ve Ölüm Sayıları 

Ülke Yeni Vaka Toplam Vaka Yeni Ölüm Toplam Ölüm 

ABD 105,136 45,258,928 1,274 732,512 

Birleşik 

Krallık 

43,453 8,853,231 263 139,834 

Rusya 36,582 8,352,601 1,123 233,898 

Türkiye 29,643 7,909,11 215 69,559 

Almany

a 

23,212 4,506,415 114 95,359 

Kaynak: (https://worldhealthorg.shinyapps.io, 27.10.2021). 

 Tablo 1’de içinde bulunduğumuz dönemde, dünyada en fazla vakanın ve ölümün 

yaşandığı 5 ülke sıralaması verilmiştir. Bu sıralama incelendiğinde Türkiye’nin 4. Sırada yer 

aldığını ve virüsün ülkemizde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Covid-19 vakası Türkiye’de ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş olup, 17 Mart 

2020 tarihinde ise ilk can kaybı yaşanmıştır. Ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 

de Covid-19 pandemi sürecinde ağır tablolarla karşılaşılmıştır (Eroğlu Sevinç, 2020: 70). 

Bununla birlikte, dünya genelinde vaka sayıları incelendiğinde, salgının seyri Asya, Kuzey 

Amerika ve Güney Amerika’da azalırken, Türkiye’de ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde ise 

artmaktadır. Bu durum, pandemi sürecinde hayata geçirilen uygulamaların ve kararların 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini de göstermektedir (Türk Tabipler Birliği, 2021: 2). 

2019 yılı sonlarında başlayan salgının pandemiye dönüşmesi ile birlikte alınan tedbirler 

devleti bir kez daha ana aktör ve belirleyici konuma getirmiştir. Salgının hızını kesmek 

amacıyla devletler sınırlarını kapatmış, insan hareketliliğini ülke içinde de azaltmak için 

kısıtlamalar getirmiştir. Bu durumda neoliberal paradigmanın temel araçlarını 

https://covid19.saglik.gov.tr/
https://worldhealthorg.shinyapps.io/
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etkisizleştirirken, devletin birçok alanda müdahaleci olmasını gerektiren uygulamaları 

beraberinde getirmiştir. Bu durum, kamu hizmetlerinin adil bir şekilde halka ulaştırılmasında 

kamu yönetiminin ön plana çıkmasını sağlamıştır.  

Ömülgönülşen’e göre (2020: 341-342); küresel bir pandemiye dönüşen Covid-19 salgın 

döneminde mevcut kurumsal yapı ve uygulamalarda kırılmalar yaşanmıştır. Bu dönemde, tüm 

ulus devletler, uluslararası kuruluşlar ile birlikler siyasi, ekonomik ve yönetsel olarak kendi 

durumlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla, Covid-19 

pandemisinin kamu yönetimi üzerinde kısa, orta ve uzun vadeli etkilerinin olacağı konusunda 

şüphe yoktur. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir; 

- Kamu yönetiminin örgüt yapısı ve örgüt kültüründe değişim. 

- Kamu yönetiminin çalışma biçimininde değişim. 

- Kamu yönetiminin hizmet kapasitesinde değişim. 

- Kamu yönetiminin hizmet sunumunda (hesap verebilirlik, şeffaflık, ve etkinlik 

gibi kurallarda) değişim. 

Bu başlıklar çerçevesinde Covid-19 pandemi sürecinin devletleri alışagelmişin dışında 

ve umulmadık birtakım problemlerle karşı karşıya bıraktığı söylenebilir. Zira pandeminin 

getirdiği koşullarda halka kamu hizmeti sunma noktasında hem merkezi yönetimlerin hem de 

yerel yönetimlerin bekleyen yeni durumlara uyum sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Devletlerin Covid-19 pandemi döneminde, pandemi ile mücadelede farklı metodları 

kullandığı görülmektedir. Bu metodlardan ilki Türkiye gibi ülkelerde uygulanan pragmatik 

yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre; karar alma ve uygulama süreçlerinde adım adım ilerlenir, 

politika önlemleri sürekli olarak gözden geçirilir ve ihtiyaç duyulursa da önlemler yenilenir. 

Sokağa çıkma yasakları, maske dağıtım süreci ve okulların yeniden açılması gibi uygulamalar 

bu yaklaşım için örnek olarak gösterilebilir. İkinci metod ise İsveç ve Hollanda gibi ülke 

örneklerinde görülen ilkesel yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, devlet ilkesel olarak bir politika 

izlerken, sürü bağışıklığı ve vatandaşa güven yaklaşımını benimsemektedir (Ömürgönülşen, 

2020: 344). 

Türkiye’de Covid-19 kapsamında birtakım önlemler alınmıştır. Bununla birlikte, 

pandemiden kaynaklanan siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara karşı merkezi ve yerel 

yönetimler farklı politikaları uygulamaya sokmuşlardır. 

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde 

Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Ayrıca, bütün eğitim faaliyetlerine ara verilmiş, spor 
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müsabakaları ertelenmiş, camilerde ise toplu şekilde ibadet etme yasaklanmıştır. Salgınla 

mücadele kapsamında bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler ertelenmiştir. Üçüncü seviye 

yoğun bakım ünitesi bulunan tüm hastanelerde pandemi hastanesine dönüştürülmüştür. Yurt 

dışından gelen kişiler devlet yurtlarında karantina altına alınırken, birçok işyerinin faaliyeti 

durdurulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında da dönüşümlü ve uzaktan çalışma modeline 

geçilmiştir. Salgının yayılma hızını engelemek amacıyla bütün büyükşehirlerde ve 

Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanmış, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 

vatandaşlarla 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır. Covid-19’a 

yakalanan vatandaşların tedavilerinin de ücretsiz olacağı yönünde karar alınmıştır (Bilgili, 

2020: 227). 

Türkiye’de pandemi sürecinde bulaş riskini azaltmak adına maske kullanımının gerekli 

görülmesi üzerine maske temini konusunda sorunlar yaşanmıştır. Bu nedenle maske satışı 

yasaklanmış ve ücretsiz maske dağıtımı yapılarak halkın maske ihtiyacı karşılanmıştır. Ancak, 

ücretsiz maske dağıtımı uygulamasında aksaklıklar yaşanmış ve maske dağıtımında tam 

olarak başarılı olunamamıştır. Bu gelişmenin ardından fiyat kontrolleri yapılması kaydı ile 

piyasanın maske satışına olanak tanınmıştır (Turan ve Hamza Çelikyay, 2020:18). 

Pandemi sürecinde ekonomik olumsuzlukları azaltmak adına ekonomik istikrar paketi 

uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda işverene, esnafa, çalışanlara ve emeklilere yönelik 

destek verilmek istenmiştir. Ayrıca, bu paketle sektörlere yönelik teşvik politikaları, mali 

yükümlülüklerin ertelenmesi, istihdamın ve üretim sürecinin desteklenmesi de amaçlanmıştır. 

Ayrıca sosyal destek politikaları kapsamında 1000 TL’lik sosyal yardım desteği verilmiştir 

(Yıldız ve Uzun, 2020: 36). 

Bu dönemde, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan, hesap numaraları ve 

SMS üzerinden yardım bağışlarını toplamak için “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası 

başlatılmıştır. Ayrıca “Vefa Destek Uygulaması”  ile polis, jandarma, bekçi ve AFAD olmak 

üzere kamu çalışanları tarafından 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 

ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır (Yıldız ve Uzun, 2020: 39). Bu uygulamalarla 

toplumsal desteği sağlamak adına farklı girişimlerin başlatıldığı söylenebilir. 

Covid-19 pandemi sürecinin ortaya çıkardığı koşullarda Türkiye’de devletin etkin bir 

şekilde rol aldığını, politika yapımında ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesinde de 

yine devletin merkezi bir konumda olduğu net olarak görülmektedir. Özellikle sağlık ve 

sosyal politika alanlarındaki politikaların devreye sokulması, bu dönemde minimal devlet 
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anlayışından ziyade daha çok sosyal devlet anlayışına doğru bir eğilimin hakim olduğunun 

göstergesi olarak kabul edilebilir. 

SONUÇ 

İnsanlık tarihinde siyasal, ekonomik ve yönetsel anlayışların şekillenmesinde genellikle 

toplumsal krizlerin ve olayların etkili olduğu görülmektedir. Bu toplumsal olaylar ve krizler 

tüm toplumsal yapı ve kurumlara etki etmekle birlikte toplumsal değişimlere de neden 

olmaktadırlar. Dolayısıyla her dönem içinde hakim olan paradigmaya göre yöneten yönetilen 

ilişkisi de belirlenmektedir. Bu kapsamda, Büyük Buhranın ardından1930’lu yıllarda 

Weber’in anlayışı doğrultusunda gelişen geleneksel kamu yönetimi anlayışı hakim paradigma 

olarak uygulanmıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışı da 1970’li yıllarda ortaya çıkan 

petrol krizlerinin ardından, Keynesyen ekonomi modeli yerine, Yeni Sağ ve piyasa ekonomisi 

temelinde gelişen yeni kamu yönetimi anlayışının ön plana çıkmasıyla birlikte geçerliliğini 

yitirmiştir. 

Yeni kamu yönetimi anlayışının temel özelliklerinden biri devletin faaliyet alanının 

kısıtlanarak, minimal devlet anlayışını hakim kılmaktır. Bu anlayış çerçevesinde devletin 

sosyal ve ekonomik alanlardaki etkinliği azaltılırken, kamu yönetiminde işletmecilik anlayışı 

ön plana çıkarılmak istenmektedir. Ancak, her dönem ve her koşulda devletin klasik liberal 

anlayıştaki rolünde ve sınırlarında kalması mümkün olmamaktadır. Bu durum, 2019 yılında 

Çin’de başlayıp küresel bir salgına dönüşen Covid-19’un etkileri ile birlikte düşünüldüğünde 

daha anlaşılabilir olabilecektir. Bu dönemde, salgının yayılım hızı ve ölümcül olması, salgınla 

mücadele etme ve salgını yönetme konusunda devletlerin ana aktör olmasını gerekli kılmıştır. 

