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THE US GOVERNMENT’S ECONOMIC RESPONSE TO THE COVID19 PANDEMIC
Gary Campbell
Professor of Natural Resource Economics
Michigan Technological University

Abstract: The economy of the USA haws been dramatically impacted by the steps taken to control
the spread of the COVID-19. The USA has entered a recession with the highest unemployment rate
since the Great Depression of the 1930s. This talk presents the economic policies implemented by the
federal government of the USA to combat these negative economic impacts. The US government has
two broad categories of policies to use: fiscal policy (government spending and taxing) and monetary
policy (Federal Reserve changes to interest rates and money supply). The US government has used
an ongoing series of phased acts of Congress (approved by the President) to provide grants, loans and
tax breaks to individuals, small businesses, large businesses, and the health care system to fight the
lost of income and costs due to preventing the spread of COVID-19. Phase 1 provided money to meet
the medical expenses of dealing with the COVID-19. Phase 2 provided benefits for individuals losing
their jobs due to the COVID-19. The key act has been CARES (phase 3) which provided additional aid
to individuals and businesses. Using monetary policy, the Federal Reserve System has lowered
interest rates (to 0%), decreased limits on banks (no reserve requirement), and has been buying bonds
in order to try to maintain liquidity in key markets. The Federal Reserve has also been overseeing
various programs created by Congress (CARES and from the recession of 2008-09) to provide grants
and loans to business to help them survive financially. Only time will tell if this has been enough to
move the US economy to a better position or more will be needed (Phase 4).
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THE WORLD COVID-19 ATLAS: PREDICTABILITY AND THE
ECONOMIC IMPACTS
Prof Dr. Tolga Omay
Atılım University
Ankara

Abstract: In this presentation, I will talk about the results of the new forecasting model which we
developed for outbreak model namely Corona virus (Covid-19) and the early signals of the economic
crises in the process of the Corona virus. As it is known, Corona virus spread and early predictions of
this spread are important for health, economy and other strategic sectors to produce early policies to
recover the negative effects of this pandemy. In this sense, the newly proposed model gives us early
prediction of the peak infected cases of Covid-19. Under the light of this information’s, the situations
that all countries may experience are summarized in the world map. In addition, before the corona
virus pandemic begins, the leading indicators of the economy will be addressed an oncoming demandoriented economic crisis. In the second round of the presentation this demand oriented economic crises
will be discussed. Along with the start of the corona virus and measures taken all around the world, it
will be discussed how the demand-oriented crisis turned into a supply-side crisis with the measures
such as stay at home, lock-down and so on. Factors that deepen the effects of the supply-side
economic crisis will be discussed, as well. More over the changes in some financial variables in the
Corona virus period will be visualized with the help of the World map. Finally, we will discuss the
distribution of infected cases in Turkey by using the Turkey map and discuss the supply-side
economics crises; possible measures to prevent the crisis from deepening. This special discussion of
Turkey can easily be generalized to all developing countries.
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THE ECONOMICS OF DISEASE OUTBREAKS, POLICY RESPONSES,
AND CHALLENGES
Nabil El Maghrebi
Dean, Faculty of Economics, Wakayama University, Japan

Abstract: The debate about the economic impact of the new coronavirus outbreak continues as policy
responses to the healthcare crisis are regarded as either insufficient or ineffective. The economics of
disease outbreaks may be divisive indeed as policy choices are limited and their long-term impact
remains unpredictable. Disease outbreaks can irreversibly change the social dynamics, population
pyramids, and economic outlooks. The additional uncertainty affects the behaviour of households,
firms and governments, which are function of their respective attitudes toward risk. The crisis reflects
unprecedented simultaneous shocks to the supply and demand functions, which are bound to reduce
international trade, and affect the global supply chain. The new restrictions on mobility have the
potential of transforming the nature and future of jobs and workplaces, but they are also conducive to
higher unemployment rates and loose labour markets, where equilibrium wages are rather difficult to
determine. Inflationary pressures may be mounting, but it is difficult to gauge the aggregate impact of
negative shocks to global demand and supply, which may have offsetting effects. The risk of deflation
remains, and it is not clear whether the provision of liquidity through expansionary monetary policies
will be effective in stabilizing prices or paving the way toward prompt and strong economic recovery.
It may be argued that the capacity of central banks to absorb new shocks has been depleted even
before the onset of the disease outbreak. The recourse to negative interest rates is undermining the
traditional business models of conventional banks based on the spread between short-term deposit
rates and long-term loan rates. Financial systems based on predetermined interest rates that may have
no direct relation with the rate of return in the real economy are inherently unstable. The credit
expansions and contractions are financial booms and busts, followed by balance-sheet recessions.
There are clear signs, however, that the outbreak of the disease is being followed by the accumulation
of more debt. The outbreak provides an opportunity to restructure the entire financial system on
stronger foundations based on risk-sharing rather than risk-transfer relations. The ability of the
financial system to absorb shocks rather than amplifying them is conducive to greater economic
stability.
There are clear signs of policy failures, with respect to healthcare, education, income inequality, and
economic development. The disease outbreak has exposed the levels of unpreparedness,
underinvestment, underestimation of systemic shocks, and the lack of understanding about the basic
needs of providing safety nets, and hedging against new risks and the vicissitudes of life. If bad
policies are the result of bad economics, then viable solutions to policy failures should derive from
new economic thinking. Risk is an integral part of life, and it is risk sharing that should permeate all
aspects of economic activities in ways that allow societies to avoid the difficult dilemmas of saving
life against the protection of livelihoods. As much as empathy improves clinical outcomes, risk
sharing policies can relocate humanism, dignity, balanced virtue, at the center of economic activities in
ways that increase the capacities of societies to the outbreak of diseases.
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FAITH AND RELIANCE ON GOD: HOW ISLAMIC WOMEN IN
TURKEY DRAW ON THEIR ISLAMIC FAITH TO FACE THE COVID19 PANDEMIC
Dr. Mehmet Riza Derindag
The Council of Higher Education
mrderindag@gmail.com

Abstract: The Covid-19 pandemic has overwhelmed economies and disrupted social lives across the
world including Islamic countries. As people are forced to stay at home to reduce the spread of the
disease, many are experiencing loss of employment, death of loved ones and social isolation
irrespective of their socio-economic background. The Pandemic has not only disrupted lives but can
potentially affect the psychosocial wellbeing of women and children and might leave long-lasting
emotional trauma. Despite the devastating impacts of the Pandemic, many Islamic women are turning
to their faith for inspiration and hope. Examining how these women find meaning in their Islamic faith
in coping with the social impact of the pandemic could help inform religious communities how faith
could be used to cope with the loss of both livelihood and lives. This qualitative study explored the
experiences of 6 Islamic women in Turkey on how they used their faith to cope with the pandemic.
Results of the study showed that many of the women find the Covid-19 experiences as extremely
challenging. However, these challenges were lessened as the values of hope and reliance on God
helped them face the difficulties brought by the pandemic. Their faith also helped them make sense of
a family death due to Covid-19. Although there were challenges, the pandemic helped them draw
closer as a family and re-experience their faith more deeply. In conclusion, this study showed that as
individuals reflect on their own faith and question the meaning and purpose of the Pandemic in their
lives, they could rely on their religious beliefs to view these experiences positively.
Keywords: Islamic faith; Covid-19; Turkey; reliance in God
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE UYGULANAN PARA
POLİTİKALARININ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Selçuk Gerlikhan
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Doktora Öğrencisi.
selcuk.gerlikhan@bayteks.com

Oya Öztürk
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü,
Doktora Öğrencisi.
oya.ozturk.2018@gmail.com

Öğr. Gör. İlhan Kanuşağı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü.
kanusagiilhan@gmail.com

Arş. Gör. Can ÖZCAN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü,
Doktora Öğrencisi.
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Prof. Dr. Zehra Vildan Serin
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Bölümü.
zvildan.serin@hku.edu.tr
ÖZET 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde çıkan Covid-19 virüsüne, bazı tahminlere göre
dünya nüfusun %40 ile %70 arası yakalanacaktır. Her geçen gün Covid-19 vakası artmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesiyle seyahat yasakları getirilmiş ve ülkeler
sınırlarını kapatmışlardır. Dünya ekonomisi birleşik arz (mal ve hizmet üretimi) ve talep (tüketim ve
yatırım) şokları ile karşı karşıyadır. Mevcut belirsizlik ve korku ortamı ekonomik beklentileri ve
istihdamı düşürmektedir. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria 23 Mart 2020’ de BBC’ ye verdiği
açıklamada, bu krizin etkilerinin 2008 yılında yaşanan krizden daha büyük olduğunu ve önümüzdeki
aylarda Dünyanın en büyük ekonomilerinin resesyona girebileceğini belirtmiştir. OECD’nin Türkiye
ile birlikte Avrupa’nın sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeleri dışında ABD ve Kanada da dâhil olmak üzere
36 üyesi bulunmaktadır. Bu küresel salgının neden olacağı krizden OECD ülkelerinin bile bu kadar
endişe duymasının nedeni küreselleşmenin getirdiği karşılıklı bağımlılıktır. Hem arz açısından hem de
talep açısından ülkeler birbirine bağlıdır. Ekonomik krizler de Corona virüs gibi çok bulaşıcıdır ve
hemen yayılma etkisi görülür. Bu süreçte dünyadaki diğer merkez bankaları gibi Türkiye Cumhuriyeti
merkez bankası (TCMB) da genişleyici para politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu makalenin amacı
TCMB tarafından 2010 yılında başlatılan ve Covid-19 sürecinde de uygulanan para politikalarının
finansal istikrar hedefine ulaşmada ne kadar başarılı olduğu sorusuna cevap aramaktır. 2010- 2020
dönemine ait üç aylık veri setleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ekonomik kriz
dönemlerine para arzı çok hızlı artarken enflasyon da artmış, TL dolar karşısında değer kaybederken,
rezervlerde daralma ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Parasal Genişleme, Döviz Kuru, Parasal Aktarım Mekanizması,
TCMB
Jel Codes: F42, F43, G18, G28
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THE EFFECTS OF MONETARY POLICIES IN THE COVID-19
OUTBREAK : A CASE STUDY FOR TURKEY
Abstract: According to some estimates, the Covid-19 outbreak, which appeared in Wuhan city, China
in December 2019, will catch up between 40% and 70% of the world's population. By declaring it as a
pandemic by the World Health Organization, travel bans were introduced and countries closed their
borders. The world economy is facing combined supply (production of goods and services) and
demand (consumption and investment) shocks. The current uncertainty and fear environment lowers
economic expectations and employment. OECD Secretary General Angel Gurria stated to the BBC on
March 23, 2020 that the effects of this crisis were greater than the crisis in 2008 and that the world's
largest economies may enter recession in the coming months. OECD non-European industrialized and
developed countries, along with Turkey, there are 36 members, including the US and Canada. The
reason why even OECD countries are so concerned about the crisis caused by this global epidemic is
the interdependence caused by globalization. Countries are interconnected both in terms of supply and
demand. Economic crises, like the Corona virus, are very contagious and have immediate spreading
effects. ike other central banks around the world in this process The Central Bank of Turkey (CBRT)
also began implementing expansionary monetary policies. The purpose of this article is to analyze
the effects of monetary expansion policies implemented by the CBRT on the exchange channel by
using quarterly data from April 2010 to May 2020 and to develop suggestions for policy makers.
Keywords: COVID-19, Monetary Expansion, Exchange Rate, Monetary Transfer Mechanism, CBRT.
Jel Kodları: F42, F43, G18, G28,
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KÜRESELLEŞMEYE KARŞI ULUS DEVLET MODELİ
TARTIŞMASINDA YENİ BİR BOYUT: SERMAYENİN VE KİŞİLERİN
SERBEST DOLAŞIMININ KORONAVİRÜS SALGININDA SEBEP
OLDUĞU KIRILGANLIKLAR
Dr. Öğr. Üyesi. Engin Arıkan
Türk-Alman Üniversitesi / Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
arikan@tau.edu.tr
Özet: Sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği gibi pek çok
uluslararası kuruluş tarafından desteklenmiştir. Bu küresel dinamikler, ekonomik verimlilik ve
büyüme açısından ilk etapta oldukça olumlu karşılanmıştır. Bununla beraber Koronavirüs salgını bu
küreselleşme modelinin kırılganlıklarını da göstermiştir. Her gün yüzbinlerce insanın ülke
sınırlarından geçtiği bir dünyada salgın, çok kısa bir sürede, ülkelerin kontrolü sağlamalarına imkân
vermeden tüm dünyaya yayılmıştır. Pek çok ülke her ne kadar küreselleşme sayesinde oldukça
zenginleşmiş olsa dahi imalat firmaları üretimlerini başka ülkelere kaydırdığı için bu salgında oldukça
hayati olan koruyucu tıbbi malzemeleri tedarik edememiştir. Sınırların kapatılması, dış ticarete
bağımlı ekonomilerin hızla daralmasına sebep olmuştur. Avrupa Birliği’nin kurumları, her ne kadar
ülkeler arasındaki ticareti ve dolaşımı kolaylaştırsa da, üye devletleri başta para politikası ve sınır
güvenliği olmak üzere birçok konuda kısıtlamaktadır. Koronavirüs salgınının yarattığı “yeni
normalde” ülkelerin attıkları adımlarda yeni bir ölçütü de dikkate alması gerekecektir: kırılganlık.
İmalattaki, tarımdaki, ulaşımdaki ve para politikasındaki serbestleşme her ne kadar ilk bakışta karlı,
ucuz, verimli olsa dahi, artık bunların kendine yeterli, dış şoklara karşı dayanıklı ve kontrole tabi
olmaları daha fazla önem arz edecektir. Bu dönüşüm, Koronavirüs salgını öncesi git gide küreselleşen
ekonomilerin, hukuk sistemlerinin ve uluslararası kuruluşların ciddi biçimde değişmesine sebep
olacaktır. Bu zamana kadar küreselleşme taraftarları daha çok ekonomik büyümeye işaret eden maddi
argümanlar ileri sürerken ulus devlet taraftarları gayrı maddi sosyo-kültürel ögeleri ön planda
tutmuştur. Yeni normalde ise küreselleşme ekonomik avantajlar kadar kırılganlıklar da yarattığından
dolayı, ulus devletin güçlendirilmesini savunanların başvurabileceği argüman yelpazesi
genişleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus Devlet, Sermayenin Serbest Dolaşımı, İnsanların Serbest
Dolaşımı, Kırılganlık
JEL Kodu: K – Hukuk ve Ekonomi
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A NEW DIMENSION IN GLOBALIZATION VERSUS NATION STATE
MODEL DEBATE: FRAGILITIES DURING CORONAVIRUS
PANDEMIC DUE TO THE FREE MOVEMENT OF CAPITAL AND
PERSONS
Abstract: Free movement of capital and persons has been supported by many international
organizations, such as World Trade Organization and European Union. These global dynamics were
welcomed in the first place in terms of economic efficiency and growth. However, the coronavirus
outbreak also demonstrated the vulnerabilities of this globalization model. In a world where hundreds
of thousands of people cross country borders every day, the pandemic had spread to the whole world
in a very short time without allowing countries to maintain control. Although many countries have
been enriched thanks to globalization, manufacturing companies have not been able to supply
protective medical materials, which are vital in this pandemic as they have shifted their production to
other countries. Closing borders caused the economies which are dependent on foreign trade to shrink
rapidly. Although the institutions of the European Union facilitate trade and circulation between
countries, they restrict member states on many issues, primarily monetary policy and border security.
In the "new normal" due to the coronavirus pandemic, countries will also need to take into account a
new criterion: fragility Although liberalization in manufacturing, agriculture, transportation and
monetary policy is profitable, cheap, efficient at first glance, it will be more important that they are
self-sufficient, resistant to external shocks and subject to control. This transformation will lead to a
serious change in the economies, legal systems and international organizations that have become
increasingly global before the coronavirus pandemic. So far, the supporters of globalization have put
forward material arguments that point to economic growth, while nation-state supporters have
prioritized intangible socio-cultural elements. In the new normal, since globalization creates economic
vulnerabilities as well as economic advantages, the range of arguments that those advocating for the
strengthening of the nation-state will expand.
Keywords: Globalization, Nation State, Free Movement of Capital, Free Movement of Persons,
Fragility
JEL Code: K – Law and Economics