Salgınla mücadele konusunda ortaya çıkan ekonomik ve mali yükümlükler karşısında piyasa 

mekanizması etkisiz kalırken, devletler kamu politikaları ve yeni hizmet uygulamalarıyla 

etkin mücadele içerisinde olmuşlardır. 

Devlet yönetiminde yeni kamu yönetimi anlayışının öngördüğü ilkelerin aksine, 

özellikle ekonomi ve sağlık gibi alanlarda sosyal devlet anlayışına özgü uygulamaların 

yoğunlaştığı da görülmektedir. Zira salgın sürecinde piyasa ile ilgili düzenlemeler, ihtiyaç 

sahibi bireylere nakdi yardım yapılması, maske dağıtımı, ücretsiz tedavi imkanı, kamu 

yatırımlarının genişletilmesi gibi birtakım uygulamalar bu durumun önemli örneklerindendir. 

Ayrıca, pandemi döneminde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen sağlık 

hizmetlerinin sadece özel sektör eliyle yürütülmesi fikrinin büyük riskler taşıdığı da farklı 

ülke örnekleriyle sabit hale gelmiştir. 
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Sonuç olarak, Türkiye’de de küresel salgın sürecinde kamu yönetimi, kamu politikası ve 

karar alma süreçleri bakımından devletin ana aktör konumunda olduğu bilinmektedir. Yeni 

Kamu Yönetimi anlayışına göre, Türkiye’de devlet minimal sınırlar içerisinde kalmamış ve 

farklı toplumsal kesimlere yönelik kamu politikalarını etkin bir şekilde uygulamıştır. Bu 

durum, dün olduğu gibi bugünde toplumların kriz dönemlerinde yaşadığı sorunların 

çözümünde devletlere olan ihtiyacın değişmediğini göstermektedir. Ayrıca, küresel salgın 

dönemindeki koşullar karar alma süreçlerinde merkezileşme sorununu da beraberinde 

getirmektedir. 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN KÜRESEL YÖNETİŞİM BAĞLAMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Emre YAŞA 

Öz 

Bu çalışmada küresel bir tehdit unsuru olan Covid-19 hastalığı küresel yönetişim bağlamında ele 

alınmaktadır. Covid-19 pandemisinin yönetimi sürecinde uluslararası kuruluşların etkinliklerini ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan 

koronavirüs hastalığı küresel bir pandemiye dönüşmüştür. Tüm dünyayı ekonomik, sosyal ve politik olarak 

olumsuz etkileyen koronavirüs hastalığı, insanlık için bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Özellikle hastalığın ilk 

dönemlerinde solunum cihazı, maske, eldiven, dezenfektan ve temizlik ürünlerinin temininde çeşitli sıkıntılar 

ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın mücadele ettiği hastalık için ortak hareket edilememesi, uluslararası kuruluşların 

beklenilen düzeyde etkinlik gösterememesi ve optimal bir küresel yönetişimin uygulanamaması bu kuruluşların 

sorgulanmasına neden olmuştur. Bu kuruluşların başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler 

(BM) gelmektedir. Bu kuruluşların özellikle pandeminin ilk dönemlerinde izledikleri yol ve yöntemler farklı 

eleştiriler almalarına neden olmuştur. Küresel bir kriz haline gelen hastalığın, yönetimi de küresel boyutta 

katılımcılık esasına dayalı olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uluslararası Kuruluşlar, Uluslararası Sistem, Yönetişim, Küresel Yönetişim 

 

EVALUATION OF THE COVID-19 PANDEMIC FROM THE CONTEXT OF 

GLOBAL GOVERNANCE 

Abstract 

In this study, Covid-19 disease, which is a global threat, is discussed in the context of global 

governance. It is aimed to reveal the activities of international organizations in the management of the Covid-19 

pandemic. The coronavirus disease, which first appeared in Wuhan, China and spread all over the world in a 

short time, has turned into a global pandemic. The coronavirus disease, which negatively affects the whole world 

economically, socially and politically, has become a threat to humanity. Especially in the early stages of the 

disease, various problems arose in the supply of respirators, masks, gloves, disinfectants and cleaning products. 

The inability to act jointly for the disease that the whole world is struggling with, the ineffectiveness of 

international organizations at the expected level, and the inability to implement an optimal global governance 

have caused these organizations to be questioned. These organizations include the World Health Organization 

and the United Nations. The ways and methods followed by these organizations, especially in the early stages of 

the pandemic, have caused them to receive different criticisms. The management of the disease, which has 

become a global crisis, should also be based on global participation. 

Keywords: Covid-19, International Organizations, International System, Governance, Global Governance 

GİRİŞ 

2020 yılının başında Çin merkezli ortaya çıkan koronavirüs hastalığı, kısa sürede hızlı 

bir yayılım göstererek küresel bir pandemiye dönüşmüştür. Tüm dünyayı etkisi altına alan 

hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve hastalık Covid-19 

olarak adlandırılmıştır. Küresel bir krize dönüşen hastalık, insanların ölmesine neden olduğu 

için devletler tarafından ciddi önlemlerin alınmasına neden olmuştur. Alınan önlemler ve 

kapanmalar nedeniyle birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığı, ekonomik, politik, sosyal, 

psikolojik vb. birçok unsur altında ciddi hasarlar meydana getirmiştir. Özellikle yaşanan 

kapanmalar ve izolasyon uygulamaları nedeniyle küresel ekonomi ciddi anlamda daralma 

göstermiştir. Pandemi ile birlikte devletlerin özellikle sağlık ürünlerinin ihracatını 

yasaklaması ve sağlık ürünlerini stoklaması birçok devletin sağlık ürünlerine ulaşamamasına 

neden olmuştur.  

Küresel tedarik zincirinde meydana gelen kırılmalar sonucunda en büyük eleştiriyi 

uluslararası örgütler almıştır. Devletleri yönlendiren ve uluslararası işbirliğini sağlayan 

uluslararası örgütlerin pandeminin ilk dönemlerinde etkisiz ve yetersiz kalması, devletlerin 

kendi kendilerine yetebilme düşüncesi çerçevesinde hareket etmesine neden olmuştur. Bu 

durum ise küresel bir tehdit olan pandemiyle mücadelede uluslararası işbirliğinin 

sağlanamamasına neden olmuştur. 

Tüm bunların sonucunda zaten sorgulanmakta olan uluslararası sistemin varlığı 

tartışmaya açılmıştır. Özellikle bilim ve medya ortamlarında yaşanan tartışmalar sonucunda 

küreselleşmenin sonunun geldiğine ve ulus devletlerin tekrar güçleneceği yönünde görüşler 

ortaya atılmıştır. Küresel yönetişimin yapısal değişime uğrayacağı yönünde görüşler de 

bulunmaktadır. Ayrıca küresel bir krizle mücadelenin yine küresel işbirliği ile çözüleceğini 

ifade edenler de olmuştur.  

Bu çalışmada Covid-19 pandemisi, küresel yönetişim ve uluslararası sistem 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Covid-19 pandemisi sonrası için ortaya atılan 

iddialar ve senaryolar da ifade edilmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümünde Covid-

19 pandemisi açıklanmaktadır. İkinci bölümde Covid-19 pandemisi küresel yönetişim 

çerçevesinde irdelenmektedir. Son bölümde ise pandeminin yönetiminde uluslararası sistem 

değerlendirilmektedir.   

1. COVİD-19 PANDEMİSİ  

Covid-19 pandemisiyle birlikte ortaya çıkan küresel kriz, İkinci Dünya Savaşı’ndan 

beri meydana gelen en büyük ve kapsamlı kriz olarak ifade edilmektedir. Covid-19 

pandemisiyle beraber satışların azalması, tedarik zincirlerinin hasar alması, hava trafiğinin 

durması, kitlesel izolasyon uygulanması ve insanların dolaşımının kısıtlanması, pek çok 

sektörü ciddi manada etkilemiştir (Massadikov, 2020: 199). 

Çin’de ortaya çıkan Covid-19 hastalığı koronavirüs (Coronavirus-CoV) virüs 

ailesinden gelmektedir. Bu virüs insanlarda hastalık yapan, bazı hayvanlarda bulunan geniş 
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bir virüs ailesidir. Genellikle hayvanlar arasında dolaşım gösteren bu virüs bazen değişim 

göstererek insanlara da bulaşabilmektedir. Bu durum insanlar için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Çünkü virüsün insandan insana bulaşması virüsün daha çok yayılım göstermesine neden 

olmaktadır (Arslan ve Karagül, 2020: 5). 

Çin’in Wuhan şehrinde canlı hayvan pazarını ziyaret eden insanlarda ortaya çıkan 

Covid-19 hastalığının, 2003 yılında ortaya çıkan SARS koronavirüsüyle %70 oranında 

benzerlik gösterdiği ifade edilmektedir. Hastalığın belirtileri; ateş, öksürük ve nefes darlığı 

olarak sıralanmaktadır. Covid-19 hastalığında olduğu gibi, bir hastalığın pandemi olabilmesi 

için insanlar arasında hızlı bir şekilde yayılım göstermesi ve tüm dünyayı tehdit etmesi 

gerekmektedir (Arslan ve Karagül, 2020: 6). 

Covid-19 hastalığı SARS ve MERS virüsleriyle benzerlik göstermektedir. SARS 

virüsü %9,6-11 ve MERS virüsü %34 ölüm oranına sahipken Covid-19 hastalığında bu oran 

%3,5’dur. Benzerlerine oranla daha az ölümcül olan bu hastalık çok yüksek yayılım özelliği 

ve hızıyla 21. yüzyılın en önemli hastalığı olmuştur. Covid-19 hastalığının, iki yüz milyon 

insanın ölmesine neden olan ‘’Kara Veba’’ ve yaklaşık elli milyon insanın ölmesine neden 

olan İspanyol gribiyle karşılaştırılması salgının ilk dönemlerinden itibaren yapılmaya 

başlanmıştır (Sönmez, 2020: 3). 

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs temelli hastalığı, 11 Şubat 2020’de Covid-19 olarak 

adlandırdı (Arslan ve Karagül, 2020: 6). Bu tarihten sonra vaka sayıları hızla artış 

göstermiştir. Hastalık genellikle damlacık yoluyla yayılım göstermektedir (Sofuoğlu ve 

Sofuoğlu, 2021: 1). 

Genel hatlarıyla küresel krizler, uluslararası sistemi etkileyen, değiştiren ve dönüştüren 

krizlerdir. Bu krizlerden biri de uluslararası sistemde siyasi, sosyal ve ekonomik etkilere 

neden olan pandemilerdir (Oğurlu, 2020: 793). Pandemi, dünyanın pek çok yerinde yayılan ve 

görülen salgın hastalıklardır. Dünya Sağlık Örgütü, bir hastalığın pandemi olarak ifade 

edilmesi için üç kriter belirlemiştir. İlki, virüsün yeni ve etkin olmasıdır. İkincisi, insanlara 

kolayca bulaşabilmesidir. Sonuncusu ise, insandan insana bulaşan hastalığın hızlı ve sürekli 

bulaşmasıdır. Pandemi ilanı belirlenen bu kriterler çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından yapılmaktadır (Şeker vd., 2020: 19). 

Pandemiler genellikle insanların bağışıklığının olmadığı yeni mikroplardan 

kaynaklanmaktadır. Bu mikroplara insanların bağışıklığının bulunmaması, küresel ölçekte 

salgınların meydana gelmesine neden olabilmektedir (Sofuoğlu ve Sofuoğlu, 2021: 1). 
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Pandemi bir kıtada veya tüm dünyada yayılan ve etki gösteren hastalıklara verilen 

addır. Pandemilerin etkileri toplumun bağışıklığına, insanların yaşam tarzlarına, 

sosyoekonomik standartlarına ve ülkelerin sağlık altyapısının kalitesine göre olumlu veya 

olumsuz olarak değişiklik göstermektedir (Şeker vd., 2020: 20). 

Pandemiler, ortaya çıktığında dünyanın gündeminde yer bulan ancak ortada yokken 

unutulan ve yeterli önlem alınmayan krizlerdir. Bu durum Covid-19 pandemisinde de açıkça 

görülmektedir.  Ülkelerin salgınlarla mücadeleye yönelik yeterli kaynağı ayırmadıkları ve 

salgına yönelik hazır olmadıkları çok net bir şekilde görülmektedir (Erdayı, 2021: 65). 

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla, salgınla mücadelede ülkelerin uyguladıkları 

tedbirler farklılık göstermiştir. Tüm ülkeler salgını önleme ve kontrol etme amacıyla çeşitli 

kararlar almıştır. Alınan bu kararlardan ilki insanların evlerinden çıkmamalarına yönelik 

olmuştur. Bazı ülkeler ortak kararlar alıp uygularken bazı ülkelerde diğer ülkelerin 

tecrübelerinden yararlanma yolunu seçmiştir. Ayrıca tamamen farklı politikalar geliştiren ve 

uygulayan ülkelerde olmuştur (Yusufi, 2021: 267-268). 

Pandemiler tarihi değişim ve gelişim noktasında her zaman önemli olmuştur. Siyasal, 

sosyal ve toplumsal gelişmelere etki ederek hem uluslararası sistemde hem de ulusal kamu 

politikalarında ciddi kırılmalara neden olmuştur. Bu doğrultuda özellikle 14. yüzyılda ortaya 

çıkan veba salgını; Avrupa’daki feodal sistemin sarsılmasına neden olarak Avrupa’yı daha 

modern bir sisteme doğru itmiştir. 15. ve 17. yüzyıllar arasında ortaya çıkan çiçek hastalığı da 

Avrupa’nın dünyada yayılmasına ve genişlemesine ciddi katkılar yapmış, Amerika’da ise 

köleliği arttırmıştır. Amerika’da Afrikalı köleler arsında yayılan sarıhumma hastalığı Latin 

Amerika’da bağımsızlık devrimini gerçekleştirerek ve Avrupalı güçlerin bu bölgeden 

ayrılmasına neden olarak Amerika’nın büyümesinin ve güçlenmesinin önünü açmıştır. 19. 

yüzyılda ortaya çıkan Afrika sığır vebası ise Avrupalı devletlerin Afrika üzerindeki baskısını 

arttırmıştır. 1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribinde ise ülkeler kamu politikalarını 

yeniden düzenlemek zorunda kalmışlardır. Özellikle sağlık bakanlığı ve kamu sağlığı 

stratejileri yeniden tasarlanmıştır (Oğurlu, 2020: 800). 

Günümüzde sağlık alanında yaşanan krizler, ekonomik krizleri de tetiklemektedir. 

Kriz genel olarak ekonomik düzeni ve hayat standartlarını sınırlayan olumsuz bir süreçtir 

(Yusufi, 2021: 268). 
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‘’Kriz, içine düşülen, karşı karşıya kalınan ani ve zor durumdur. Kriz yönetimi ise 

örgütlerin içine düştükleri bu zor durumlara karşı ortaya koyduğu karakter ve yönetim 

tarzıdır.’’ (Eken, 2020: 155-156) 

14. yüzyıldan beri farklı dönemlerde ortaya çıkan pandemiler gibi Covid-19 pandemisi 

de uluslararası sistem üzerinde çok ciddi kırılmalar yaratan küresel bir krizdir. Küresel bir 

sağlık sorunu olarak ortaya çıkan Covid-19 hastalığı; sağlık sektöründen tedarik zincirlerine, 

ekonomik ilişkilerden sosyal ilişkilere ve küresel siyasetten uluslararası ilişkilere kadar 

hayatın her alanını etkilemiştir (Oğurlu, 2020: 793). Ortaya çıktıktan sonra pek çok sektörü 

etkileyen Covid-19 pandemisi, kamu yönetimleri üzerinde de ciddi baskılar yaratmaktadır. 

Kriz durumlarına işletmeler gibi kamu yönetimlerinin de hazırlıklı olması 

gerekmektedir. Kamu yönetimlerinin değişimlere uyum sağlaması ve ortaya çıkan içsel ve 

dışsal krizleri yönetebilmesi tüm toplumu pek çok açıdan iyi veya kötü etkileyebilmektedir. 

Bu durum küreselleşme ile birlikte tüm dünya açısından pek çok sonuç doğurabilme 

potansiyeline sahiptir. Bu nedenle kamu yönetimi ve görevlileri her daim kriz yönetiminin 

standartlarına göre hareket edebilen, değişime uyum gösterebilen, esnek yönetim anlayışıyla 

hareket edebilen ve takım çalışmasına önem veren bir yönetim anlayışıyla hareket etmelidir. 

Böylelikle ortaya çıkan olumsuz durumlarda bile kamu hizmetlerinde devamlılık sağlanmış 

olacaktır. Bu durum kamu yönetimine olan güveni arttırarak, kriz dönemlerinde ortaya çıkan 

siyasal, ekonomik ve sosyal olumsuzlukların önüne geçmektedir (Eken, 2020: 191).  

2. KÜRESEL YÖNETİŞİM VE COVİD-19 PANDEMİSİ 

Tek merkezin yönettiği bir ülke de çok önemli sorunların ortaya çıkacağı gerçeğinden 

hareketle yönetişim, toplumu ve çevreyi daha iyi kılmakta ve merkeze sadece yönlendirme 

görevi vermektedir. 1980’li yıllardan itibaren Neo-liberal arayışlar ve yönetim tarzının 

sorgulanması giderek artmıştır. Geleneksel yönetim yapısının yerine pek çok aktörün katılım 

gösterdiği kompleks bir yönetişim modelinin oluşturulması kuramsal bir yaklaşım olmaktan 

çıkmış ve uygulamaya dönüşmüştür. 1990’lı yıllardan itibaren literatürde tartışılan yönetişim 

kavramı, geniş bir etki alanına sahip olmuştur (Çukurçayır, 2013: 192-193). 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren tüm dünyada geleneksel kamu yönetimi 

anlayışının, kamu işletmeciliği olarak değişmesi sonucunda ortaya çıkan yönetişim modeli, 

kamu yönetiminin daha etkin ve verimli çalışmasını işaret etmektedir (Zeren, 2013: 145). 

Yönetişim anlayışı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 1993 yılında Osborne ve 
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Gaebler’in önemli çalışmalarında ‘’kürek çeken değil dümen tutan devlet’’ cümlesiyle ortaya 

attıkları yeni model, katılımcılık anlayışı ile şekillenmiştir (Özer, 2012: 365). 