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

5

GOVERNMENT’S DATA ACCESS IN THE TIMES OF COVID-19:
PROTECTION OR INVASION OF CITIZEN’S PRIVACY?
Dr. Hassan Syed, LLB (Hons), LLM, PhD
UNINETTUNO, Italy / Faculty of Economics & Business Studies
h.syed1@students.uninettunouniversity.net

Prof. Dr. Rui Alexandre Castanho
Faculty of Applied Sciences, WSB University
Dąbrowa Górnicza, Poland
acastanho@wsb.edu.pl

Assos. Prof. Dr. Sema Yılmaz Genç, PhD
Kocaeli University, Turkey / Department of Marketing and Advertising
semayilmazgenc@gmail.com
Abstract: Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201 in collaboration with the World
Economic Forum and John Hopkins on 18 October 2019 in New York. Event 201 was a simulation of
a pandemic modelling a fictional coronavirus. The first case of nCoV-2019 was reported in Wuhan
China on 21 December 2019. On 11 March 2020, the World Health Organisation (WHO) declared
nCoV-2019 as a pandemic. Currently, almost 3 billion people around the world are under governmentenforced lock-down. Bill Gates has since resigned from Microsoft. Bill Gates foundation is invested
heavily in producing a universal vaccine for nCoV-2019. Bill Gates also advocates for a ‘digital
certificate’ for every person that would ‘certify’ if the person is safe or unsafe to be in public. Google
and Apple have announced an unprecedented alliance to rollout a nCoV-2019 application (app) that
would track infected persons and their contacts. On 12 March 2020, the UK Health Secretary Matt
Hancock announced that the UK government would be using mobile data to track the movement of
people with nCoV-2019 symptoms. France, the United States, Israel, China and many other countries
have started the covert surveillance of people with nCoV-2019 symptoms. All governments claim that
necessary precautions will be taken with the security of the citizen's personal data. None of the
governments using these tracking apps provides many details about the measures that are proclaimed
as necessary safety precautions to handle such massive private data and its access. The human rights
violations by the government’s through unlawful access and storage of individual data is a real
concern through the use of these nCoV-2019 tracking apps. This paper examines the potential threats
to civil liberties through the use of emergency powers by governments to store, process and access
mass data using nCoV-2019 as the lawful reasoning.
Keywords: nCoV-2019, Data Privacy, Human Rights, Data Protection, Surveillance.
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EXPLORING THE CONNECTION BETWEEN CORONA CRISIS AND
THE U.S. LABOR MARKET: A PRELIMINARY VIEW
Dr. Suzan Odabaşı
Usak University, Department of Economic, Faculty of Economics and Administrative Sciences. UsakTurkey
Ph.D. Auburn University, Applied Economics, Department of Agricultural Economics and Rural
Sociology, Auburn, AL-USA
suzan.gurgil@usak.edu.tr
Abstract: Besides the impact of coronavirus on public health, it also has significant effects on the
world economy. As a result of rapid spread of coronavirus, it is likely to see the significant economic
consequences in the U.S. economy and labor market. Statistics released by the Bureau of Labor
Statistics (BLS) show that the unemployment rate increased sharply over the first four months by
reaching %14.7. Additionally, more than 20 million Americans applied for unemployment benefits in
the first quarter of the year 2020. These statistics show that the American economy faced with the
biggest job losses since the 2008 Financial crisis. This study provides a preliminary review about the
connection between well-being of people, the U.S. labor market and welfare payments. The findings
show the younger workers are more likely to lose their job while those aged more than 55 see a barely
increase in the unemployment rate. Also, African American and Hispanic populations are impacted
more than any other demographic groups.
Key words: Pandemic, well-being, unemployment rate, COVID-19
Jel Classification: E24, E27, J63

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

7

COVID-19 BELİRTİLERİNİN TESPİTİ İÇİN DİJİTAL İKİZ TABANLI
BİR SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ
Öğr. Gör. Dr. Ömer Aydın
Dokuz Eylül Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
omer.aydin@deu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü.
enis.karaarslan@mu.edu.tr
ÖZET: COVID-19'un bazı belirtilerini takip etmek için sistemler önerilmektedir. İnsanlar arasında
cep telefonu kullanımı çok yaygın hale geldiğinden, en uygun çözümlerden biri cep telefonlarını bu
işlem için kullanmak olabilir. Bununla birlikte, bu tür bir çözümün bazı dezavantajları vardır, çünkü
belirtilerin değerlendirilmesi hastalığı tespit etmek için yeterli değildir. Bu tarz teknik çözümler bir
hastanın COVID-19'a sahip olduğu konusunda kesin çözüm üretmeyecektir, ancak sistemi daha
ayrıntılı verilerle besleyerek doğruluğunu arttırmak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada her bireyin
dijital bir kopyasının oluşturulduğu dijital ikiz tabanlı bir sistem öneriyoruz. Bu kopya, bulut üzerinde
yer alacaktır ve bireyin tüm tıbbi geçmişine sahip olacaktır. Ayrıca gerçek zamanlı ölçümler ile sürekli
olarak beslenecektir. Bu veriler mobil cihazlardan, Sağlık Nesnelerinin Interneti (IoHT) veya doktor
raporlarından yapılan herhangi bir ölçümden elde edilebilecektir. Sistem, vücut ısısını, kanı veya
tükürüğü örnekleyebilen sensörlerden gelen verileri işleyebilecektir. Öksürük, solunum rutinleri, ten
rengi ve sıcaklığı gibi veriler işlenecek, karar verme süreçleriyle analiz edilecektir. Karar alma
süreçleri bulutta makine öğrenme teknikleri ve yapay zeka yöntemleri ile uygulanacaktır. Birey, sağlık
durumunu dijital ikizinin analiziyle mobil cihazında görebilecektir. Tıbbi veriler anonimleştirildiğinde
araştırma amacıyla paylaşılabilecektir. Ayrıca bu veriler mobil cihazda gizli olarak tutulabilir veya
bulutta şifrelenebilir. Verilerin gizliliği, blokzinciri teknolojisi kullanılarak sağlanacaktır. Bu merkezi
olmayan çözüm, vatandaşın verileri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayacak bir sistem oluşturmak
için kullanılmıştır. Verilerinin ne zaman kullanılacağı konusunda bireylerin rızası sorulacaktır.
Hastalar ve hastalık riski altındaki kişiler, sağlık yetkilileri ve diğer kişiler tarafından belirlenmiş bir
protokolle takip edilecektir. Protokol, blokzinciri üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler tarafından
tanımlanacaktır. Önerilen bu sağlık bilgi sistemi ile erken tanı sağlamak ve hastalığın yayılmasının
önlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle belirtilerin görülmeye başladığı ilk anlarda hastayı karantinaya
alabilmek için etkin bir çözüm olarak önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dijital İkiz, Blokzinciri, Sağlık Nesnelerinin Interneti, Sağlık Bilgi
Sistemi
Jel Kodları: I19, L86
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A DIGITAL TWIN-BASED HEALTH INFORMATION SYSTEM FOR
THE DETECTION OF COVID-19 SYMPTOMS
Abstract: Systems are recommended to monitor some of the symptoms of COVID-19. Since the use
of mobile phones has become very common among people, one of the most convenient solutions may
be to use mobile phones for this process. However, such a solution has some disadvantages, because
the evaluation of the symptoms is not enough to detect the disease. Such technical solutions will not
produce an exact solution that a patient has COVID-19, but it may be possible to increase its accuracy
by feeding the system with more detailed data. In this study, we propose a digital twin-based system in
which a digital copy of each individual is created. This copy will be in the cloud and will have the
entire medical history of the individual. It will also be fed continuously with real-time measurements.
This data can be obtained from mobile devices, the Internet of Health Things (IoHT) or any
measurement made from doctor reports. The system will be able to process data from sensors that can
sample body temperature, blood, or saliva. Data such as cough, respiratory routines, skin color and
temperature will be processed and analyzed through decision making processes. Decision making
processes will be implemented in the cloud with machine learning techniques and artificial intelligence
methods. The individual will be able to see his/her health status on his/her mobile device with the
analysis of his/her digital twin. When medical data are anonymized, they can be shared for research
purposes. In addition, this data can be kept confidential on the mobile device or encrypted in the cloud.
The confidentiality of the data will be ensured using blockchain technology. This decentralized
solution has been used to create a system that allows people to have control over their data. The
consent of individuals will be asked about when to use their data. Patients and people at risk will be
followed up with a protocol established by health officials. The protocol will be defined by smart
contracts working on blockchain. With this proposed health information system, it is aimed to provide
early diagnosis and prevent the spread of the disease. It has been proposed as an effective solution to
quarantine the patient, especially at the first moments when symptoms begin to appear.
Keywords: COVID-19, Digital Twin, Blockchain, Internet of Health Things, Health Information
System
Jel Codes: I19, L86
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IRAK’TA SİYASİ ELİTE MEYDAN OKUMA: COVID-19
Fatih Oğuzhan İpek
Sakarya Üniversitesi/Ortadoğu Enstitüsü
fatihoguzhanipek@gmail.com
Özet: Irak’ın Ortadoğu’da salgının merkezi konumuna gelen İran ile karşılıklı ekonomik, toplumsal ve
dini bağlantısı Irak’ı Kovid-19 salgınına savunmasız bırakmıştır. 2003’te ABD’nin Irak işgali
sonrasında tesis edilen ve hükümet kaynaklarının siyasi partiler arasında bölüşülmesi anlamına gelen
etno-mezhepsel bölüşüm sistemi Kovid-19 ile büyük bir meydan okumaya maruz kaldı. Ekim 2019’da
kamu hizmetleri yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluk şikayetleri ile düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler
etno-mezhepsel bölüşüm sistemi ve siyasi elite ilk meydan okumayı teşkil etmiştir. 2003 yılından beri
sistem karşıtı meydan okumaları patronaj ağları ile kontrol altına alan siyasi elit Kovid-19 nedeniyle
petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonucunda zor duruma düştü. Irak bütçesi neredeyse tamamen petrol
ihracatına bağımlı olduğu için petrol fiyatlarının eski haline dönmemesi mevcut patronaj ağlarını
sürdürmeyi olanaksız kılmaktadır. Kovid-19’un ekonomik etkisinin yanı sıra siyasi etkisi ise Irak’ta 6
ay geç kurulan hükümetin geleceğine yöneliktir. Siyasi elit hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa
eden Adil Abdulmehdi hükümetinin yerine Mustafa Kazimi hükümetinin kurulmasını sağladı. Kazimi
hükümetinin siyasi elitin kararına ve siyasi elitin patronaj ağlarını sürdürmesi bakımından petrol
fiyatlarına bağımlı olduğu göz önüne alındığında Kazimi hükümetinin temelleri sağlam değildir.
Güvenlik alanında ise Kovid-19 nedeniyle Irak’ta DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon askeri
birliklerinin çekilmesi ve Irak güvenlik güçlerinin sokağa çıkma sınırlandırmasını tatbik etmesi DEAŞ
ile mücadeleyi zayıflatmış ve DEAŞ’ın saldırılarını artırmasına sebep olmuştur. Toplumsal alanda ise
Irak’ta devlet-toplum ilişkilerindeki güvensizliği ortaya çıkarmıştır. Devlet-toplum ilişkilerinin bir
sonucu olarak aileler virüs tespit edilen ya da şüpheli vaka sayılan aile üyelerini sağlık ekiplerine
teslim etmek istememiştir. Irak, Kovid-19’un siyasi, güvenlik, ekonomik ve toplumsal zorluklarının
üstesinden uluslararası toplumun uzun vadeli yardımları ile gelebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Elit, Yolsuzluk, Rantiyer Devlet
Jel Kodlar: D 72, D 73, H 60
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THE CHALLENGE TO THE POLITICAL ELITE IN IRAQ: THE CASE
OF COVID-19
Abstract: Iraq’s mutual economic, social and religious connection with Iran, which has become the
center of the epidemic in the Middle East, has left Iraq vulnerable to Covid-19. Covid-19 has
challenge to etno-religious distribution system, which was established following the occupation of Iraq
by the US in Iraq and means the division the government resources among the political parties. The
anti-government protests organized in October 2019 with the complaints of lack of public services,
unemployment and corruption constituted the first challenge for the ethno-sectarian distribution
system and the political elite. The latter has controlled anti-system challenges by means of its
patronage networks in post-2003 order. However, the political elite has failed on evil days as a result
of the decrease in oil prices due to Covid-19. Because the Iraqi budget is almost dependent on oil
exports, the existing oil prices makes it impossible to maintain the existing patronage networks. Beside
the economic effect, the political effect of Covid-19 is related to the future of the government in Iraq,
was established six months after the predecessor government resigned. The political elite led the
Mustafa al-Kadhimi government to be established in place of the Adel Abdul-Mahdi government,
which is forced to resign by anti-government protesters. The foundations of the al-Kadhimi
government are not durable because the al-Kadhimi government is dependent on the decision of the
political elite and the political elite is dependent on oil prices in terms of maintaining the existing
patronage networks. In the security sphere, because the Global Coalition Against Daesh pulled its
troops in Iraq due to Covid-19 and Iraqi Security Forces applied the restriction of curfew, the fight
against Daesh weakened and Daesh has begun to increase its attacks. In the social sphere, Covid-19
revealed the distrust in state-society relations in Iraq following decades of conflicts. As a result of
state-society relations, Iraqi families have not handed over their family members, who were identified
as suspicious or considered suspected cases, to the health teams. Consequently, Iraq will be able to
overcome the political, security, economic and social difficulties of Covid-19 through the long-term
assistance of the international community.
Keywords: Political Elite, Corruption, Rentier State
Jel Codes: D 72, D 73, H 60