Yönetişim kavramı üzerinde ortak bir tanımlamanın olmadığı görülmektedir. Ancak 

literatür incelendiğinde yönetişimin, aktörlerin sürece dahil olduğu iletişime dayalı ortak bir 

yönetim sürecine vurgu yaptığı görülmektedir (Zeren, 2013: 144). Yönetişim kavramı genel 

olarak kamu yönetimi, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarını kapsayan ve bunlar arasındaki 

ilişkileri ve etkileşimleri ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yönetişimde, yönetimden 

farklı olarak heterarşik ilişki önem arz etmektedir. Bu bakımdan heterarşi;’’ karşılıklı ilişki ve 

bağımlılık halindeki faaliyetlerin eşgüdümünü ve kendi kendini organize eden kişilerarası 

ağları, örgütler arası eşgüdümü ve sistemler arası döngüyü içermektedir.’’ (Özer, 2012: 363-

364) 

Yönetişim, yapı, süreç ve ilişki olarak tanımlanabilmektedir. Yönetişim modelinin, 

devlet, toplum ve piyasa aktörleriyle inşa ettiği anlayış sadece ulus ile sınırlı değildir. Bu 

aktörler arasındaki ilişki hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ölçekte olabilmektedir 

(Bayramoğlu, 2005: 80). Uluslararası ölçekte katılım esaslı yönetişim modeli, küresel 

yönetişim olarak adlandırılmaktadır. 

Günümüzde insanlar artık bir ürünün veya hizmetin tüketicisi olarak kendilerine 

sunulanı değil, tercih haklarını gerçekleştirmek arzusundadır. Böylelikle hem ulusal düzeyde 

hem de uluslararası düzeyde yönetim yerini, karşılıklı etkileşimi ve katılımı esas alan 

yönetişim modeline bırakmaktadır. Bu durum zamanla küresel yönetişim denilen modelin 

etkinlik kazanmasını sağlamaktadır  (Tortop vd., 2012: 349). Tam bu noktada bu model 

içerisinde devletin yeri nedir? Sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu soruya verilen cevaplar farklılık 

göstermektedir. Bu cevaplardan biri de, devlet sistemine dayalı uluslararası sistemin sona 

erdiği ve devlet merkezli olmayan bir uluslararası sistemin oluştuğudur (Bayramoğlu, 2005: 

81). 

Küresel yönetişim anlayışının gelişimine uluslararası kuruluşlar arasında en önemli 

katkıyı sağlayan kuruluş Birleşmiş Milletlerdir. Birleşmiş Milletler, yasama ve yürütme 

organları, kamu ve özel sektör, yerel yönetimler, ademi merkeziyetçilik ve sivil toplum 

kuruluşları kapsamında pek çok ülkeye yönetişim konusunda destek sağlamaktadır (Tortop 

vd., 2012: 351). Küresel yönetişimin amacı, yeniden yapılanan ve kurulan uluslararası ve ulus 

üstü yapılar temelinde yeni bir siyasal yapı ortaya koymaktır (Bayramoğlu, 2005: 126). 



304 
 

1980’li yıllarda devletler, Neo-liberal politikalar sonucunda meydana gelen siyasi ve 

ekonomik nedenlerle küreselleşmenin etkisinde kalmışlardır. Küreselleşme ile yalnızca 

finans, ticaret ve yatırım alanları değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanları da değişime 

uğramıştır. Özellikle sağlık sorunları küresel bir yapıya sahiptir. Tarihsel süreçte meydana 

gelen salgın hastalıklar insanların birbirleriyle olan etkileşimi sonucunda artmış ve küresel bir 

kriz olarak insanlar üzerinde bir tehdit oluşturmuştur (Yıldız Şeren ve Dündar, 2021: 222). 

Neo-liberal politikalar ülkelerin düşük maliyetle üretebildiği ürün ve hizmetlerin ihraç 

edilmesini, düşük maliyetle üretemediği diğer ürün ve hizmetlerin düşük fiyatla ithal 

edilmesini önermektedir.  Bu öneri tüm devletler açısından karlı bir uluslararası ticaretin tek 

yolu olarak görülmektedir. Bu çerçevede hareket eden devletler üretim mekanizmalarını 

dünyanın taleplerine göre şekillendirmektedir. Başka bir deyişle devletler kendi üretim 

mekanizmalarını bağımsız olarak belirlemek yerine dünya piyasasının taleplerine göre ürün 

ve hizmet üretmektedirler. Piyasa koşullarını ise çoğunlukla küresel tedarik zincirinin 

unsurları belirlemektedir (Erdayı, 2021: 78-79). Küresel tedarik zinciri genel anlamda üretilen 

ürünlerin stoksuz olarak ticarete sunulması esasına dayanmaktadır. 

Küresel tedarik zincirinin stoksuz olarak tam anlamda dağıtım modelinde 

yürütülmesinin ana nedeni ise stok maliyetlerinden kaçmaktır. Bu amaçla oluşturulan tedarik 

zincirleri ciddi bir maliyet avantajı sağlamaktadır. Ancak bu mekanizma salgın vb. olağanüstü 

durumlar ve kriz ortamları için hazırlıklı değildir. Hazırlıklı olmamasının nedeni ek maliyetler 

doğurmasıdır. Bunun nedeni ise Neo-liberal hükümetlerin ticaret unsurlarının olağanüstü 

durumlara hazır olmasına yönelik önlemler almamasıdır. Büyük sermaye sahiplerinin 

sistemsiz ticareti ve ticaretin bu şekilde yürütülmesine imkân tanıyan devletlerin 

başarısızlıklarının faturasını, Covid-19 pandemisi sürecinde mağdur olan insanlar ödemiştir 

(Erdayı, 2021: 79-80). 

Tarihsel süreçte daha önce olan salgınlardaki gibi Covid-19 salgınında da ekonomik, 

toplumsal, siyasi ve kültürel değişimler önümüzdeki dönemlerde hem küresel siyaseti hem de 

uluslararası ilişkileri değiştirebilecek bir potansiyele sahiptir. Covid-19 salgını ile beraber 

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel sistemlerin kriz ortamlarında 

etkisiz kaldıkları görülmüştür. Günümüzde yaşanan bu sağlık krizi aslında Neo-liberal 

anlayışa yönelik bir test niteliğindedir. Neo-liberal sistem minimal devlet, rekabet, 

bireyselleşme ve özelleştirme temeline dayanan ve devletlerin giderek küçülmesi anlayışıyla 

devletlerin sağlık hizmetlerine ayırdıkları bütçelerinin azalmasına neden olmuştur. Bu durum 
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devletlerin sağlık krizleri ile mücadele gücünü zayıflatmıştır (Oğurlu, 2020: 800). Bu durum 

hem ulus devletler hem de ulus üstü yapılar açısından çeşitli belirsizlikleri doğurmaktadır. 

Var olan bu belirsizlikler nedeniyle ortaya çıkan tek gerçek yeterliliklerini ve 

etkinliklerini ispatlayan güçlü devlet olgusunun geri gelmesidir. Bu durum uluslararası 

ilişkilerde geleneksel ve devlet merkezli bir uluslararası düzenin meydana gelmesini 

muhtemel kılmaktadır. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki küresel liderlik ve 

ticaret rekabeti muhtemel oluşacak yeni sistemin temel etkenlerinin başında gelmektedir. 

Covid-19 salgını ile birlikte Neo-liberal politikaların bir itibar kaybı yaşadığı ve uluslararası 

kuruluşların giderek daha işlevsizleştiği bir ortamda tekrar gündeme gelen ve sistemin temel 

aktörleri olan ulus devletler küresel sistemin değişikliğini tetiklemektedir (Oğurlu, 2020: 

800). 

Son yıllarda küreselleşme dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik vb. her 

olayın ardından aranan bir kavramdır. Bu doğrultuda günümüzde meydana gelen küresel 

sağlık krizinin ardından da bir kez daha görünenin arkasında sorgulanan bir kavram olmuştur  

(Yıldız Şeren ve Dündar, 2021: 207). 

Küreselleşme yeni imkânları sunmanın yanında ortaya çıkan sorunların küresel ölçekte 

olmasına da neden olabilmektedir. Bu sorunlara; yoksulluk, gelir adaletsizliği, küresel ısınma, 

mülteci sorunu, ekonomik sorunlar ve sağlık sorunları gibi sorunlar örnek olarak 

gösterilebilmektedir (Aktan ve Kitapçı, 2016: 51-52). 

Özellikle Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi olarak ilan etmesiyle 

beraber tüm ülkelerin ve insanların birbirlerinden çekindiği bir ortam oluşmuş ve ülkelerin 

kendi içinde kapandığı görülmüştür. Küreselleşmenin de etkisiyle tüm dünyayı etkisi altına 

almıştır. Ancak ülkelerin kendi içinde kapanması ile beraber, küreselleşmenin etkisinin 

azaldığı görülmektedir (Kaya, 2020: 270). 

Covid-19 pandemisi sonucunda küresel sistemde ulus üstü kriz yönetiminin 

bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası sistemin ağırlıklı olarak güvenlik meselelerine 

odaklı olması ve BM’in hem küresel hem de bölgesel güvenlik sorunlarının çözümünde 

yetersiz kaldığı bilinmektedir. Zaten bu durum uluslararası sistemin sorgulanmasına neden 

olmaktaydı. BM’nin pandemiye dair uyguladığı etkisiz politikalar, kendine olan güveni 

azaltmakla beraber realizm teorisinin ‘’uluslararası örgütlerin bağımsız karar alabilme 

iradesinden yoksun oldukları’’ tezini doğrulamıştır. Pandemi ile birlikte yetersiz ve etkisiz 
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kalan bir başka ulus üstü kuruluş ise Avrupa Birliği (AB) olmuştur. Bu durum ulus devletin 

güçleneceğine dair tartışmaları meydana getirmiştir (Ağır, 2021: 894). 

Genel hatlarıyla küreselleşme açısından bir test niteliğinde olan pandemi süreci ile 

birlikte, tedarik zincirleri kırılmakta, devletler sağlık malzemelerini stoklamakta, seyahatleri 

sınırlandırmakta ve tüm bunlar küresel ekonominin tekrardan değerlendirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Ancak pandemi ile birlikte ortaya çıkan sonuç küreselleşmenin başarısız olduğu 

değil, faydalarına rağmen kırılgan olduğudur. Başka bir ifadeyle küreselleşme faydaları 

nedeniyle kırılgandır (Farrell ve Newman, 2020: 26). 

Genel itibariyle Covid-19 pandemisi özelinde düşünülse bile, küresel boyuttaki bir 

kriz ile mücadelenin küresel işbirliği ile çözüleceği aşikardır. Virüsün hızla yayılım 

göstermesinin nedenlerinden biri olsa bile küreselleşme, virüsle mücadelede güç katacak araç 

ve veri paylaşımının da hızla gerçekleşmesini sağladığı için bir kazanım olarak görülmelidir. 

Covid-19 pandemi süreci, küreselleşmenin geleceğini tartışmaya açmış olsa da, özellikle 

kapanma ve korumacılık politikalarının dünyanın geleceğinde alternatif bir düzen oluşturacağı 

ihtimali gerçeklikten uzak olarak görülmektedir (Soner, 2020: 30). 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan uluslararası sistemin en önemli aktörü 

olan BM, küresel yönetişimin etkin ve yaygın kullanımı açısından önemli bir rol oynamıştır. 

BM’in varlığı hükümetlere dayanır. Tüzel çerçevesi de kurucu devletlerin imzaladığı 

Birleşmiş Milletler Şartı’yla belirlenen BM örgütü, devletlerin ortaya koyduğu tutumlara göre 

hareket eden bir kuruluştur. BM örgütü genel anlamda şeffaf olmamak ve hantal olmakla 

eleştirilmiştir. Ayrıca meydana gelen yolsuzluk ve istismar suçlamaları da örgütün 

güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur (Açar, 2020: 6-7). 

2020 yılının başında ortaya çıkan ve küresel bir krize dönüşen Covid-19 pandemisi 

tüm dünyada olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu krize yönelik hem yerel hem de küresel 

anlamda uygulanan politikalar tüm aktörlerin krize karşı yeteriz kaldığını göstermiştir. Bu 

krize yönelik ortaya koyulan çözümlerin neden yetersiz olduğu sorusunun cevabını, liderlik 

eksiliği, yerel karar alma süreçlerindeki sorunlar ve küresel yönetişime dair mevcut sorunların 

bulunması oluşturmaktadır  (Açar, 2020: 9-10). 

Pandemi süreciyle ilişkili olduğundan dolayı süper güç olan ABD ile ilgili küresel 

yönetişime dair yapılan tespitler önem arz etmektedir. Özellikle uluslararası sistemde 

meydana gelen düzensizlik ve belirsizlik durumunda küresel bir lider olan ABD’nin ciddi 

etkilerinin olduğu ifade edilmektedir. Küresel lider olmanın tüm avantajlarından yararlanan 
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ABD, küresel krizler oluştuğunda ise sorumluluk almaktan geri durmaktadır. Bu gibi 

durumlarda ABD’nin ‘’önce Amerika’’ stratejisi, küresel liderliğinin zayıflamasına neden 

olmaktadır (Güder, 2021: 190-191). 

Küresel bir tehdit olan salgınla mücadele, küresel bir yönetişim organizasyonunun 

gerekli olduğunu gösterse de şimdiye kadar istenen işlevsellik yakalanamamıştır. Bu süreçte 

en çok ihtiyaç duyulan uluslararası örgütlerin yetersiz kalması, salgından önce bile birçok 

işlevi sorgulanan bu örgütlere ve AB’ye duyulan güvenin azalmasına neden olmuştur (Ağır, 

2021: 895). 

 İnsanoğlunun karşı karşıya kaldığı küresel etkiye sahip olan salgın hastalıklara yönelik 

tedbirlerin alınması ve çeşitli tedavilerin geliştirilmesi küresel yönetişimin en önemli 

alanlarından biri haline gelmiştir. Covid-19 salgınıyla mücadelede de küresel yönetişimin, 

küresel krizlere çözüm getirmek amacıyla ne kadar zorunlu olduğu bir kez daha görülmüştür 

(Açar, 2020: 2). 

Devletlerin küresel yönetişim ve küresel sağlık yönetişimi alanında kendilerine has 

belirledikleri ana bir alan olduğunu anlamak gerekmektedir. Küresel ölçekli sorunlara 

devletler kendi öncelikli çıkarlarını temel alarak hareket etmektedirler. Bu doğrultuda ortaya 

çıkan sağlık sorunlarıyla da kendi kendilerine mücadele etmeyi tercih ettikleri gözlenmektedir 

(Açar, 2020: 10). 

Devletlerin ve uluslararası kuruluşların öncelikli olarak güvenlik temelli önlemler 

alması ilişkilerin yapısını olumsuz etkilemektedir. Covid-19 pandemi sürecinde devletlerin 

sağlık ürünlerinin ihracatını yasaklaması ve sınırlarını diğer devletlere kapatması genel olarak 

güvenlik kaygısı olarak ifade edilmektedir. Yardımlaşma yerine, ‘’self-help’’ ilkesinin ön 

planda tutulması realist söylemlerin tekrardan gündeme gelmesine neden olmaktadır. Realist 

düşüncenin öne sürdüğü en önemli argüman ise uluslararası örgütler yerine devletlerin ön 

planda tutulmasıdır  (Kaya, 2020: 271). 

Küresel ölçekli salgın hastalıklar; ulusal ve uluslararası ekonomik gelişme ve 

kalkınmanın azalması, ticaretin hacminin küçülmesi, küresel mali hareketlerin olumsuz 

etkilenmesi, refahın azalması ve işsizliğe neden olmasıyla istikrarsızlaştırıcı bir unsur olarak 

görülmektedir (Açar, 2020: 12). 

Küresel bir kriz olan salgın hastalıklarla mücadele öncelikle yerel düzeyde 

verilmelidir. Ancak küresel işbirliğine de ihtiyaç vardır. Çünkü küresel salgın hastalıklar 

gelişmiş veya gelişmemiş ülke ayrımı yapmadan her ülkede kendini göstermektedir (STM, 
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2020: 11). Covid-19 pandemi sürecinde hem yerel hem de küresel anlamda uygulanan 

mücadele yöntemleri yeterli düzeyde olmamıştır. Küresel işbirliğinin sağlanmaması da 

küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratmıştır. 

Tüm bu nedenler sonucunda ülkelerde üretimler durmuş, fabrikalar kapanmış, petrol 

fiyatları düşmüş, hava ulaşımı durma noktasına gelmiş, turizm faaliyetleri durmuş ve küresel 

tedarik zinciri kırılarak milyonlarca kişi işsiz kalmıştır (STM, 2020: 4). 

Küresel işbirliği, koordinasyon ve küresel yönetişim açısından bir sınama olarak 

görülen Covid-19 pandemisinin başlarında hemen her alanda yaşanan şok havasının yarattığı 

bilinmezlik durumu zamanla imkânlar dâhilinde kontrol edilmeye başlanmıştır. Krizin ortaya 

çıkardığı ekonomik, sosyal, psikolojik ve politik yıkımın çözüme kavuşturulması her ne kadar 

kolay görünmese de uluslararası sistemde ortaya çıkan işbirliği ve koordinasyon ile hareket 

etme eğilimi olumlu bir hava meydana getirmiştir (Açar, 2020: 18-19). 

Soner, küresel sistemin hastalık sonrasında nasıl bir düzen alacağına yönelik 

tartışmaları iki zıt görüş üzerinden açıklamaktadır. Bunlar  (Soner, 2020: 25): 

 Salgın hastalıkla mücadelede meydana gelen sorunların korumacı ve içe 

kapanan devlet modelini ortaya çıkaracağı, 

 Küresel bir kriz olan salgın hastalığın küresel işbirliğinin önemini tekrar 

gündeme getireceği ve bu durumun kurumları daha da güçlendireceğidir. 

3. COVİD-19 PANDEMİSİNİN YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI SİSTEM 

 Covid-19 salgını ile ilgili son dönemde özellikle medya ve bilim dünyasında yaşanan 

tartışmaların genellikle ulusal ve uluslararası düzlemde bırakacağı politik, sosyal ve ekonomik 

etkilerin neler olacağı noktasında bir uzlaşının olmadığı görülmektedir. Bu görüşlerden biri 

Çin ekseninde yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkacağını öngörürken, diğer bir görüş ise 

salgının uzun vadede Çin’in sonunu getireceğidir. Ayrıca belirli bir grup salgının 

küreselleşmenin sonunu getireceğini ifade ederken, diğer bir grup küresel işbirliğine olan 

ihtiyacın daha da artacağını ifade etmektedir (Soner, 2020: 11). 

 Salgın sürecinin meydana getirdiği politik sonuçlardan bir tanesi de sosyoekonomik ve 

askeri bakımdan güçlü olan ülkelerin salgın karşısında oldukça etkisiz ve yetersiz 

kalmalarıdır. Özellikle sağlık konusu başta olmak üzere, toplumu ilgilendiren diğer önemli 

konularda da küresel işbirliğinin önemi bir kez daha gözlemlenmiştir. Ayrıca pandemi 

sürecinin devam etmesi durumunda, siyasal belirsizlikler ve küresel güç dağılımında yeni 

düzlemlerin ortaya çıkabileceği de düşünülmektedir (Eken, 2020: 168). Bu kadar kapsamlı bir 
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küresel krizle karşı karşıya gelmeyen devletler ve uluslararası örgütler salgına karşı hazırlıksız 

yakalanmıştır. Salgın ortaya çıktığı ilk andan itibaren kısa sürede ekonomik, politik, bireysel, 

sosyal vb. alanlarda olumsuz etkilere neden olmuştur (Güneş, 2021: 106). 