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

11

TURKEY’S FIGHT AGAINST COVID-19: THE RISE OF TURKISH
CARGO AS A SHINING STAR
Asst. Prof. Dr. Muhittin Hasan Uncular
Maltepe University / Vocational School, Civil Air Transport Management.
mhasanuncular@maltepe.edu.tr

Abstract: Even before the first coronavirus case had been announced in Turkey, it has been the
beginning of a new era in the business life, social life and all the other aspects of life no one could ever
have imagined in the world and specifically in Turkey. It was 11th of March 2020 when Turkey’s
Minister of Health Dr. Fahrettin KOCA announced the first positive COVID 19 case in Turkey.
Gradually so many questions arose and people tried to understand the situation whether that “virus”
would affect the life in Turkey or not in spite of the ongoing conversations on “how the virus came
out”, “when it came out”, “where it came out from”, “how it spread out” and so many similar question
to form a long list.
However, before that date, Turkey had already taken the measurements in order to fight against the
virus that later caused a situation to be announced as pandemic globally. Borders had been closed,
flights had been cancelled and the international highway traffic had been stopped with some countries
where the virus had already begun to give damage to the social and economic life.
Doubtlessly aviation has been among the mostly affected industries by the pandemic crisis.
This paper focuses on how Turkey as an emerging economy and country in the world has been
fighting against COVID-19 pandemics and having already realized the importance of the integrity and
protection of “supply chain” how “Turkish Cargo” a brand of Turkish Airlines have been operating in
the extraordinary conditions of pandemics.
By making an online deep interview with the executive management of the Turkish Airlines, the fight
against COVID 19 to protect the supply chain integrity and this nation’s more hidden heroic figures
are presented.
Keywords: Covid 19, crisis management, aviation, supply chain, Turkish Airlines
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PANDEMİDE EV AKADEMİSYENİ OLMAK: GÜNDELİK HAYATIN
DÖNÜŞÜMÜ
Dr. F. Güzin Ağca-Varoğlu
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
fguzinagca@harran.edu.tr
Özet: Pandemi ile karantinaya girenler için ev, gündelik döngünün ana durağı olma özelliğini yitirerek
neredeyse yegâne mekân haline geldi. Ev ile kurulan yeni ilişki bu çalışmada, üç aylık karantina
sürecimdeki ev akademisyenliği deneyimim üzerinden otoetnografik bakış ile mekân-zaman ve
gündelik hayat ekseninde sorunsallaştırılmaktadır. Bu süreçte gün-gece gibi döngüselliklerin gündelik
ile ilişkisini kavrayışta, evde kalmanın getirdiği zamansal bölünme belirleyici oldu. Her şeye yetecek
vaktin olduğu kanısı yerini zaman çizelgelerine bıraktı. Yeni mekânsal deneyim böylece gündelik
hayatı karmaşadan düzene gidip gelen yeni bir sıradanlığa kavuşturdu.
Sabah anaokulu, akşam üniversite, gece ofise dönen ev, tekrar tekrar kurgulanarak, ev-iş yaşamının
mekânsal-zamansal pratiklerinin katmanlı sahnesi oldu. Örneğin; „hem içerde hem de dışarda
olabilmenin“ imkânı olan balkon, havalandırmaya, oyun alanına, okul bahçesine, konser ve spor
salonuna dönüştü. Mutfak ise karantina öncesinde özellikle akşam kullanımda olan bir gıda üretimtüketim merkeziyken, bu sürece has evden eğitim gibi misafir pratiklerin yol açtığı zamansal iç içe
geçişlerle yeni bir deneyim mekânına oldu. Çalışmanın amacı da misafir pratikler ile palimpsestvari
performatif kimliğe bürünen evimizden, pandeminin gündelik hayata etkilerine dair farklı bir pencere
açmaktır.
Çeşitli sosyalitelere açılma-kapanma sistemi olarak tasarlanmış ev, çalışmada ‚misafir pratikler ‘olarak
ifade ettiğim yeni gündelik uğraşlar ile palimpsestvari bir yaşanan (icra edilen) mekâna dönüştü. Yeni
ile eski arasındaki ilişkiselliği kurmak için mimari, edebiyat, coğrafya vb. birçok disiplinde metaforik
olarak kullanılan palimpsest, karantina sürecindeki iç içe geçmiş mekânsal deneyimin analizini de
mümkün kılmaktadır. Üzerindeki yazılar silinerek tekrar kullanılan parşömen anlamına gelen
palimpsestin önemli özelliği farklı metinlerin iç içe geçerek birbirlerinden izler taşıdığı katmanlı
yapısıdır. Bu bağlamda, bir arada ve ayrı olma ilişkisini yansıtan pratikler ile evin yeniden keşfi,
karantinada ev akademisyeninin gündelik hayatına dair dağarcığımıza önemli bir boyut
kazandırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ev, Gündelik Hayat, Misafir Pratikler, Otoetnografi, Palimpsest.
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BEING A HOUSE-ACADEMIC IN THE PANDEMIC: THE
TRANSFORMATION OF EVERYDAY LIFE
Abstract: Home has become the only space for the people in quarantine by losing its edge of being
main station of the daily cycle. In this study, home is being problematized autoethnographically
through my ‘house-academic’ experience during quarterly self-quarantine period in the context of
time-space and everyday life. The opinion that I have enough time for everything is replaced by the
schedules. In this process, new spatial experience transformed everyday life by going from chaos to
order.
By being transformed into a pre-school, a university, an office, home has become a layered stage of
spatial-temporal practices. For instance, balcony, as an opportunity “to be both inside and outside” ,
has transformed into ventilation, market, playground, school yard, concert hall, gym. Once primarily
used in the evenings before the quarantine for the means of production and consumption of food, the
kitchen has transformed into a new space of experience that has been driven by temporal intertwining
caused by guest practices such as home schooling. Thus, the aim of the study is to open a different
window from our home that came under guise of a palimpsestuous performative identity through guest
practices to the effects of the pandemic to everyday life.
Home which is conceived as an opening-closing system, turned into a palimpsestuous lived space
through daily activities that I defined as ‘guest practices’. Palimpsest, which is being used
metaphorically in various disciplines; architecture, literature, geography, provides an analysis of
intertwined spatial experience in the quarantine. An important feature of the palimpsest, which means
a parchment reused after erasing writings on it, is its layered structure wherein unrelated texts are
involved and entangled, intricately interwoven each other. In this context; rediscovery of home, with
guest practices that project the relationship between being together and separate, is adding an
important dimension to our repertory regarding “house-academic’s” everyday life in the quarantine.
Keywords: Autoethnograpy, Everyday Life, Guest Practices, Home, Palimpsest.
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ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ KULLANILARAK
TÜKETİCİLERİN COVID-19 SÜRESİNCE TÜRKİYE’DEKİ ETİCARET SİTELERİNİ ZİYARET SAYISININ TAHMİN EDİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Kerim Kürşat Çevik
Akdeniz Üniversite / Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
İşletme Enformatiği Bölümü.
kcevik@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kayakuş
Akdeniz Üniversite / Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
İşletme Enformatiği Bölümü.
mehmetkayakus@akdeniz.edu.tr