Salgınla beraber devletler ilk olarak kendi içine kapanma ve kendi kendine yetebilme 

uygulamalarını hayata geçirmiştir. Böylelikle ulus devlet temelinde ki stratejiler önem 

kazanmıştır. Bu durumdan hareketle yerelleşme eğilimleri de artış göstermiştir. Bu süreçte 

çok uluslu şirketler ve devletler kepenk kapatmıştır. Küreselleşmenin hâkim olduğu alanlar 

ciddi bir daralma göstermiştir. Özellikle petrol fiyatlarının düşmesi ile enerji şirketlerinin 

politikaları olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu süreçte kendini gösteren ulus devletler küresel 

düzen içerisinde bağımsız birer oyuncu olarak hareket etmişlerdir (Yılmaz ve Mutlu, 2020: 

1970). 

Salgın sürecinde sosyoekonomik anlamda en çok etkilenen ülkeler Çin, ABD ve 

Almanya olmuştur. Bu ülkeler küresel tedarik zincirinin temel üreticileri olduğu için küresel 

ekonomi ciddi oranda olumsuz yönde etkilenmiştir. Böylelikle üretim durma noktasına 

gelmiştir. Ekonomik anlamda güçlü olan ABD ve AB arz ve talep kaynaklı sıkıntılarla 

uğraşmamak için gelecekte üretim merkezlerini ucuz işçiliğin olduğu ülkelerden kendi 

ülkelerine taşımayı düşebilirler. Böyle bir durumun meydana gelmesi ise gelişmekte olan 

ülkeler ve az gelişmiş ülkeler üzerinde olumsuz bir ekonomik tablo meydana getirecektir 

(Alpago ve Oduncu Alpago, 2020: 12-13). 

Salgın süreci sona ermediği halde kesin ifadelerle küreselleşme bitti, ulus devlet geldi 

gibi söylemler doğru görülmemektedir. Çünkü salgının küresel düzen ve ulus devletler 

açısından daha ne gibi sonuçlar ortaya koyacağı ve salgına yönelik sonuç veren kesin bir 

tedavinin bulunacağı zamana göre belirsizliğini korumaktadır (Yılmaz ve Mutlu, 2020: 1972). 

Salgın ile birlikte gelen değişimler çıkar ve öncelik meselelerinde kendini 

göstermektedir. Tüm ülkeler güvenlikleri bakımından öncelikleri çerçevesinde güvenlik 

hiyerarşisini gözden geçirecektir. Bu hiyerarşide öne çıkması beklenen alanlar ise gıda, sağlık 

ve siber güvenlik alanlarıdır. Bu alanların salgın sürecinden sonra konumlarının yukarıya 

doğru taşınması beklenmektedir. Özellikle kapital anlamda ürün ve hizmetlerde değeri dışında 

bir değerlendirme yapılacaktır. Böylelikle güçlü devlet ve kendi kendine yeten devlet anlayışı 

sık sık gündeme gelecektir. Ancak tüm bunlara rağmen küreselleşmenin geleceğinde bir 

gerileme beklenmemektedir (Güder, 2021: 199). 
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Küreselleşmede gerileme beklenmesinin temel nedeni ise devletlerin sınırlarını 

kapatarak aldığı tek taraflı önlemlerin yetersiz olduğunun görülmesidir. Çünkü devletler ticari 

ve ekonomik anlamda birbirlerine muhtaçtırlar. Bu durum kendini pandemi sürecinde de 

açıkça belli etmiştir. Bu noktada devletler arasında ortak bir işleyiş sağlamakla görevli olan 

BM, sorumluluk alarak ülkeleri yönlendirmesi, destek olması ve yaptırımlar uygulaması 

gerekmekle birlikte bugüne kadar etkili bir çözüm üretememiştir (Halatçı Ulusoy, 2020: 538). 

Küresel sistem şimdiye dek ortaya çıkan sorunlara karşı, küresel ısınma gibi küresel ve 

temel bir sorunda bile çözüm üretememiştir. Bunun nedeni ise bir sorun karşısında belirli bir 

çoğunluk zarar görmekte iken bu sorundan fayda sağlayan taraflarında olmasıdır. Ancak 

Covid-19 salgınında neredeyse herkes kaybetmektedir. Bu nedenle bu krizden çıkmanın tek 

yolu uluslararası işbirliği olarak görülmektedir (Atlı, 2020: 56-57). 

Uluslararası sistemin, küresel ekonominin, diplomasinin ve dış politikaların bir 

değişime ve dönüşüme uğrayacağı konusunda hemen herkesin hemfikir olduğu görülmektedir 

(Öğün, 2020: 26). 

Uluslararası sistem İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şekillenmeye başlamıştır. Bu 

şekillenme serbest piyasa stratejisi ve uluslararası örgütler üzerinden gerçekleşmiştir. Bu 

dönem ile birlikte ortaya çıkan küresel sorunların çözümü ve uluslararası ilişkiler konularında 

devletler ile birlikte uluslararası örgütlerde etkili olmaya başlamıştır. Böylelikle sınır kavramı 

bir anlamda ortadan kalkmış ve insan hayatı giderek küreselleşmiştir (Ağır, 2021:  888). 

Küreselleşme ile beraber kendini gösteren en önemli unsur ulus devletlerin gücünü 

yitirmesi ve insanların hayatını küresel bir köyde yaşayacak olmasıdır. Hızlı küreselleşme ile 

sınırlar ortadan kalmış, ulus devletlerin rolleri azalmış ve bunun yerine küresel işbirliği 

amacıyla kurulmuş olan uluslararası örgütler güç kazanmıştır. Ancak salgın gibi küresel bir 

kriz ile karşılaşıldığında insanların yüzünü tekrar ulus devletlere çevirdiği görülmektedir. 

Covid-19 pandemisiyle birlikte yetersiz kalan uluslararası örgütlerin aksine ulus devletler tüm 

imkânlarını seferber etmiştir (Soner, 2020: 26). Özellikle BM, AB, Şangay İşbirliği Örgütü ve 

Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar salgın sürecinde etkisiz ve yetersiz 

kalmışlardır. Böylelikle devletler kendi sorunlarını, kendileri çözmeye başlamışlardır (Ağır, 

2021: 893). 

Covid-19 pandemisinin etkisinin daha ne kadar süre devam edeceği ve vereceği hasar 

belirsizliğini korumaktadır. Ancak ortaya koyulan gelecek projeksiyonları, salgının 

uluslararası sistemi etkileyeceği sıkça dile getirilmektedir. Özellikle uluslararası düzenin 
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Covid-19 öncesi ve sonrası diye ayrım göstereceği iddiası yaygın kabul gören bir yaklaşımdır. 

Covid-19 pandemisinin Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi ve 11 Eylül saldırıları gibi eskiyi yıkan, yeniyi inşa eden anlamında bir etkiye sahip 

olacağı düşünülmektedir (Soner, 2020: 12). 

Genel itibariyle uluslararası sistemin yapısı devletlerden ayrı özerk bir yapıda 

şekillenmiştir. Sistemin değişimi üzerinde yapılan tartışmalarda özellikle sistemin nasıl 

değişime uğrayacağı konusu önem arz etmektedir. Bu konuda devletlerin nitelikleri mi, 

küresel krizler mi yoksa uluslararası sistemin yapısal unsurlarının mı önemli bir konuma 

yükseleceği yeniden değerlendirilmektedir (Öğün, 2020: 30). Ancak Covid-19 süreciyle 

sistemsel değişimlerin yerine, uluslararası güç dengelerinde meydana gelen sarsılmalar, itibar 

hiyerarşisindeki değişimler ve uluslararası ilişkileri düzenleyen kurallarda değişimler 

yaşanması en yakın ihtimal olarak görülmektedir. Uluslararası sistemde ciddi değişim ve 

dönüşümlerin olacağı açık ama bu durumun uluslararası sistemi yeniden oluşturması zor 

görünmektedir. Tam olarak bir sistem değişikliğinin yerine sistemde yapısal değişiklerin 

olacağını ifade etmek daha doğru olacaktır (Soner, 2020: 33-34). 

Uluslararası sistemde güç dağılımı sürekli değişmektedir. Bu bağlamda özellikle 

Çin’in, Rusya’nın ve AB’nin güçlenen kutuplar olduğunu söylemek mümkündür. Güç 

dağılımının ve sistemik değişimlerin yaşanmasını sağlayan en önemli faktör küresel etkileri 

olan savaşlardır. Bu duruma örnek olarak İkinci Dünya Savaşından sonra güç dağılımında 

dünyanın iki kutuplu bir düzlemde şekillenmesi örnek olarak gösterilebilir (Öğün, 2020: 35). 

Covid-19 sürecinde ise küresel lider olan ABD’nin, bu liderliğini dünyanın faydasına 

kullanmaması ve ‘’önce Amerika’’ görüşüyle hareket etmesi, sistem içerisinde yeni bir 

küresel lider arayışını doğurmuştur. 

Küresel sistem içerisinde en güçlü ve yetenekli devletler, pandemiden en fazla zarar 

gören devletlerdir. Özellikle vaka ve ölüm sayıları bakımından en çok etkilenen devletler 

batılı devletlerdir. Ayrıca küreselleşme ile ilişkili olarak gelişmiş ülkelerde insan 

hareketliliğinin fazla olması vaka ve ölüm sayılarını arttırmaktadır. Devletlerin yeterli önlem 

alamadığı veya önlemleri geç aldığı, bazı ülkelerde de sürü bağışıklığının sağlanmasına 

yönelik yöntemlerin uygulanması da salgınla mücadelenin küçümsendiğini göstermektedir 

(Öğün, 2020: 37-38). 