ÖZET: Çin’den ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen COVID-19, insanların sadece sağlıklarını
değil aynı zamanda yaşam şekillerini de etkilemiştir. COVID-19’daki vaka ve ölüm sayısındaki artışla
beraber insanlar arasındaki panik ortamı artmış ve devletler bir dizi önlem almak zorun kalmışlardır.
Okullara ara verilmesi, geçici sokağa çıkma yasakları, kurumların asgari personel çalıştırması,
alışveriş merkezlerinin kapatılması bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu önlemler içerisinde alışveriş
merkezlerinin geçici olarak kapatılması sonucu insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticaret sitelerine
yönelmişlerdir. Bu çalışmada COVID-19 sürecinde Türkiye’de pandemi istatistiksel bilgileri ile eticaret sitelerinin ziyaretçi sayıları arasındaki ilişki tahmin edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’deki ilk
vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart tarihinden itibaren 13 Mayıs tarihine kadar günlük test, vaka,
ölüm, iyileşen, entübe ve yoğun bakım hasta sayısı gibi 9 temel COVID-19 bilgisi bağımsız değişken
olarak kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak Türkiye’de faaliyet gösteren günlük ziyaretçi sayısı 5
milyonun üzerinde olan işletmeden-tüketiciye (B2C) ve tüketiciden tüketiciye (C2C) türlerinde hizmet
veren 4 tane e-ticaret sitesi seçilmiştir: N11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com ve
gittigidiyor.com. Çalışmada yöntem olarak çoklu doğrusal regresyon (ÇDR) kullanılmıştır. ÇDR’de 9
bağımsız değişken ile 1 bağımlı değişken arasındaki bağıntıyı ortaya koymak ve tahminde bulunmak
için bir model oluşturulmuştur. Yapılan testler sonucu ortalama MSE 0.001, RMSE 0.017 ve R2 0.819
olmuştur. Elde edilen bu sonuçlara göre COVID-19 süresince gerçekleşen istatistiksel bilgiler ile eticaret sitelerini ziyaret eden tüketici sayıları arasında güçlü bir bağıntı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, e-ticaret, çoklu doğrusal regresyon
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ESTIMATING THE NUMBER OF VISITORS TO E-COMMERCE
SITES IN TURKEY DURING COVID-19 USING THE MULTIPLE
LINEAR REGRESSION MODEL
ABSTRACT: COVID-19, which emerged from China and affected the whole world, has affected
people not only in their health but also their way of life. With the increase in the number of cases and
deaths in COVID-19, the panic among people has increased, and states have struggled to take a series
of measures. The measures taken can be cited as an example of a suspension of schools, temporary
curfews, minimum staff employment of institutions, and the closure of shopping centres. Within these
measures, as a result of the temporary closure of shopping centers, people turned to e-commerce sites
to meet their needs. In this study, the relationship between pandemic statistical information and the
number of visitors of e-commerce sites was tried to be predicted during the COVID-19 process. From
11 March to May 13, the date of the first case in Turkey, 9 basic COVID-19 information such as daily
testing, cases, deaths, healing, intubated and intensive care patients have been used as an argument. 4
e-commerce sites serving business-consumer (B2C) and consumer-to-consumer (C2C) types with
more than 5 million daily visitors operating in Turkey as dependent variables have been selected:
N11.com, hepsiburada.com, sahibinden.com and gittigidiyor.com. Multiple linear regression (MLR)
was used as a method in the study. A model has been created to establish and predict the correlation
between 9 arguments and 1 dependent variable in the MLR. The average MSE 0.001, RMSE 0.017
and R2 0.819 were the results of the tests. According to these results, there was a strong correlation
between statistical information that occurred during COVID-19 and the number of consumers visiting
e-commerce sites.
Keywords: COVID-19, e-commerce, multiple linear regression(MLR)
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HİNDİSTAN EKONOMİSİNE YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVID-19)
ETKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara
İstanbul Kent Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
rahmi.incekara@kent.edu.tr
Özet: Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19), kısa bir
süre içerisinde pandemi haline gelerek tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Virüs salgını pek çok
firmanın üretim faaliyetlerini durdurmasına, istihdam kaybına, istihdamın kaybı ve gelir yetersizliği
nedeniyle talep yetersizliğine sebep olmuştur. Ülkeler, olası bir arz ve talep şokunun beraberinde
getirdiği resesyona (durgunluğa) karşı ekonomik bağışıklıklarını kuvvetlendirme amacıyla çeşitli
teşvik, destek ve hibe paketleri açıklamıştır. Bu ülkelerden biri de dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi
Hindistan’dır. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, 265
milyar doların üzerinde bir ekonomik destek paketini devreye soktuklarını belirtmiştir. Ülke
ekonomisinin virus salgınına karşı direnci, ekonominin başlı başına ayakta durması için açıklanan
paket, Hindistan’ın Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yaklaşık %10'una tekabül etmektedir.
Destek paketinin, işçiler, çiftçiler, küçük işletmeler ve vergi mükelleflerini kapsadığı ifade edilmiştir.
Salgının yaratacağı gelir kaybının önüne geçmek için, yoksul kesime 22 milyar dolarlık bir yardım
paketinin de devreye sokulduğu Hindistan’da, vaka sayısının artışı ile iyice savunmasız hale gelen
yoksul kesime destek amacıyla Dünya Bankası tarafından 1 milyar dolarlık acil durum kredisi
verilmiştir. Sağlık sektörüne yönelik de 1 milyar dolarlık desteğin verildiği Hindistan’a toplamda 2
milyar dolarlık kredi sağlanmıştır. Nüfusun yarısının günlük 3 dolardan az gelir ettiği ülkede, 80
milyon göçmen işçi için 2 ay süreliğine 463 milyon dolar değerinde tahıl yardımı sağlanacağı da
belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Hindistan, Ekonomi
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NEW TYPE OF CORONAVIRUS (COVID-19) EFFECTS ON INDIAN
ECONOMY
Abstract: The new type coronavirus (COVID-19), which emerged in Wuhan, China in December
2019, soon became a pandemic, affecting the entire world. The virus outbreak caused many companies
to cease production activities, loss of employment, lack of demand due to loss of employment and lack
of income. Countries have announced various incentives, support, and grant packages in order to
strengthen their economic immunity against the recession caused by a potential supply and demand
shock. One of these countries is India, the second most populous country in the world. Indian Prime
Minister Narendra Modi has signaled that they have deployed an economic support package worth
more than $ 265 billion as part of the fight against the COVID-19 outbreak. The country’s economy's
resistance to the virus outbreak and the package announced to keep the economy afloat on its own
corresponds to about 10% of India's Gross Domestic Product (GDP). The support package covers
workers, farmers, small businesses and taxpayers. In India, where a $ 22 billion aid package has been
introduced to help the poor and to avoid the loss of income caused by the epidemic, the World Bank
has given a $ 1 billion emergency loan to support the poor, who are becoming increasingly vulnerable
with the increase in the number of cases. A total of $ 2 billion in loans have been provided to India,
where $ 1 billion in support has been given to the health sector. In the country where half of the
population has less than $ 3 a day income, it is also stated that $ 463 million worth of grain aid will be
provided for 80 million migrant workers for 2 months.
Keywords: COVID-19, India, Ekonomics
Jel Codes: E00, F00, F40
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EZBER BOZAN PSİKO-SOSYAL BİR DURUM OLARAK COVID-19:
PANDEMİDE DİN VE MANEVİYATA SIĞINMA ÜZERİNE
OTOETNOGRAFİK BAKIŞLAR
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sağır
Fırat Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı
zeynepsagir@firat.edu.tr
ÖZET: Bu çalışmada, dünyanın ortak kaderi olan COVID-19’un bireyler üzerindeki etkisi ve
bireylerin bu zorlu durumla psiko-sosyal mücadele etme biçimlerine odaklanılmaktadır. Savaş, deprem
gibi olağandışı bir durum olan pandemiye yönelik psikolojik bir reaksiyon olan dini ve manevi baş
etme biçimleri, araştırmacının gündelik yaşantısından yola çıkarak yani otoetnografik yöntemle
kaleme alınmıştır. Bu yöntemin, postpozitivist bir bakış açısının olduğunu kabul ederek araştırmacı,
pandemik hayat tecrübelerini ve gözlemlerini otoetnografik anlatıyla sunmaktadır. Araştırmacı,
pandemi dönemi rutinlerinin, birey üzerinde oluşturduğu psikolojik stres durumları ve bu durumlarla
baş etmede geliştirdikleri başa çıkma yöntemlerini incelemektedir. Böylelikle, ilk kez yaşanan bir
durumu anlamamızda kullanılan bu yöntem, anlamlı olmuştur. Tıpkı Victor Frankl’ın toplama
kamplarında edindiği tecrübe ve gözlemin psikolojik bir teoriye dönüşmesinde kendinden yola
çıkması gibi. Bu açıdan otoetnografi, bu çalışma için pandemide dini başa çıkma süreçlerini
derinlemesine izlemenin bir yolu olarak görülmektedir. Bu dönemde, bireylerin daha önce tecrübe
etmedikleri salgın tehdidine yönelik bireysel ve toplumsal hafızada yer alan dini ve manevi birtakım
baş etme biçimlerinin yer aldığı durumlar burada ortaya koyulmaktadır. Kendi ya da sevdiği birini
kaybetme yani ölüm korkusu ve kaygısı, ölüm ile ilgili ritüellerin yerine getirilemeyişi gibi hususlar
ana stres konuları olurken bu ve benzeri psikolojik durumlara verilen cevapların ise farklılaştığı
gözlenmektedir. Yerine getirilemeyen ritüellerin boşluğunu doldurma konusundaki bocalamalar,
bireylerin daha çok stres eğiliminde olmalarına sebep olmaktadır. Ayrıca yaşananların, bireylerin
günahlarının bir sonucu olduğuna inanmak ise negatif dini baş etme yöntemlerinin kullanıldığına bir
işaret olarak gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, başa çıkma, dini başa çıkma, maneviyat, otoetnografi
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COVID-19 AS AN OUT-OF-THE-BOX PSYCHO-SOCIAL SITUATION:
AUTOETHNOGRAPHIC VIEWS ON TAKING REFUGE IN RELIGION
AND SPRITUALITY IN A PANDEMIC
ABSTRACT: In this study, the effect of COVID-19, which is the common fate of the world, on
individuals and the ways individuals deal with this difficult situation with psycho-social focus is
examined. Religious and spiritual coping styles, which are psychological reactions to the pandemic,
which is an unusual situation analogous to war and an earthquake, were written with the
autoethnographic method based on the daily life of the researcher. Recognizing that this method is
based on a post-positivist perspective, the researcher presents her pandemic life experiences and
observations with an autoethnographic narrative. The researcher examines the psychological stress
situations that the pandemic period routines create on the individual and the coping methods
developed in dealing with these situations. Thus, this method, which was used to understand a
situation that was experienced for the first time, was meaningful in a way analogous to how Victor
Frankl’s experiences and observations in concentration camps set him out to turn his own experiences
into a psychological theory. In this respect, autoethnography is a way to deeply follow the religious
coping processes in the pandemic. During the pandemic, situations in which religious and spiritual
coping styles are included in the individual and social memory of the epidemic threat that individuals
have not experienced before. Issues such as losing someone or their loved ones, fear of death and
anxiety, and failing to fulfill the rituals related to death are the main stress issues, while the responses
to these and similar psychological situations differ. The difficulties in filling the void of unfulfilled
rituals cause individuals to tend to stress more. In addition, believing that what happened is a result of
the sins of individuals seems to be a sign that negative religious coping methods are used.
Key Words: COVID-19, coping, religious coping, spirituality, autoethnography

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

20

AFETLERDE ÇALIŞAN STRESİ VE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE
DAYANIKLILIK İLİŞKİSİ: 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS SALGINI
ÖRNEĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Suzan Urgan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra İşletme Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
suzan.urgan@omu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
ayse.atar@omu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erdoğan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
pinarerdogan@kmu.edu.tr
Özet: Bu araştırma, tüm dünyada Covid-19 salgınının yaşandığı zamanı içermekte olup, pandemi
sırasında çalışanların pozitif psikolojik sermayeleri ile yaşamış oldukları stres, anksiyete ve depresyon
durumlarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfî yöntemle seçilen
402 mavi ve beyaz yakalı çalışan oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Lovibond ve Lovibond
(1995)’un DASÖ (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği) ve Luthans, Avolio, Avey and Norman
(2007)’un geliştirdiği Psikolojik Sermaye Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS
paket programının 22. versiyonu ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; çalışanların pozitif
psikolojik sermaye düzeyleri ile stres, anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler
ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid- 19, Koronavirüs, Pozitif Psikolojik Sermaye, Stres, Anksiyete.

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEE STRESS AND
POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL RESISTANCE IN
DISASTERS:2020 WORLD CORONAVIRUS OUTBREAK EXAMPLE
Abstract: This research covers the time of the Covid-19 outbreak that occurred allover the world and
aimed to reveal the stress, anxiety and depression conditions experienced by employees and the
positive psychological capital of the employees during the pandemic. The sample of the study consists
of 402 blue and white-collar employees selected by a simple random method. The data collection tool
was used by Lovibond and Lovibond (1995) DASS (Depression Anxiety Stress Scale) and the
Psychological Capital Scale developed by Luthans, Avolio, Aveyand Norman (2007). The data
obtained from the study were analyzed with the 22nd version of the SPSS package program. As a
result of there search, significant relationships betweenthe positive psychological capital levels of
employees and stress, anxiety and depression levels were revealed during the Covid-19 outbreak
process.
Keywords: COVID-19, Coronavirus, Positive Psychological Capital, Stress, Anxiety.
Jel Codes: L20, M10, M19
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ÇALIŞANLARIN İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK ALGILARININ
YAŞAM TATMİNLERİNE ETKİSİ: 2020 KORONAVİRÜS SALGINI
ÖRNEĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Atar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü
ayse.atar@omu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Suzan Urgan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra İşletme Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
suzan.urgan@omu.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erdoğan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
pinarerdogan@kmu.edu.tr
Özet: Günümüzde meydana gelen olağanüstü olaylar bireyler tarafından sahip oldukları psikolojik
özelliklerine göre farklı algılanmaktadır. Son dönemde meydana gelen ve sadece ülke değil dünya
çapında bir etki yaratan covid-19 salgınında bireylerin psikolojisini farklı açılardan etkilediği
düşünülmektedir. Bu bakış açısından yola çıkılarak nicel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiş
olan bu araştırmanın amacı; salgına doğrudan maruz kalmış ya da salgının varlığı ile yaşamı
etkilenmiş olan çalışan personelin, iyimserlik-kötümserlik durumlarının ortaya konulmasının yanı sıra
yaşam tatminlerinin ne şekilde etkilendiğinin de ortaya çıkarılmasıdır. Salgında, katılımcıların
iyimserlik-kötümserlik düzeylerinin yaşam tatmini düzeylerini nasıl etkilediği ile ilgili görüş belirten
araştırma sonuçları, salgın ortamında iyimserlik algısının yaşam tatminini pozitif yönde etkilediğini
belirtirken, kötümserlik algısının ise yaşam tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya çıkartmıştır.
Bunun yanı sıra demografik özelliklere göre iyimserlik-kötümserlik algısı ve yaşam tatminde meydana
gelen değişiklikler de araştırmanın ortaya çıkarılan diğer sonuçları arasındadır.
Anahtar Kelimeler: İyimserlik, Kötümserlik, Yaşam Tatmini, Koronavirüs, Covid-19
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EFFECT OF EMPLOYEES' PERCEPTIONS OF OPTIMISMPESSIMISM ON LIFE SATISFACTION: 2020 CORONAVIRUS
PANDEMIC SAMPLE
Abstract: The extraordinary events occurring today are perceived differently by individuals according
to their psychological characteristics. The recent outbreak of Covid-19, which has an impact not only
on the country but also on the world, is thought to have affected the psychology of individuals in
different respects. Based on this perspective, the aim of this research, which was carried out with
quantitative research methods, is to reveal the optimism-pessimism situations of working personnel
who have been directly exposed to the outbreak or whose lives have been affected by the presence of
the outbreak and to reveal how their life satisfaction has been affected. The results of the research
indicating how the participants' optimism-pessimism levels affect their life satisfaction levels in the
outbreak, revealed that optimism perception in the outbreak environment positively affected life
satisfaction, while pessimism perception negatively affected life satisfaction. In addition, according to
demographic characteristics, optimism-pessimism perception and changes in life satisfaction are
among the other results of the research.
Keywords: Optimism, Pessimism, Life Satisfaction, Coronavirus, Covid-19
Jel Codes: L20, M10, M19
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EFFECTS OF COVID-19 PANDEMICS ON THE COST ITEMS OF
HOTEL OPERATIONS
Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü
Düzce University, Faculty of Business
mehmetakifoncu@duzce.edu.tr

Doç. Dr. Muammer Mesci
Düzce University, Akçakoca School of Tourism Management and Hotel Management
muammermesci@duzce.edu.tr

Aslınur Yavuz
Düzce University, Institute of Social Sciences
aslinurr_yavuzz@hotmail.com
Abstract: The new type Coronavirus (Covid-19) affected all sectors as well as the tourism sector was
affected by the outbreak, bringing mobility in tourism to a near halt. The aim of this study is to
determine the possible effects of the outbreak, which has been identified as ‘new type Coronavirus’,
on the cost items of hotel businesses. The method of the study is based on the qualitative research
method. In this context, a large five-star hotel enterprise(luxury segment) in Istanbul province was
examined. The work is designed in the context of a case-by-case method. In this respect, the effects of
the outbreak on the cost items of the business were examined by the hotel employees. Data of the
study was obtained through the semi-structured questions form. The study concluded that food and
beverage, front office, sales and booking, parking and spa-health departments were the most affected
in the cost items.
Keywords: Covid-19, Tourism, Cost Elements
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COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL VE KAMUSAL ALAN
KESİŞİMSELLİĞİ
Prof. Dr. Emel Topcu
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Siyasal Bilimler.
etopcu@ius.edu.ba

Arş. Gör. Serap Fišo
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Siyasal Bilimler.
sfiso@iud.edu.ba

ÖZET: Bu makalenin amacı, kamusal ve özel alan uygulama anlayış ve kullanımının profesyonel
hayata yansımalarının karmaşık etkilerini, COVID-19 küresel sağlık acil durumu sürecinde oluşan
yeni uygulamalar ile radikal bir şekilde değişen hayatlarımızı, kadın akademisyenler olarak zaman,
mekân ve aracı unsurlar üçlemesi ve Foucault’nun disiplin, surveillance (gözetleme), iç sansür ana
temaları bağlamında analiz etmektir.
Kapitalist sistemin oluşturduğu “kamusal alan” ve “özel alan” kavramlarının tartışılması, özellikle
İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında kadınların kendilerine duyulan ihtiyaç çerçevesinde önce
kamusal alana çekilip sonra da ihtiyaç bitince tekrar özel alana sıkıştırılmaları ile ivme kazanmıştır.
“Kamusal alan” kendine özgü unsurları ile üretim sürecinde verilen emeğin parasal karşılığa
dönüşerek profesyonellik mekanı olarak tanımlanırken, “özel alan” üretim ve araçtan bağımsız, zaman
dilimi ile sınırlandırılan dinlenme ve kendine dönüşün gerçekleştirildiği mekan olarak tanımlanır.
“Modern insan düzenlemelerden doğar” yaklasimi ile disiplin anlayışına yeni bir bakis acisi
kazandiran Foucault (1995); kamusal kurumların oluşturduğu kontrol mekanizmalarının ve iç sansürün
tek amacının kişileri eğitmek ve oluşturduğu disiplin gücü ile de onları başarıya ulaştırmak olduğunu
savunur. Çalışmayı şekillendiren kadın akademisyenler, bilimsel söylem bağlamında anlattıkları
derslerde ve bilimsel ürünlerinde disiplini, ve surveillance sürecini, bilimin genel olarak ve
üniversitenin özel olarak kendi kurum kültürünün bir parçasına bağlı kalınarak şekillendikleri iç sansür
mekanizmaları ile de Foucault’nun disiplin, surveillance (gözetleme), iç sansür ana temalarını farkli
sekillerde yansıttıklarının altını çizmişlerdir. Bu bilgilerin ışığında, modern hayatın, insan kitlelerinin
düzenini sağlama teknikleri olarak ortaya çıkan bu üç ana unsur yardımı ile bir disiplin toplumunun
nasıl ve ne şekilde oluşturulduğunun ip uçları Covid 19 sürecinde yaşadığımız bir çeşit sosyal
“karantina” sürecine uyarlanarak bu süreçteki kadın akademisyen olma eylemi otoetnografi yöntemi
ile analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda Covid 19 karantina günlerinde kamusal alan ve özel alan
kavramlarının kesişim alanlarının gittikçe iç içe geçtiği ve bu kavramların yeniden tanımlanması
gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Kadın Akademisyen, Kamusal Alan, Özel Alan, Otoetnografi
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PRIVATE AND PUBLIC SPHERE INTERSECTIONALITY IN THE
COVID-19 PROCESS
ABSTRACT: The aim of this article is to analyse the reflection of the complex effects of usage public
and private sphere practice on from the aspect of the women's academicians in the analysis of the
newly emerged life practices during the COVID-19 global health emergency. The article inquiries into
in-depth all the aspects of process the trilogy of time, place and mediators, in the context of the main
themes of Foucault discipline, surveillance, self-censorship.
The discussion of the concepts of the "public sphere" and "private sphere" created by the capitalist
system has gained momentum, especially during and post Second World War period; because, during
the war in the context of the need women who were pulled in the public sphere, was pressured to be
back their private sphere after the war. While with its uniqueness the “public sphere” is defined as the
place of professionalism by transforming the labour provided in the production process; the “private
sphere” is defined as the place where rest and reproduction process took place independently in a
limited time period.
With the new approach of, the modern man is the products of regulations, Foucault (1995) has created
a new perspective on the concept of discipline. The female academicians who conduct the study
underlines that they reflect self-censorship themes in different ways. Foucault's aspect of discipline,
the process of surveillance, and self-censorship mechanisms are reflected in their courses and
scientific products in which shaped by adhering to a part of the institutional culture of the university.
Based on conclusions derived from this information, how and in what way a disciplinary society was
formed in the context of the three main elements that emerged as the techniques of ensuring the order
of the modern societies were adapted. Hereby, duration the period of COVID-19, the experiences of
being a female academician in a kind of social "quarantine" analysed in-depth by the autoethnography
method. As a result of this analysis, the most significant determination has been concluded the
intersectionality between the public and private sphere, in COVID-19 quarantine days of female
academicians. Therefore, the requirement is noticed to redefine these newly emerged intersectionality
concepts.
Keywords: COVID-19, Female Academician, Public Sphere, Private Sphere, Autoethnography
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FARKLILIĞIN FARKINDALIĞI VE PANDEMİ KAPSAMINDA ARTAN
ZENOFOBİK EĞİLİM
Dr. Öğr. Üyesi. Didem Doğanyılmaz Duman
İzmir Demokrasi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
didem.duman@idu.edu.tr
ÖZET: Heterojen toplum yapılanmaları; ekonomik, politik ve/veya içinde bulunduğumuz dönemde
yaşadığımız gibi salgın hastalıklar gibi çeşitli kırılmalara karşı daha hassas bir yapı sergilerler. Küresel
boyutta etkisini gösteren COVID-19 pandemisi, politik anlamda uluslararası iş birliğinin önemini bir
kez daha gözler önüne sererken; toplumsal eğilimin bu şekilde olmadığı, içe kapanıklığın arttığı hem
uluslararası basına sıklıkla yansımış hem de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından dile
getirilmiştir. Devletlerin kendi sınırlarının içine kapandığı pandemi koşullarında, yabancılara karşı son
on yıllık süreç içerisinde kimi zaman ekonomik güvensizlik kimi zaman da kimlik endişeleri
kapsamında kendini gösteren fobik eğilim, pandemi ile birlikte bir kez daha gündeme gelmiştir.
Pandemi sonrası dünya düzeni üzerine birçok çalışma yapılmakta ve genel itibariyle ekonomik ve
politik düzenlerin ciddi şekilde değişeceğine dair bir inanç/yaklaşım sergilenmektedir. Bu çalışma
kapsamında, sürecin sosyo-politik etkisi üzerine odaklanılacak ve 21. yüzyılda daha da hızlanan
teknolojik gelişmelerle doğru orantılı bir şekilde kendisini gösteren küreselleşme süreci kapsamında
artan etkileşime rağmen, yabancı korkusu/düşmanlığı şeklinde tanımlanan Zenofobik eğilimin artışı
incelenecektir. Ülke içerisinde artan vaka sayılarının yabancılarla ve artan mobilite ile
ilişkilendirilmesi ve farklılıklara ait farkındalığın artması, toplumsal kutuplaşmaları beraberinde
getirmiş ve içinde bulunulan dönem itibariyle, oldukça dikkat çeken bir boyuta ulaşmıştır. Çalışmanın
odak noktasında bulunan Zenofobik eğilimin, ne çeşit politik söylemlerle beslendiği ve hangi
toplumsal kırılmaları beraberinde getirdiği de akademik bir zeminde incelemeye alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: zenofobi, covid-19 pandemisi, farklılık siyaseti
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AWARENESS OF DIFFERENCES AND INCREASED XENOPHOBIC
TENDENCY IN THE SCOPE OF PANDEMIC
ABSTRACT: In Heterogeneous social structures possess a more vulnerable characteristic to various
breakdowns, such as economic, political and/or epidemic diseases as we currently witness. Whilst the
global COVID-19 pandemic once again reveals the importance of international cooperation in politics,
the social tendency does not share this stand and introversion is increased as often stated in the
international press and also expressed by the Secretary General of the United Nations. Under the new
conditions resulted by the pandemic, in which states have turned inwards, the phobic tendency that has
emerged within the last ten years in terms of either economic insecurity or identity concerns, has come
to the agenda once again.
There are many academic researches focusing on new World order to be designed after the pandemic
and they all demonstrate a significant belief/approach that the economic and political orders would
change in a dramatic way. Within the scope of this study, the socio-political impact of the process will
be focused and the increase of the Xenophobic tendency, which is defined as the fear of/hostility
towards foreigners, will be examined despite the increasing interaction within the scope of the
globalization process that manifested itself in line with the technological developments accelerated in
the 21st century. Increasing number of cases in a country has been linked to both foreigners and
increased mobility, alongside increasing awareness of differences brought about social polarization
and reached a remarkable dimension as of the current period. The Xenophobic tendency, as the focal
point of the study, will be examined on an academic basis, along with encouraging political discourses
and consequent social breakdowns.
Keywords: xenophobia, covid-19 pandemic, politics of differences
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COVID-19 SALGINININ YABANCI UNSURLU SÖZLEŞMELERDE
UYGULANACAK HUKUKA ETKİSİ
Arş. Gör. Burcu İrge Erdoğan
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk
burcuirge@gmail.com
Özet: 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan COVID-19 (Koronavirüs)
küresel bir sorun haline gelmiştir. İnsan sağlığına etkileri yanında, Covid-19 salgınının ekonomik ve
ticari boyutta verdiği zararlar giderek artmaktadır. İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Tedbirleri konulu
genelgelerle ülke genelinde bazı işyerlerinin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmuştur. Ardından,
7226 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2279 İcra ve İflas Takiplerinin
Durdurulması Hakkında Karar ile ve Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal
Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun da ekonomik hayatı çok yönlü etkileyen birçok hususu içermektedir ve 17 Nisan 2020’de resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Taraflar arasındaki sözleşmede yetkili hukuk MÖHUK
çerçevesinde seçilebilir. Konumuz kapsamında ise taraflar arasındaki sözleşmede “mücbir sebep” e
ilişkin özel bir düzenleme taraf iradeleriyle düzenlenmiş mi buna bakılır, eğer sözleşmede mücbir
sebebe ilişkin bir kayıt varsa Covid-19 etkileri ve tedbirlerinin değerlendirmesi buna göre; eğer
sözleşmede mücbir sebebe ilişkin kayıt yoksa; uygulanacak hukuktaki mücbir sebep düzenlemesine ve
aşağıda açıklayacağımız doğrudan uygulanan kurallara göre belirlenir. Örneğin, Çin Uluslararası
Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Covid-19 salgını karşısında mücbir sebep sertifikaları
düzenlemektedir. Doğrudan uygulanan kurallar devletin ekonomik, politik ve sosyal menfaatinin
bulunduğu alanlar ile zayıf tarafın korunması gereken sözleşmelerde kendini gösterir. Türk
milletlerarası özel hukukunda doğrudan uygulanan kurallar MÖHUK m. 6’da ve MÖHUK m. 31’de
düzenlenmiştir. Uygulanacak hukukun yabancı olduğu haller bakımından Covid- 19 kapsamında
Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede alınan tedbirlere ilişkin mevzuat düzenlemeleri doğrudan
uygulanan kural niteliğinde kabul edilebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sözleşme, Yabancı Unsur, Uygulanacak Hukuk, Doğrudan Uygulanan Kural.

THE EFFECT OF COVID-19 EPIDEMIC ON LAW TO BE APPLIED IN
FOREIGN ELEMENTARY AGREEMENTS
Abstract: COVID-19 (Coronavirus), which spread all over the world from Wuhan, China in
December 2019, has become a global problem. In addition to its effects on human health, the
economic and commercial damage caused by the Covid-19 outbreak is gradually increasing. The
Ministry of Internal Affairs has temporarily stopped the activities of some workplaces across the
country with circulars on Coronary Virus Measures. Then, the Law No. 7226 on the Amendment of
Some Laws and the Decision on Stopping Execution and Bankruptcy Proceedings in 2279, and the
Law on Reducing the Effects of the New Coronary Virus (Covid-19) Outbreak on Economic and
Social Life, and the Law on the Amendment of Some Laws in many ways, and it came into force by
being published in the official newspaper on April 17, 2020. In the contract between the parties, the
authorized law can be selected within the framework of MÖHUK. Within the scope of our subject, if a
special regulation regarding “force majeure” is arranged in the contract between the parties, it is
checked by the will of the parties. if there is no record of force majeure in the contract; It is determined
according to the force majeure arrangement in the law to be applied and the rules applied directly
below. For example, the China International Trade Promotion Council (CCPIT) issues force majeure
certificates in the face of the Covid-19 epidemic.
Keywords: Contract, Foreign Element, Applicable Law, Mandatory Rule.
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COVID-19 SALGINININ RUSYA’YA ETKİSİ VE RUS DIŞ
POLİTİKASINA YANSIMALARI
Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Akçapa
Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler
mevlut.akcapa@btu.edu.tr
Özet: COVID-19 salgını dünya ülkelerinin neredeyse tamamında etkisini sürdürmektedir. Küresel
nitelikli bu salgın karşısında birçok ülkenin çaresiz kaldığı görülmektedir. Salgının henüz devam
ediyor oluşu ve ne zaman sonlanacağı konusundaki belirsizlikler, dış politika analizi yapanlar için
zorlayıcı bir hal almaktadır. Salgının mevcut sistem üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmayacağı,
ülkeleri ne tür tehditler ve fırsatların beklediği gibi birçok soru cevaplanmayı beklemektedir. Ebola,
SARS ve MERS gibi tecrübeler, COVID-19 için yeterli birikimi insanlığa sunabilmiş değiller.
Bununla birlikte salgın boyunca yaşananlar, salgın sonrası için bazı ipuçları verebilmektedir. Bu
çalışmada Rusya’nın COVID-19 salgınından nasıl etkilendiği üzerinde durulacaktır. Bu süreçte Rus
dış politikasında meydan gelen değişiklikler analiz edilecektir. Salgın dolayısıyla petrol fiyatlarında
meydana gelen düşüş, Rus ekonomisini zora soktuğu gibi dış politikada da Kremlin’i zor durumda
bırakma potansiyeline sahiptir. Bununla bağlantılı olarak Rusya’nın Ukrayna ve Suriye’de mevzi
kaybedeceği öngörülebilir. Hem iç politikada hem de dış politikada yaşanması muhtemel
olumsuzluklar, devlet başkanı Putin’in de geleceğini şekillendirecektir. Putin, görev süresinin dolacağı
2024 öncesinde iktidarını pekiştirme planları yaparken, salgının bu planları bozma potansiyeli taşıdığı
da değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Covid-19, Putin, Dış Politika

THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON RUSSIA AND ITS
REFLECTIONS ON THE RUSSIAN FOREIGN POLICY
Abstract: The COVID-19 pandemic continues to affect almost all countries in the world. It is seen
that many countries are desperate against this global pandemic. The uncertainty over whether the
pandemic is still ongoing and when it will end is a compelling case for foreign policy analysts. Many
questions remain to be answered, such as whether the pandemic will lead to a change in the current
system, what kind of threats and opportunities countries expect. Experiences such as Ebola, SARS and
MERS have not been able to deliver enough accumulation to humanity for COVID-19. However, what
happened during the pandemic may provide some clues to the aftermath of the pandemic. This study
will focus on how Russia was affected by the COVID-19 pandemic. In this process changes in the
Russian foreign policy will be analyzed. The fall in oil prices as a result of the pandemic has the
potential to put the Kremlin in a difficult position in foreign policy as well as in the Russian economy.
In connection with this, it is predictable that Russia will lose ground in Ukraine and Syria. The likely
downsides in both domestic and foreign policy will also shape President Putin's future. While Putin
plans to consolidate his power before his duty term expires in 2024, the pandemic has the potential to
disrupt those plans.
Keywords: Russia, Covid-19, Putin, Foreign Policy
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE KARBON EMİSYONU ÜZERİNE
BİR TARTIŞMA
Arş.Gör. Oya Sancar
Bilgi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
oya.sancar@bilgi.edu.tr

Doç.Dr. Seda H. Bostancı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü.
shbostanci@nku.edu.tr