Pandemi ile birlikte ortaya çıkan trajik durum hem uluslararası örgütler hem de siyasi 

liderler tarafından ilk dönemlerde ciddiye alınmamıştır. Böylelikle salgının ortaya çıkardığı 

olumsuzluk artmıştır. İnsanların ölmesi ve küresel ekonomide yaşanan daralma Neo-liberal 
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sisteme ve küreselleşmeye bir meydan okuma olarak görülmüştür. Özellikle son yıllarda artan 

milliyetçilik, popülizm ve otoriterleşme tarafında artan politik yönelimlerin, salgın ve içe 

kapanma ile artacağı tahmin edilmektedir. Covid-19 pandemi süreci AB gibi ulus üstü yapılar 

ve BM gibi uluslararası örgütlerin sorgulandığı bir dönem olarak devam etmektedir. Bu 

durumun Soğuk Savaş sonrasında kurulan küresel sistemin işleyişine zarar verebileceği ifade 

edilmektedir (Koç, 2021: 116-117). 

Pandemi sürecinin ilk dönemlerinde AB’ye üye ülkelerin birlik içinde hareket 

etmediği gözlemlenmiştir. Ülkeler kendi içinde çözüm üretmeye çalışarak diğer ülkelere karşı 

izolasyon uygulamalarını hayata geçirmişlerdir. Bu bakımdan AB’nin güçlü ülkelerinden biri 

olan Almanya, salgın sürecinin başında Avusturya, Fransa, Lüksemburg, Danimarka ve 

İsviçre sınırlarında kontrol yapmaya başlamıştır. Yine aynı şekilde Macaristan, İtalya 

vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamıştır (Arslan ve Karagül, 2020: 19). Covid-19 

sürecinde küresel sisteme, uluslararası örgütlere ve devletlere olan güven zedelenmiştir. Bu 

sebeple yeni dönemde ortaya çıkacak en temel amaç güvenin tekrar inşa edilmesi olacaktır 

(Soner, 2020: 34). 

Pandemi döneminde insanlar, devlet otoritesine ve koruyuculuğuna aynı zamanda 

tanık oldu. Devletlerin aldığı önlemler ile insanlar evlerine kapandılar, birbirlerine mesafeli 

durdular ve eğitimi uzaktan aldılar. Bu dönemde insanlar kendilerini koruyacak olan unsurun 

uluslararası örgütler ve ulus üstü yapılar olmadığına inanarak, vatandaşı oldukları devlete 

inandılar (Arslan ve Karagül, 2020: 29). 

Uluslararası sistem içerisinde devletler arasında işbirliğini yönlendiren BM, DSÖ, AB 

ve Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) gibi uluslararası örgütlere üye devletlerin bu 

örgütlere olan güveninin azalması bu örgütlerin varlıklarını anlamsızlaştırmıştır. Özellikle 

2018 yılından beri ABD ve Çin arasında meydana ticaret savaşı giderek etkisini 

arttırmaktadır. Bu durum Neo-liberal sisteme ve küreselleşmeye büyük zarar vermektedir 

(Koç, 2021: 109). 

Pandemi süreci ile birlikte zaten eleştirilmekte olan BM örgütü giderek daha 

sorgulanır bir örgüt haline gelmiştir. Aynı şekilde DSÖ’de bu süreçte etkisiz ve yetersiz 

kalarak eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Bu süreçte ABD pandemi sebebiyle suçladığı Çin 

konusunda DSÖ’nün istenen soruşturmayı yapmaması ve görevini tam anlamıyla ifa 

edememesi nedeniyle bu örgüte sağladığı fonu kesmiştir. Bu durum küresel anlamda 

önlemlerin alınmasını zorlaştırmıştır. Her ne kadar uluslararası örgütler ve küreselleşme 

eleştirilse de Covid-19 pandemisi sürecinde ve sonrasında ortaya çıkacak her türlü sosyal, 
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ekonomik ve politik sorun yine küresel işbirliği ile çözülebilecektir (Halatçı Ulusoy, 2020: 

527). 

Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bugüne en fazla sorgulanan uluslararası örgüt 

DSÖ olmuştur. 1948 yılında kurulmuş olan DSÖ,  sınır aşan hastalıklar ile mücadele de 

görevli en önemli uluslararası kuruluştur. DSÖ, finansal ve teknik anlamda üye ülkeler 

tarafından desteklenmektedir. Ancak üye ülkelerin destekleri ve aralarındaki işbirliği çoğu 

zaman beklenilen seviyede olmamıştır (Keskin Ata, 2020: 1). Günümüzde dünya üzerinde 

150 ülkede ofisi bulunan DSÖ, 73 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Covid-19 sürecinde, Çin ile 

ortak hareket etmemesi ve pandemi ilanını geç yapması, bu örgütün yapısal anlamda bir 

değişim ve dönüşüm ihtiyacı olduğu göstermiştir (Arslan ve Karagül, 2020: 20). 

AB’ye üye devletlerin salgınla mücadelede AB’nin sistemine uygun olarak hareket 

etmemesi ulus devlet düşüncesini akıllara getirmiştir. Üye devletlerin kendi vatandaşlarını 

korumak amacıyla hareket etmesi birliğin ortak hareket edememesine neden olmuştur. Bu 

süreçte özellikle salgın hastalıktan en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya, AB’den 

beklediği yardımı görememiş ve var olan üyeliğini sorgulamıştır (Yılmaz ve Mutlu, 2020: 

1972). 

Yalnız kaldığını düşünen İtalya, AB bayraklarını indirmiştir. AB komisyonu ise bu 

konuda İtalya’dan özür dilemiştir (Eken, 2020: 168). Ancak ihtiyaç duyduğu desteği 

alamayan İtalya kendi imkânlarıyla salgınla mücadele etmiştir. Bu süreçte İtalya’ya sağlık 

malzemesi desteği Türkiye, Çin ve Rusya gibi AB’ye üye olmayan devletler tarafından 

sağlanmıştır (Yılmaz ve Mutlu, 2020: 1971). 

Covid-19 pandemisi sonrası için yaşanan tartışmalar, küresel sisteme yönelik 

sorgulamalar ve uluslararası örgütler açısından reform beklentilerini şekillendirecek en önemli 

unsur ekonomi olarak ifade edilmektedir. Pandeminin ekonomik ölçütlerinin, küresel anlamda 

politik çatışmalara ve değişimlere neden olması beklenmektedir. Bu nedenle Covid-19 

pandemisi sonrasında küresel sistemdeki değişimi ve ihtiyacı yönlendirecek olanlar, küresel 

ekonomiyi şekillendirecek imkân ve vizyona sahip olan aktörler olacaktır (Ulutaş, 2020: 13). 

Mevcut pandemi krizi dünyadaki değişim ve dönüşüm sürecini hızlandırarak 

belirsizlikleri arttıracaktır. Küresel sistem üzerinde beklenen bu değişim ve dönüşüm sürecini 

tasarlayacak olan unsur ise aktörlerin tutum ve davranışları olacaktır. Ortaya koyulan tavrın 

koordinasyona ve işbirliğine dayalı olarak şekillenmesi durumu, krizle mücadelenin başarı 

şansını arttıracaktır. Bu senaryoya göre küresel yönetişim yapısı daha da güçlenecektir. Bir 
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diğer senaryo ise Asya merkezli aktörlerin ön plana çıkmasıdır. Bu senaryolar yerel ve 

bölgesel kuruluşların ön plana çıktığı bir düzeni ortaya çıkartabilir. Bu durum ise mevut 

küresel yönetişim sisteminin değişmesi manasına gelecektir (Köse, 2020: 403). Ancak 

pandemi döneminde en çok ifade edilen görüşlerden bir tanesi küresel işbirliğinin 

geliştirilmesi görüşüdür (Keskin Ata, 2020: 29). 

Covid-19 pandemisi, dünyada küresel sistemden bağımsız hareket eden hiçbir devletin 

başarılı olamayacağını göstermektedir. Pandemi döneminde küresel sağlık tedbirlerinin 

organize bir şekilde yönetilmesi için küresel yönetişim gerekli görülmektedir. Bu süreçte 

küresel yönetişimin yapısında meydana gelen çatlak, sistem içerisindeki devletlerin öncelikle 

kendi çıkarlarını düşünmesinden kaynaklanmaktadır (Gostin vd., 2020: 1615). 

SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra şekillenen uluslararası sistem, her dönem çeşitli 

eleştirilere maruz kalmıştır. Covid-19 pandemisi ise hem uluslararası sistemin hem de 

küreselleşmenin ciddi manada sorgulanmasına neden olmuştur. Uluslararası sistemin, Covid-

19 pandemisi sürecinde küresel işbirliğini sağlayamaması ve dünyaya yön verememesi 

sisteme olan güveni azaltmıştır. 

Son yıllarda küresel güç odaklarından ABD ve Çin arasında meydana gelen ticaret 

rekabeti, dünya üzerinde çeşitli politik sorunlara neden olmuştur. Bu durum Covid-19 

pandemisi ile birlikte farklı bir boyuta taşınmıştır. Özellikle küresel lider olarak görülen 

ABD’nin Covid-19 sürecinde dünyaya liderlik etmek yerine kendi önceliklerine ve çıkarlarına 

yönelik hareket etmesi bir güç ve yönetim boşluğunu meydana getirmiştir. Özellikle ABD’nin 

çözüm üretmek yerine hem Çin’i hem de Dünya Sağlık Örgütü’nü suçlaması salgının seyri 

açısından önem arz etmektedir. 

Genel olarak küreselleşme açısından bir sınav olarak görülen pandemi süreci, ulus 

devlet düşüncesini gündeme getirmiştir. Bu dönemde uluslararası işbirliğinin sağlanamaması 

nedeniyle devletler kendi içlerinde kapanmışlar ve kendi kendilerine yetebilmeyi 

amaçlamışlardır. Bu durum küreselleşmenin geleceği hakkında çeşitli senaryoların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. 