Özet: 21. yüzyılda etkilerinin yoğun olarak hissedilmeye başlandığı çevre sorunları, hava kirliliği ve
küresel iklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasında karbon emisyonu gelmektedir. Karbon
emisyonun ve sera gazı salınımının artışının nedeni ise sanayileşme ve kentleşme kaynaklı etkenlerdir.
Karbon emisyonundaki ve sera gazı salınımındaki artışa bağlı olarak gelişen hava kirliliği ve küresel
iklim değişikliği önemli bir halk sağlığı problemi olarak da kabul edilmektedir. Gezegeni dönüştüren
karbon emisyonlarının sağlık üzerindeki etkileri incelendiğinde iklim değişikliğine ve aşırı ısı
artışlarına bağlı olarak özellikle kronik hastalıklara sahip olan kişiler açısından ani ölümlere neden
olduğu görülmektedir. Isı artışlarının tetiklediği bir diğer önemli konu ise hastalık yapıcı etkenler olan
vektörlerin artmasına bağlı olarak salgın hastalıkların yayılmasıdır. Bununla birlikte özellikle hava
kirliliği ile doğrudan ilişkili hastalıkları tetikleyebilen, sinir sistemi üzerinde bilişsel yetileri
yavaşlatabilen, stres faktörlerini arttıran bir durum olarak da halk sağlığı sorunu olmaktadır. Sağlık
alanına olan bu etkiler, uluslararası çevre anlaşmalarının ve zirverlerin düzenlenmesinde temel
nedenler arasındadır. Covid-19 pandemi süreci başlarında özellikle Çin Halk Cumhuriyeti gibi kirletici
sanayinin yoğun olduğu ülkelerde sanayi alanlarının birkaç ay üretimlerini durdurması bu ülkelerde
karbon emisyonun azalması sonucu meteorolojik bulgularla hava kalitesinin artmasına ilişkin veriler
ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinin karbon emisyonun azaltılması
başta olmak üzere, çevre sorunları açısından nasıl etkileri olduğunu tartışmaktır. Bu araştırmada,
güncel yayınlar üzerinden literatüre dayalı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Literatür bulguları Covid19 pandemi sürecinde bile ülkelerin hedeflenen karbon emisyonu seviyelerini beklenen düzeyde
azaltmadığını göstermektedir. Pandemi sürecinde karbon emisyonunun azalmasının doğaya ve hava
kalitesine etkileri somut şekilde görülmüş olup, ülkelerin gelecek kararlarında bu bilgiyi dikkate
almalarının sağlıklı bir gelecek için umut oluşturup oluşturmayacağı tartışma konusudur.
Anahtar Kelimeler: Karbon emisyonu, küresel iklim değişikliği, çevre sorunları, halk sağlığı, Covid19 pandemisi
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A DISCUSSION ON CARBON EMISSION IN THE COVID-19
PANDEMIC PROCESS
Abstract: Carbon emissions are among the main causes of environmental problems, air pollution and
global climate change that are beginning to be felt intensely in the 21st century. The causes of the
increase of carbon and greenhouse gas emission are the factors originating from industrialization and
urbanization. Air pollution and global climate change, which develop due to the increase in carbon
emissions and greenhouse gas emissions, are also considered as some important public health
problems. When the effects of carbon emissions transforming the planet on health are examined, it is
seen that it causes sudden deaths especially for people with chronic diseases due to climate change and
excessive temperature increases. Another important issue triggered by temperature increases is the
spread of epidemic diseases due to the increase of vectors, which are disease-causing factors. These
effects on health are among the main reasons for the regulation of international environmental
agreements and summits. In the early process of Covid-19 pandemics, especially in countries with a
high pollutant industry such as The People’s Republic of China industrial areas to stop production for
a few months caused reducing carbon emissions in these countries and the meteorological findings
have revealed data on the increase of air quality. The aim of this study is to discuss how the Covid-19
pandemic process affects environmental problems, particularly in reducing carbon emissions. In this
study, a literature-based research method has been used over current publications. Literature findings
show that even during the Covid-19 pandemic, countries are not able to reduce targeted carbon
emission levels to the expected level. Nevertheless, in the pandemic process, the positive effects of the
reduction of carbon emission on the nature and air quality were concretely seen. Countries'
considering this information in their future decisions whether it will create hope for a healthy future or
not is a matter of debate.
Keywords: Carbon emission, global climate change, environmental problems, public health, Covid-19
pandemics
Jel Codes: I18Government Policy • Regulation • Public Health
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COVID-19 PANDEMİSİNDE SOSYAL DEVLETİN ROLÜ: TÜRKİYE
ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

Yüksek Lisans Öğrencisi Nurgül Yıldız
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı,
nurgulyildiz0655@gmail.com

Özet: 2019 yılı Aralık ayındaÇin’in Wuhan kentinde yeni bir tür coronavirus, SARS-CoV-2 virüsü
ortaya çıkmıştır. Virüs küre çapında bir salgına neden olmuş ve bu hastalık COVID-19 olarak
adlandırılmıştır. Hastalık bugün gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin 188 ülke/bölgeye yayılmıştır.
Alınan tedbirlere rağmen yayılım devam etmektedir. Pandemiye dönüşen hastalık tüm insanları çeşitli
yönlerden etkilemiştir ve halen etkilemeye de devam etmektedir. Bu tablo karşısında vatandaşların
süreçten minimum düzeyde etkilenebilmesi, mağduriyetlerin yaşanmaması için sosyal devlet
anlayışının etkin işlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesileyle ülkelerin sağlık sistemlerinin küresel bir
salgın karşısındaki yetersizliği gün yüzüne çıkmıştır. Burada diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye
sınırları içerisinde henüz COVID-19 vakası ortaya çıkmamışken dünyadaki mevcut verilerden yola
çıkarak tedbirlere yönelik hazırlıklarını önceden yapmaya başlamıştır. Salgın sürecinde Türkiye,
yaşanan ve yaşanması muhtemel mağduriyetlere yönelik gerçekleştirdiği çeşitli uygulamalar ile sosyal
devlet anlayışını ve sosyal devlet anlayışının gereklerini yansıtmıştır. Türkiye bir yandan ulusal
düzeyde salgın ile mücadele ederken, diğer yandan da pandemiden olumsuz etkilenen ülkelere tıbbi
yardım desteğinde bulunmuştur. Tıbbi yardım destekleri, yardımların gönderildiği ülkeler nezdinde
memnuniyetle karşılanmıştır. Çalışma kapsamında; tüm dünyayı etkisi altına alan güncel COVID-19
pandemisi özelinde önemi bir kez daha ortaya çıkan sosyal devlet anlayışı ve bu minvalde Türkiye’nin
pandemi süreci yönetiminde uygulamış olduğu örnek hamlelerin sosyal politika uygulamaları
çerçevesinde değerlendirilerek ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’de yaşayan
vatandaşların salgının olumsuz etkilerinden minimum düzeyde etkilenebilmesi için çeşitli sosyal
politika uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle başta sağlık alanı olmak üzere, ekonomi ve
diğer alanlarda sosyal politika uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye salgınla
mücadele eden diğer ülkelere tıbbi yardım göndererek uluslararası sistemde de adından söz ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Sosyal Devlet, COVID-19, Pandemi
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THE ROLE OF SOCIAL STATE IN COVID-19 PANDEMIC: THE CASE
OF TURKEY
Abstract: In December 2019 SARS-CoV-2 virus appeared in Wuhan, China. The virus caused an
outbreak in the world, and this disease was called COVID-19. The disease has spread to 188 countries
/ regions today, regardless of the level of development. The disease that turns into a pandemic affects
all people in various ways. In this case, the understanding of the social state was needed to ensure that
the citizens could have a minimum impact on the processand that there were no grievances. For this
reason, the in sufficiency of the health systems of countries in the face of a global epidemic has
emerged. COVID-19 began to make preparations for cases with available data at the time of
emergence in the world yet borders of Turkey. Various applications have been carried out in social life
due to social isolation. Turkey as well as dealing with the epidemic both at the national level has made
medical aid to countries adversely affected by the pandemic. In the study; social state understanding,
the importance of which has once again become evident in terms of the current COVID-19 pandemic
that affects the whole world and Turkey's evaluation in line with the social policy of the sample
applications that have implemented pandemic management process moves were aimed to reveal. In
this regard, various social policies in order to minimize the negative impact of the epidemic affected
the citizens living in Turkey are carried out. For this reason, social policy implementations are carried
out, primarily in the field of health, economy and other fields. However, Turkey sending medical aid
to other countries fighting the epidemic in the international system has been referred to the name.

Keywords: Social Policy, Social State, COVID-19, Pandemic
JEL Codes: I38, I31, I18
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COVID-19 SÜRECİNİN ETKİSİYLE ANONİM ŞİRKET GENEL
KURUL TOPLANTI YÖNTEMLERİNE YENİ BİR ALTERNATİF
ÖNERİSİ: ONLİNE TOPLANTI PLATFORMLARIYLA YAPILAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
Arş. Gör. Duygu Demirel Özdemir
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
duygu.demirel@kocaeli.edu.tr
Özet: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 virüsü, dünyanın her
yerinde insan sağlığını tehdit etmekte, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere daha pek çok farklı
alanda da etkisini göstermektedir. Bu nedenle oluşan veya oluşabilecek zararlı sonuçları engellemek
maksadıyla çeşitli tedbirler öngörülmektedir. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdürlüğü, 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısında, fiziken yapılacak anonim şirket genel
kurul toplantılarının ertelenmesini tavsiye etmiş ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) m.1527 uyarınca
elektronik genel kurul sistemini (e-GK) kullanan veya bu sistemi henüz kullanmasa dahi toplantı
yapmak isteyen şirketlerin, bu sistemi kullanarak elektronik ortam üzerinden toplantı yapabileceklerini
belirtmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan e-GK sistemi, borsaya kote
edilmiş anonim şirketler için 2012 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiş, diğer şirketler açısından
ise isteğe bağlı olarak öngörülmüştür. TTK m.1527 uyarınca e-GK sistemi ne yazık ki toplantının
tamamen elektronik ortam üzerinden yapılmasına imkân vermemektedir. Günümüzde gerçekleştirilen
e-GK’lar için mutlaka fiziki bir toplantı açılmakta ve pay sahipleri e-GK sisteminden yararlanarak
elektronik ortam üzerinden bu fiziki toplantıya katılım sağlayabilmektedirler. Bu nedenle günümüzün
zorlayıcı koşullarını da göz önüne alarak kanuni bir değişiklikle e-GK’ların tamamen elektronik ortam
üzerinden yapılmasına imkân sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra e-GK sisteminin kullanımı için gereken
şartların sağlanması ve oluşan maliyet, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler açısından sorun teşkil
etmektedir. Bu nedenle söz konusu şirketlerin, özellikle de bakanlık temsilcisinin katılımının gerekli
olmadığı gündem maddelerinin görüşüleceği genel kurul toplantıları bakımından, bu toplantıların
ücretsiz olarak hizmet veren online toplantı platformları (Zoom, Google Meeting, Skype vb.)
vasıtasıyla yapılabilmesine imkân tanınmalıdır. Böylelikle hem küçük ve orta ölçekli şirketlerin
tamamen elektronik bir ortamda online genel kurul yapabilmelerine olanak sağlanarak halk sağlığı
tehlikeye atılmayacak hem de söz konusu bu zorlu süreçte şirketlerin omuzlarına ek bir masraf
yüklenmemiş olacaktır. Bu çalışmada olan ve olması gereken hukuk açısından e-GK sistemi
incelenecek ve online genel kurul imkânı tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Online Genel Kurul, Elektronik Genel Kurul (e-GK), Merkezi
Kayıt Kuruluşu (MKK), COVID-19 Tedbirleri
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NEW ALTERNATIVE TO JOINT STOCK COMPANY GENERAL
ASSEMBLY MEETING METHODS UNDER THE IMPACT OF COVID19 PROCESS: GENERAL ASSEMBLY MEETING WITH ONLINE
MEETING PLATFORMS
Abstract: The COVID-19 virus, declared by the World Health Organization as a pandemic, threatens
human health all over the world and shows its impact in many other areas, especially in education and
economy. Therefore, various measures are foreseen to prevent harmful consequences that may or may
occur. The Ministry of Trade Directorate General of Internal Trade, in their dated 20.03.2020 and
numbered 53382221 announcement, recommended delaying physically general assembly meetings of
the joint-stock company and stated that companies, using electronic general meeting system (e-GEM)
or wish to convene a meeting even if they have not yet used this system, could use it to convene a
meeting via electronic environment under Turkish Commercial Code (TCC) art.1527. The e-GEM
prepared by Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. has been made compulsory for stock market listed
companies since 2012 and optional for other companies. According to TCC art.1527, unfortunately eGEM does not allow the meeting to be convened entirely via electronic environment. Today for eGEM, there must be convened a physically meeting and the shareholders could use e-GEM to attend
this meeting. Considering today's extreme conditions, it must be ensured that e-GEM could be
completely convened via electronic environment through a legal change. In addition, cost and use of eGEM is a concern especially for small and medium-sized companies. Therefore, their meetings,
especially the ministerial representative is not required to attend, must be convened with the online
meeting platforms (Zoom, Google Meeting, Skype, etc.) which serve free of charge. Thus, public
health will not be compromised by enabling small and medium-sized companies to convene an online
general assembly entirely, and there would be no additional costs on the shoulders of companies. In
this study with regards to de lege lata und de lega feranda, e-GEM and online general assembly will be
examined and discussed.
Keywords: Joint Stock Company, Online General Assembly, Electronic General Meeting (e-GEM),
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Measures of COVID-19
Jel Codes: K15, K39
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COVID-19 PANDEMİSİNDE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN
PERFORMANSI
Prof. Dr. Hamza Ateş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü.
ateş.hamza@gmail.com

Doç. Dr. Harun Kırılmaz
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü.
hkirilmaz@sakarya.edu.tr
Özet: COVID-19 pandemisi, insan sağlığı üzerindeki etkisi ve dünya üzerindeki yayılımı itibariyle en
ölümcül pandemiler arasında girmiştir. Bu salgının yarattığı etki sağlık başta olmak üzere sosyal,
ekonomik ve beşerî boyutta kurumsal dönüşümlere neden olmuştur. Mevcut duruma dair sorunların
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi noktasında sağlık sistemlerinin performansını analiz
etmek, pandeminin etkilerini kısa vadede en aza indirecek politika önerilerinin geliştirilmesine fırsat
tanırken, uzun vadede sağlık sektöründe hizmet sunumuna yeni perspektifler kazandırabilir.
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinde Türkiye’nin sağlık hizmet sunumunu değerlendirmek
ve bu süreçte performans kriterlerinin belirlenmesine katkı sağlamaktır. Araştırmanın hedef kitlesi ve
kullanımı açısından belirli bir sorunu ele almak ya da kurumun veya uygulayıcıların sorunlarına
çözüm sunmak için tasarlanmış olan bu çalışma, COVID-19 pandemisinde Türk sağlık sisteminin
performansını değerlendirmeyi ve sorunlara çözüm noktasında katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Bunun yanı sıra, büyük bürokratik kurumlarda bir politikanın, bir programın veya bir uygulamanın
etkin olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmanın, COVID-19 pandemisiyle
mücadelede atılan adımların etkinliği konusunda değerlendirme yapma imkânı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışma sonucunda COVID-19 pandemisinde Türk sağlık sisteminin performansının vatandaşlar ve
sağlık personeli tarafından nasıl algılandığını belirlemeye yönelik bir ölçme aracının ortaya çıkarılması
hedeflenmektedir. Böylelikle küresel bir salgın durumunda sağlık hizmetlerinin sunumuna dair bir
model önerisinin ortaya konulabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca vatandaşların ve sağlık personelinin
COVID-19 pandemisinde Sağlık Bakanlığı’na, sağlık sistemine ve sağlık hizmeti sunumuna bakış
açılarının değerlendirilmesine imkân sağlanacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemi, Performans, Pandemi
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PERFORMANCE OF TURKISH HEALTH SYSTEM IN COVID-19
PANDEMIC
Abstract: The COVID-19 pandemic is among the deadliest pandemics due to its impact on human
health and its spread throughout the world. The impact of this outbreak has led to social, economic and
human institutional transformations, especially health. Analyzing the performance of health systems at
the point of identifying problems related to the current situation and developing solution suggestions,
while providing opportunities to develop policy suggestions that will minimize the effects of the
pandemic in the short term, can provide new perspectives to service delivery in the long term.
The aim of study was to evaluate Turkey’s health service delivery in the COVID-19 pandemic and to
contribute to the identification of performance criteria in this process. This study, which is designed to
address a specific problem in terms of the target audience and use of the research, or to provide
solutions to the problems of the institution or practitioners, aims to evaluate the performance of the
Turkish health system in the COVID-19 pandemic and contribute to the solution in terms of problems.
In addition, this study, which aims to evaluate whether a policy, a program or an application is
effective in large bureaucratic institutions, is thought to provide an opportunity to evaluate the
effectiveness of the steps taken in the fight against COVID-19 pandemic.
It’s aimed to find out a measurement tool to determine how the performance of the Turkish health
system is perceived by the citizens and health personnel in the COVID-19 pandemic. In this way, it
will be possible to put forward a model proposal regarding the delivery of health services in case of a
global epidemic. In addition, it is thought that it will be possible to evaluate the perspectives of
citizens and health personnel to the Ministry of Health, health system and health service provision in
the COVID-19 pandemic.
Keywords: Health System, Performance, Pandemic
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COVID-19 SONRASI GÜNAH KEÇİSİ OLARAK KÜRESELLEŞME:
KÜRESEL SİSTEMDE KÜRESELLEŞME BİR ÖZNE Mİ YOKSA BİR
ARAÇ MI?
Doç. Dr. Bülend Aydın Ertekin
Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın
baertekin@anadolu.edu.tr
Özet: 2020 yılı başlarında ortaya çıkan Covid-19 hastalığı, küresel sistemdeki tüm hassas dengeleri
etkilemektedir. Küresel sistemin yapı ve işleyişinin birbirine bağlı olması nedeniyle sistemin tüm
önemli aktörleri ve sosyo-ekonomik mekanizmaları bu salgından önemli ölçüde etkilenmiştir.
Böylece, Covid-19 salgını ile küresel sistemin kırılganlığı ve hassaslığı daha açık bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme çağında Covid-19 salgınının etki gücünün bu kadar
yıkıcı olmasının baş aktör ve baş sorumlusunun “küreselleşme” olup olmadığının sorgulanmasıdır. Bu
amaçla, küreselleşme ve Covid-19 salgınına ilişkin literatür ve veri taraması yapılmış ve Covid-19
salgınının ilk ortaya çıkış tarihinden günümüze olan süreçteki sosyo-ekonomik etkileri ile küresel
sistemin sorumluluğu incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda birbirine bağlı dünya ekonomilerinin
kendilerini izole etmeleriyle birlikte, küresel sistemin birbirine bağlı mevcut çarklarının randımanlı
çalışamadığı görülmüştür. Küresel bulaş ülkeler ve milletlerarası ulaşım ve seyahat ilişkisinden
kaynaklanırken diğer taraftan da dünya ekonomisinde daralmaya neden olmuştur. Tüm sektörler
olumsuz etkilenmiştir. Bu salgın ile, tarım ve sağlık sektörlerinin stratejik önemi ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 , Coronavirus , Küreselleşme , Küresel Sistem , Küresel Buhran

GLOBALIZATION AS A SCAPEGOAT AFTER COVID-19: IS
GLOBALIZATION A SUBJECT OR A TOOL IN THE GLOBAL
SYSTEM?
Abstract: The Covid-19 pandemic that occurred in early 2020 affects all sensitive balances in the
global system. As the structure and the functions of the global system are interdependent, all major
socio-economic actors and mechanisms in the system have been significantly affected by this
epidemic. Thus, with the outbreak of Covid-19, the fragility and vulnerability of the global system
became more evident. The purpose of this study is to ask whether the effect of the Covid-19 pandemic
in the era of globalization has been so devastating that is "globalization" the main actor or the principal
responsible for? To this end, a literature review and a data research relating to globalization and the
Covid-19 epidemic have been done, as well as the socio-economic effects of the Covid-19 pandemic
from the date of its appearance until nowadays and the responsibility of the world system have been
examined. As a result of the study, it was observed that the actual interconnected cogs of the global
system could not function effectively, with the interconnected global economies isolating themselves.
Although global contamination is a direct result of relations between countries and international
transport and travel, it has also caused the global economy to be contracting. All sectors were
negatively affected. With this pandemic, the strategic importance of the agriculture and health sectors
has come to the fore.
Keywords: Covid-19 , Coronavirus , Globalisation, Global System , Global Recession
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COVID-19, TÜKETİCİ TEPKİLERİ VE ANİ SATIN ALMA
DAVRANIŞI: TÜKETİCİLERİN KAYGI DÜZEYLERİ, GELENEKSEL
VE YENİ MEDYANIN ETKİSİ
Dr. Öğretim Üyesi Asude Yasemin Zengin
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi
yaseminzengin@aksaray.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Arzu Yüksel
Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik
arzualtunay76@gmail.com

Dr. Burak Çetin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
burakcetineul@gmail.com
Özet: İlk kez Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında görülen COVID-19 çok kısa bir
zamanda tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde tüm dünyaya salgın
duyurusu yapmıştır. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü kamuoyuna duyurulduktan sonra, esasında ilk
birkaç ay dışarıdan izlenen Covid-19 ile ilgili ilk kez bireyler daha ciddi kaygılar hissetmeye
başlamıştır. Her geçen gün Türkiye’deki vaka ve vefat eden sayısının artmasıyla tedbirler alınmıştır.
Giderek daha fazla sosyal alanı ve toplumsal kesimi kapsayan tedbirlerin alınması toplumun genelinde
bir kaygı ortamı doğurmuştur. Evde televizyon ve İnternet üzerinden sürekli korona virüsten korunma
yolları, hastalığın ne kadar tehlikeli olduğu, başka ülkelerdeki halkın panik halleri, alışveriş
yoğunluğu, vb. yönündeki haberlere maruz kalmaları bireyleri birer tüketici olarak da harekete
geçirmiştir. Kamu otoritelerinin ve sektör temsilcilerinin uyarılarına rağmen tüketiciler pek çok ürünü
marketlerden yüklü miktarda satın almaya devam etmişlerdir. Araştırmanın amacı, COVID-19
döneminde tüketici tepkilerini, ani satın alma davranışıyla kaygı durumları arasındaki ilişkiyi ve
geleneksel ve sosyal medyanın rolünü belirlemektir. Tüketicilerin sosyo-demografik özellikleri
itibariyle COVID-19 nedeniyle kaygı düzeyi ve ani satın alma davranışı bakımından farklılaşıp
farklılaşmadığını belirlemek çalışmanın ikincil amacıdır. Amaçlar doğrultusunda Türkiye genelinde
776 tüketici üzerinde online anket uygulanmıştır. Analizlerde tüketicilerin yaklaşık %42’sinin çok
miktarda ürün alıp depoladığı, sağlıklı ve hijyenik olduğunu düşündükleri markalara ve aracılara
yöneldikleri, en fazla yerel ve ulusal zincir marketleri tercih ettikleri, devlet açıklamalarından sonra
televizyondaki haber ve COVID-19 programlarının ilk kez normalin dışında alışverişe yönlendiren ana
kaynak olduğu, tüketicilerin %20’den fazlasının COVID-19 haberini sosyal medya gruplarından takip
ettikleri, en fazla taze sebze meyve gibi gıda, kişisel ve ev temizlik ürünleri kategorisinde ürün satın
aldıkları belirlenmiştir. Kaygı düzeyinin gençlerde, kadınlarda, bekarlarda ve çocuğu olmayan
tüketicilerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. COVID-19 döneminde ani satın alma davranışı ile
kaygı düzeyi arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlar, hem akademisyenler hem
pazarlama uygulamacıları hem de karar mercileri açısından önemli ipuçları sunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Tüketici Tepkileri, Kaygı, Ani Satın Alma Davranışı.
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COVID-19, CONSUMER RESPONSES AND IMPULSE BUYING
BEHAVIOR: ANXIETY LEVEL OF THE CONSUMERS,THE EFFECTS
OF TRADITIONAL AND NEW MEDIA
Abstract: COVID-19 reported to be seen in Wuhan, China, for the first time in December 2019,
spread to the whole world in a short time. The WHO has announced a pandemic threat on 11 March
2020. After Turkey announced that the first case was seen, individuals began to feel more concerned.
The precautions were taken due to an increase in the number of cases and deaths gradually in Turkey.
Taking measures covering more social domains and segments has caused anxiety throughout society.
Consistent exposure to the news related to the protection from COVID-19, how dangerous the illness
is, frazzled people in other countries, the intensity of shopping, etc. through television and the Internet
has impelled individuals as a consumer. Despite the warnings of public authorities and sector
representatives, consumers continued to overbuy from markets. The purpose of this research is to
determine the changes in consumer responses, the relationship between impulse buying behavior and
anxiety level, and the effect of traditional and social media during COVID-19. The secondary purpose
is to examine the differences in anxiety level and impulse buying in terms of socio-demographic
characteristics of the consumers. An online survey conducted on 776 consumers. Findings reveal that
42% of the consumers overbought and stored up the products, shifted to the products and brands
assumed as healthy/hygienic, preferred to shop from local and national chain retailers, purchased
mostly food as fresh vegetablefruit, personal hygiene and home cleaning/hygiene products,
respectively. Results claim that newscasts and COVID-19 programs on television are the second
important reason led consumers to shop irregularly for the first time. Additionally, more than 20% of
consumers followed COVID-19 news from social media groups. Anxiety level found to be higher in
young, women, single, and childless consumers. Furthermore, a positive relationship between impulse
buying and anxiety level is determined.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Consumer Responses, Anxiety, Impulse Buying Behavior.
Jel Codes: M30, M31
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EFFECTS OF COVID-19 ON TURKISH MACROECONOMIC
VARIABLES AND CO2 EMISSION IN RESTRICTED ECONOMIC
SECTORS: AN EXTENDED INPUT-OUTPUT ANALYSIS
Levent Aydin
Department of Economics, Faculty of Political Sciences, Social Sciences University of Ankara,
levent.aydin@asbu.edu.tr

Izzet Ari
Department of Energy Economics and Management, Institute for Graduate Studies in Social Sciences,
Social Sciences University of Ankara,
izzet.ari@asbu.edu.tr
Abstract: The World face to unprecedented pandemic COVID-19 since early 2020. This pandemic
leads to transform societies in terms of economic, social, environmental behaviors. Due to these
adverse effects, economic activities have profoundly and negatively affected. Turkey has also suffered
from this pandemic disease. The aim of this study is to investigate the impacts of COVID-19 on the
following major indicators; total hours worked by employees (millions), number of employees
(thousands), labor compensation (in millions of national currency), capital compensation (in millions
of national currency), nominal capital stock (in millions of national currency), gross value added at
current basic prices (in millions of national currency) and carbondioxide (CO2) emissions. Throughout
the study, Extended Input-Output (EIO) Analysis is employed. The scope of the study is based on
falling of economic activities in the restricted sectors such as accommodation and food service
activities, air transport, land tourism, water transport, other services including travel agency, tour
operator and other reservation services and related services, creative, arts, entertainment, library,
archive, museum, other cultural services, gambling and betting services, sporting services and
amusement and recreation, and other personal services with a differentiated level of restrictions.
Among these activities that are based on fossil fuel combustion and usage, emit less amount of CO2.
Three main scenarios, shortly Fast Recovery Scenario (FRS), Continuing Slowdown Scenario (CSS),
and Economic Recession Scenario (ERS) are set to analyze the effects of COVID-19 on Turkish
economy and CO2 emissions.
Keywords: COVID-19, Extended Input-Output Analysis, Restricted sectors, Turkish Economy
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EKONOMİK SEKTÖRLERDEKİ COVID-19 KISITLAMALARININ
TÜRKİYE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİ VE CO2 EMİSYONU
ÜZERİNE ETKİLERİ: GENİŞLETİLMİŞ GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ
Özet: Dünya, 2020'nin başından beri eşi görülmemiş bir salgın olan COVID-19 ile karşı karşıyadır.
Bu salgın toplumları ekonomik, sosyal, çevresel davranışlar açısından dönüştürmektedir. Diğer
ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’nin COVID-19 nedeniyle ekonomik faaliyetler derinden ve olumsuz
yönde etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye için COVID-19'un temel ekonomik göstergeler
ve karbondioksit (CO2) emisyonları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışmada ele alınan temel
makro ekonomik göstergeler şunlardır: Çalışanların çalıştığı toplam saatler, çalışan sayısı, işgücü
tazminatı, sermaye tazminatı, nominal sermaye stoku, brüt katma değer. Çalışma boyunca
Genişletilmiş Girdi-Çıktı (EIO) Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamı, konaklama-yemek servisi
faaliyetleri, hava taşımacılığı, kara turizmi, su taşımacılığı, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer
rezervasyon hizmetlerindeki ekonomik faaliyetlerin kısıtlanması ve bu sektörlere bağlı olarak belirli
hizmetlerin örneğin sanat, eğlence, kütüphane, arşiv, müze, diğer kültürel hizmetler, kumar ve bahis
hizmetleri, spor hizmetleri ve eğlence ve rekreasyon ile farklı seviyelerde faaliyetlerin durması ve
kısıtlamasına dayanmaktadır. Ayrıca, bu faaliyetlerin kısıtlanması sonucu daha az miktarda fosil yakıt
yanması ve kullanımının CO2 emisyonlarına etkisi de araştırılmıştır. COVID-19'un Türkiye ekonomisi
ve CO2 emisyonları üzerindeki etkilerini analiz etmek için Hızlı Düzelme Senaryosu (FRS), Devam
eden Yavaşlama Senaryosu (CSS) ve Ekonomik Durgunluk Senaryosu (ERS) olmak üzere üç ana
senaryo hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Genişletilmiş Girdi-Çıktı Analizi, Sektörel Kısıtlamalar, Türkiye
Ekonomisi
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COVID-19’UN DÜNYA BORSALARINA ETKİSİ: SEÇİLMİŞ ÜLKE
BORSALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğretim Üyesi Osman Nuri Şahin
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
osmannurisahin@yahoo.com