Tüm bunlardan hareketle küreselleşmenin sonunun geldiğini ve ulus devletin 

güçleneceğini iddia edenler ortaya çıkmıştır. Ancak salgın sürecinin henüz devam etmesi ve 

salgının vereceği hasarın bilinmemesi göz önünde tutulduğunda bu iddiaların ortaya atılması 

doğru değildir. Ayrıca salgın süreci bitmeden belirli bir grubun küreselleşmenin güçleneceğini 
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savunması ve bir diğer grubun Asya merkezli bir gücün ortaya çıkacağını iddia etmesi de 

doğru görülmemektedir. 

Küresel bir tehdit olan Covid-19 salgını pek çok sektörü olumsuz etkileyerek küresel 

ekonominin ciddi manada daralmasına neden olmuştur. Bu durum ülkelerin işbirliği içerisinde 

hareket etmemesinden kaynaklanmıştır. Çünkü dünya üzerinde bulunan tüm ülkeler çeşitli 

ürün ve hizmetler açısından birbirlerine bağımlı durumdadırlar. Her ne kadar karşı görüşler 

iddia edilse de küresel bir kriz olan salgınla mücadelede ve salgın sonrasında yeniden 

toparlanma döneminde küresel işbirliği ve küresel yönetişim şart olarak görülmeli ve bu 

doğrultuda hareket edilmelidir.   

KAYNAKÇA 

Açar, D. A. (2020). Küresel Yönetişim ve Covid-19 Pandemisi. Global Akademi Konuşmaları 

Serisi. doi:10.13140/RG.2.2.30402.81602 

Ağır, O. (2021). Covid-10 Sonrası Uluslararası Politikadaki Olası Değişimlere Yönelik Bir 

Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 887-896. 

doi:10.18069/firatsbed.886681 

Aktan, C. C., ve Kitapçı, İ. (2016). Global Sorunlarla Mücadelede İyi Yönetim. Sosyal Ve 

Beşeri Bilimleri Dergisi, 8(1), 50-66. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-

file/437950 adresinden alındı 

Alpago, H., ve Oduncu Alpago, D. (2020). Pandemik Salgınlar, Yoksulluk ve Sosyoekonomik 

Denge. E. Şen, D. Hıdıroğlu ve O. Yılmaz içinde, Covid-19 Pandemisinde Yönetim ve 

Ekonomi (s. 1-42). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Arslan, İ., ve Karagül, S. (2020). Küresel Bir Tehdit (Covid-19 Salgını) ve Değişime 

Yolculuk. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(Mayıs 2020), 1-36. 

doi:http://doi.org/10.32739/uskudarsbd.6.10.67 

Atlı, A. (2020). Covid-19 Küreselleşmenin Sonunu mu Getirecek? Y. S. Kıran, U. Ulutaş, M. 

Özcan, S. Erkan, M. Z. Günay ve T. Köse içinde, Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: 

Eski Sorunlar Yeni Trendler (s. 54-57). Ankara: SAM Yayınları. 

Bayramoğlu, S. (2005). Yönetişim Zihniyeti Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın 

Dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Çukurçayır, M. A. (2013). Yerel Yönetişim Üzerine Notlar. F. N. Genç içinde, Yönetişim Türk 

Kamu Yönetimine Yansımaları (s. 191-206). Konya: Çizgi Kitabevi. 

Eken, İ. (2020). Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi: Sağlık Bakanlığı SARS-COV-2 (Covid-

19) Pandemi Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme. M. Özhan ve M. Dağ içinde, 

Covid-19 Salgınının Sosyoekonomik Etkileri (s. 155-198). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Erdayı, A. U. (2021). Koronavirüs Salgını ve Neoliberalizmin Tahribatı: Sağlık Sistemlerinin 

Çöküşü ve Güvence Açıkları. G. Yıldız Şeren içinde, Covid-19 İzdüşümünde 

Ekonomik, Sosyal ve Politik Yazılar (s. 61-86). Ankara: Gazi Kitabevi. 



316 
 

Farrell, H., ve Newman, A. (2020). Will the Coronavirus End Globalization as We Know It? : 

The Pandemic Is Exposing Market Vulnerabilities No One Knew Existed. Foreign 

affairs report, 2020(4), 26-31. 

Gostin, L., Ay, S., ve Meier, B. M. (2020). Reimagining Global Health Governance in the 

Age of COVID-19. American Journal of Public Health (AJPH), 110(11), 1615-1619. 

doi:https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305933 

Güder, S. (2021). Covıd-19’un Uluslararası Sistem ve Türkiye Siyasetine Yansımaları. D. 

Demirbaş, V. Bozkurt ve S. Yorğun içinde, Covıd-19 Pandemisinin Ekonomik, 

Toplumsal ve Siyasal Etkileri (s. 185-201). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınevi. 

doi:DOI: 10.26650/B/SS46.2020.005.12 

Güneş, A. (2021). Covid-19 Salgınının Ulusal ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri. Ç. Ezikoğlu 

içinde, Covid-19 ve Küresel Siyaset (s. 105-130). Ankara: Orion Kitabevi. 

Halatçı Ulusoy, Ü. (2020). Birleşmiş Milletler'in Covid-19 İle Mücadele Sınavı. İnönü 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(2), 527-541. 

Kaya, F. (2020). Pandemi Sonrası Değişen Uluslararası Sistem ve Küreselleşme. Gaziantep 

University Journal of Social Sciences(2020), 261-273. 

Keskin Ata, F. (2020). Kovid-19 Pandemisi: Uluslararası Hukuk Açısından Dünya Sağlık 

Örgütü'ne Yönelik İlişkin Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 76(1), 

1-35. doi:DOI: 10.33630/ausbf.856704 

Koç, E. (2021). Covid-19 Krizinin Diplomasiye Etkisi ve Uluslararası Sistemde Artan 

Belirliksizler. Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi, 4(1), 108-121. 

doi:https://doi.org/10.51763/uid.867518 

Köse, T. (2020). Covid-19 Krizi Sonrası Dünya'da Küresel Yönetişim ve Kriz Yönetimi. M. 

Şeker içinde, Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği (s. 387-405). 

Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. 

Massadikov, K. (2020). Covid-19 Salgınının Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Kazakistan 

Üzerine Bir Değerlendirme. M. Özhan ve M. Dağ içinde, Covid-19 Salgınının 

Sosyoekonmik Etkileri (s. 199-213). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Oğurlu, E. (2020). Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri. Turkish 

Studies, 15(4), 791-801. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44259 adresinden 

alındı 

Öğün, B. (2020). Diplomasideki COVİD-19 Etkisi ve Uluslararası Sistemin Değişimi Üzerine 

Tartışma: Yapısal Realist Bir Analiz. Diplomasi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 25-45. 

Özer, M. A. (2012). Yeni Kamu Yönetimi. Ankara: Barış Kitapevi. 

Sofuoğlu, T., ve Sofuoğlu, Z. (2021). Covid-19 Pandemisine Dünya Perspektifinden Bakış. T. 

Sofuoğlu, ve Z. Sofuoğlu içinde, Covid-19 Pandemisi ve Sağlık Yönetimi (s. 1-6). 

Ankara : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. 

Soner, B. A. (2020). Kovid-19 Salgını ve Sonrası Uluslararası Siyasette Süreklilik ve 

Değişimler. Ankara: Polis Akademisi. 

Sönmez, G. (2020). Covid-19 Salgınının Güvenlik ve Uluslararası Sistem Üzerinde Olası 

Etkileri. Ankara: ORSAM. 

STM. (2020). Covid-19 Salgınının Küresel Ekonomi ve Jeopolitikaya Etkileri. STM 

Teknolojik Düşünce Merkezi. 



317 
 

Şeker , M., Özer, A., Tosun, Z., Korkut, C., ve Doğrul, M. (2020). Covid-19 Pandemi 

Değerlendirme Raporu. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. 

Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H., ve Özer, M. A. (2012). Yönetim Bilimi. 

Ankara: Nobel Yayınevi. 

Ulutaş, U. (2020). Koronavirüs Sonrası Yeni Trendler. Y. S. Kıran, U. Ulutaş, M. Özcan, S. 

Erkan, M. Z. Günay, ve T. Köse içinde, Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski 

Sorunlar Yeni Trendler (s. 10-19). Ankara: SAM Yayınları. 

Yıldız Şeren, G., ve Dündar, M. (2021). Küreselleşen Dünyanın Pandemisi Avrupa Birliği 

Mali Önlemleri Özelinde Bir İnceleme. G. Yıldız Şeren içinde, Covid-19 İzdüşümünde 

Ekonomik, Sosyal ve Politik Yazılar (s. 205-228). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Yılmaz, A. Y., ve Mutlu, İ. S. (2020). Salgın Sonrası Dünyada, Küreselleşme ve Ulus Devlet 

Tartışmaları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(3), 1965-1976. 

doi:10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1430 

Yusufi, F. (2021). G20 ülkelerinde Covid-19 Salgın Döneminde Makroekonomik 

Göstergelerle Kriz: Öncesi-Sonrası Olası Senaryolar. G. Yıldız Şeren içinde, Covid-19 

İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal ve Politik Yazılar (s. 265-300). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Zeren, H. E. (2013). Yönetişim Ekseninde Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları. F. N. Genç 

içinde, Yönetişim Türk Kamu Yönetimine Yansımaları (s. 143-168). Konya: Çizgi 

Kitabevi. 

 

 

 

 

 

 



 IV. ULUSLARARASI 
EKONOMİ, SİYASET  

VE YÖNETİM  
SEMPOZYUMU 

 
 

ISEPA ‘21 

 
 

IV. INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON  

ECONOMICS, POLITICS AND 
ADMINISTRATION 

 
 
  
 

 
 

 