Öğr. Gör. Hilal İlgin Uyar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Altso Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
hilal.uyar@alanya.edu.tr
Özet: 2019 sonunda Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılarak pandemi haline gelen yeni tip
bir virüs ve sebep olduğu hastalık tüm dünyayı etkisi altına almış başta sağlık olmak üzere ekonomik,
sosyal, finansal vs. birçok açıdan küresel bir krizi beraberinde getirmiştir. Covid-19 küresel anlamda
tüm ülkelerde ekonomik hayatı temelden sarstığı gibi finansal piyasaları da etkilemiştir. Bu etkinin
olumlu veya olumsuz olduğu, etki seviyesi, hangi ülkelerin daha fazla veya daha az etkilendiği,
sektörler bazında etkilenme durumları, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler açısından söz
konusu etkinin farklı olup olmadığı gibi konularda araştırmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu
çerçevede bu çalışmada seçilen ülkelerin borsa ve Covid-19 verileri incelenerek, söz konusu ülke
borsalarının Covid-19 sürecinde nasıl bir hareket izlediği seçilen endeksler aracılığıyla incelenerek
analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Hisse Senedi Borsası, Koronavirüs, SARS-COV-2, COVİD19

THE IMPACT OF COVID-19 ON WORLD STOCK MARKETS: A
STUDY ON SELECTED COUNTRIES' STOCK MARKETS
Abstract: A new type of virus and disease appeared in China at the end of 2019 which later affected
the whole World and became a pandemic by spreading all over the World, has brought a global crisis
along in many respects especially health, economic, social, financial etc. Covid-19 has affected the
financial markets as well as shaking the global economic life. It is important to conduct researches on
Covid-19 such as whether Covid-19 has positive or negative effects, the level of impact, which
countries are more or less affected, the affection levels on the basis of sectors, whether the effect is
different for developed and developing countries. In this framework, in this study, nine selected
countries’ stock market and Covid-19 datas examined and how the stock exchange markets of those
countries have been affected from the Covid-19 has been analyzed and interpreted with the help the
chosen indices.
Keywords: Financial Markets, Stock Market, Coronavirus, SARS-COV-2, COVID-19
Jel Codes: I18, A12, G15, O57, E44

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

44

COVID-19 PANDEMİSİ VE OLASI PANDEMİLERLE MÜCADELEDE
AKILLI KENT UYGULAMALARININ ROLÜ
Prof.Dr. Yakup Bulut
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi.
yakupbulut@hotmail.com

Doktora Öğrencisi. Muhammed Miraç Aslan
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı.
miracaslan_23@hotmail.com
Özet: Günümüzde yaşanan pandemi, toplumsal ve bireysel yaşam kadar bunların yaşam alanı olan
kentleri de etkilemiştir. Diğer bir yaklaşımla toplumsal ve bireysel alışkanlıklarda değişimlere neden
olan bu süreç, önemli düzeyde nüfus yoğunluğuna ev sahipliği yapan kentlerin de ciddi değişim
yaşamasını beraberinde getirecektir. Özellikle, nüfusu milyonları aşan metropol kentler, günümüzde
varlık gösteren Covid-19 pandemisi ve bundan sonra olabilecek olası salgınlar için önlem alabilir,
mücadele edebilir, yönetebilir ve üstesinden gelebilir bir kapasiteye sahip olmanın önemini
göreceklerdir. Bu noktada, kentlerde yaşanan sorunlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar karşısında, akılı kent
uygulamaları bağlamında üretilen yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler, Covid-19 pandemisi sürecinde
de kendini göstermektedir. Karbon salınımının azaltılması, alternatif ve sürdürülebilir ulaşım
yöntemlerinin geliştirilmesi, hava ve su kalitesinin yönetilmesi, nüfus mobilitesi, sağlık alanlarının
yönetilmesi, toplumsal bilincin geliştirilmesi, akıllı uygulamalarla yeni üretim ve yeni sosyalleşme
yöntemlerinin keşfedilmesi, yabancılaşmanın önlenmesi vb. birçok konuda kentlerde yaşam kalitesinin
arttırılmasına katkı sunan akıllı kent uygulamaları, Covid-19 pandemisinde de alternatif yöntemlerin
gelişmesi, krizlerin yönetilmesi ve yeni bir yaşam biçiminin oluşması konularında yol gösterici
olabilir. İşte bu çalışma, toplumsal yaşama hızlı bir şekilde giren yapay zekâ ve akıllı uygulamalarla,
halen mevcut olan kameralar ile sosyal mesafe ölçümü sistemi, insansız hava araçları ile açık
alanlardaki yoğunluk denetimi, toplu ulaşımda RFID kartlar ile temassız ödeme yöntemlerini içeren
elektronik biletleme sistemleri, akıllı parklanma sistemi ve kent yönetiminde yetkinliğin sağlanmasına
katkı sunan büyük veri gibi çözümlerle Covid-19 pandemisi ile mücadelede etkin rol üstlendiğini
vurgulamasının yanı sıra, sonraki dönemlerde olası benzeri salgınlarla mücadelede de etkin rol
oynayacağı üzerinde durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent Uygulamaları, Covid-19, Pandemi.
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THE ROLE OF SMART CITY APPLICATIONS IN FIGHTING THE
COVID-19 PANDEMIC AND POSSIBLE PANDEMICS
Abstract: Today, the pandemic affects not only the social and individual life but also the cities where
they live. In another approach, this process, which causes changes in social and individual habits, will
bring with it a serious change in the cities that host a significant population density. In particular,
metropolitan cities with a population of more than millions will see the importance of having the
capacity to take action, fight, manage and overcome the Covid-19 pandemic, which exists today, and
possible outbreaks that may occur thereafter. At this point, the innovative and sustainable solutions
produced in the context of smart city applications in the face of the problems and emerging needs in
the cities also manifest themselves in the Covid-19 pandemic process. Reducing carbon emissions,
developing alternative and sustainable transportation methods, managing air and water quality,
population mobility, managing health areas, developing social awareness, discovering new production
and new socialization methods with smart applications, preventing alienation etc. Smart city
applications, which contribute to improving the quality of life in many areas, can be a guide in the
development of alternative methods in the Covid-19 pandemic, managing crises and creating a new
lifestyle. This study, with artificial intelligence and smart applications that enter the social life quickly,
social distance measurement system with cameras still available, unmanned aerial vehicles and density
control in open areas, electronic ticketing systems including RFID cards and contactless payment
methods in public transportation, smart parking It emphasizes that it plays an active role in combating
the Covid-19 pandemic with solutions such as big data, which contributes to the competence in the
system and city management, as well as it will play an active role in combating possible similar
outbreaks in the following periods.
Keywords: Smart City Applications, Covid-19, Pandemic.
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KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA
ZORUNLU KARANTİNA DÖNEMİNDE 20 YAŞ ALTI BİREYLERİN
İNTERNET KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Doktora Öğrencisi İdil İpek
Anadolu Üniversitesi, Basın ve Yayın
ipekkidil@gmail.com

Doktora Öğrencisi Naim Sığın
Anadolu Üniversitesi, Basın ve Yayın
naim.sgn@gmail.com
Özet: Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı temel olarak alıcıların iletişim araçlarını kullanma
motivasyonlarını ele almaktadır. Medya etki araştırmalarının alt geleneği olarak ortaya çıkan bu
yaklaşım temel olarak kullanıcıların medyayla ne yaptığı sorusuna odaklanmaktadır. Öte yandan,
günümüzde internet teknolojileri hızla gelişmektedir. Etkileşimli bir sanal dünya ortamı yaratan web
2.0 teknolojisi, internet kullanıcılarını sadece bilgi alan konumundan çıkararak; bilgi veren, bilgi
üreten, çeşitli paylaşımlarda bulunan ve tartışan kullanıcılar konumuna taşımıştır. Bu bağlamda, We
Are Social ve Hootsuite tarafından yayımlanan 2020 yılı Türkiye’deki internet kullanımı verilerine
göre, Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü günde 7 buçuk saat gibi bir ortalamayla internet kullanmaktadır.
Öte yandan, COVİD-19 sonrası, Türkiye’deki internet servis sağlayıcılarının yaptığı açıklamaya göre,
internet kullanımında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü günden günümüze yaklaşık yüzde 50 oranında
bir artış gerçekleştiği bildirilmiştir. Bu bilgiler ışığında, çalışmanın amacı, 20 yaş ve altı vatandaşlara
yönelik olarak alınan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlandığı tarihten günümüze,
araştırmaya konu olan kişilerin internet kullanım alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. Ek olarak,
bireylerin sosyal hayattan izole olduğu bu süreçte internet kullanım alışkanlıklarında ne yönde bir
değişim gerçekleştiği saptanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, 01 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş
ve aktif olarak internet kullanan 5 kadın ve 5 erkek katılımcıyla, e-posta üzerinden yarı yapılandırılmış
derinlemesine görüşme tekniğiyle elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, zorunlu
karantina döneminde, 20 yaş altı bireyler internet ve sosyal medya kullanımlarının büyük ölçüde
arttığını bildirmişlerdir. Sosyal medya uygulamalarından Instagram ve Twitter’ın yoğun olarak
kullanıldığı ve bu uygulamalara, eğlence ve bilgi edinme amaçlı başvurulduğu
belirlenmiştir.Bireylerin sosyal hayattan izole oldukları bu süreçte internet kullanımına eleştirel
yaklaşan katılımcılar olmuştur ancak katılımcıların büyük bir bölümü bu süreçte internetin katılımcı
yapısına vurguda bulunarak onlara bir açıdan sosyal ortam oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeni İletişim Teknolojileri, İnternet Kullanımı, 20 Yaş Altı
İnternet Kullanımı, COVİD-19
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AN ANALYSIS OF INTERNET USE AMONG INDIVIDUALS UNDER 20
DURING THE COMPULSORY QUARANTINE BASED ON THE USES
AND GRATIFICATIONS THEORY
Abstract: The uses and gratifications theory mainly addresses users’ motivations for using
communication tools. This theory, which emerged as a sub-tradition of research on the effects of the
media, primarily focuses on the question of what users do with media.However, internet technologies
are rapidly developing.Web 2.0 technology, which creates an interactive virtual world, has
transformed internet users from recipients of information to users who produce, share, and discuss
information.According to 2020 data on internet use in Turkey as published by We Are Social and
Hootsuite,74 percent of the population in Turkey uses the internet for an average of 7 and a half hours
per day. Following COVID-19 pandemic, internet service providers in Turkey reported an
approximate 50 percent increase in internet use between the day of the first case reported in Turkey
and the present day. In light of this information, the present study aims to review internet use habits of
research subjects starting from the day when a curfew was first imposed on individuals age 20 and
under. Additionally, it seeks to shed light on the direction of the changes in individuals’ internet use
habits when they were isolated from social life Accordingly, data obtained by semi-structured in-depth
interviews conducted via email with 5 female and 5 male participants who were born after 01 January
2000 and are active internet users have been analysed.individuals under age 20 reported a significant
increase in their internet and social media use during the compulsory lockdown period. It was
determined that among social media applications,Instagram and Twitter were used extensively and for
purposes of entertainment and obtaining information.There were participants who adopted a critical
approach to internet use during this social isolation period.However, most participants emphasized the
participatory structure of the internet and stated that it provided them with a type of social
environment.
Keywords: Social Media, New Communication Technologies, Internet Use, Internet Use By Those
Under 20, COVID-19
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COVID-19 VİRÜSÜNÜN DÜNYADAKİ COĞRAFİ DAĞILIMININ 20
NİSAN 2020 VE 3 HAZİRAN 2020 TARİHLERİ ARASINDAKİ
DEĞİŞİMİ
Doç. Dr. Murat Yılmaz
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı
myilmazcog@yyu.edu.tr

Özet: Bu çalışmanın amacı covid-19 virüsü vaka sayısının kıtalara ve ülkelere dağılımının, 20 Nisan
ve 3 Haziran 2020 tarihleri arasındaki değişimini incelemektir. Çalışmada worldometers.info adlı
internet sitesinin 20 Nisan 2020 tarihinde saat 23:50’deki ve 3 Haziran 2020 tarihinde saat 14:46’taki
verileri kullanılmıştır. 20 Nisan 2020 tarihinde dünyadaki covid-19 vaka sayısı yaklaşık 2,5 milyon
iken 3 Haziran 2020’de yaklaşık 6,5 milyona çıkmıştır. Aynı dönemde ölüm sayısı ise yaklaşık 170
binden 383 bine çıkmıştır. Diğer bir ifade ile yaklaşık 1,5 aylık zaman zarfında covid-19 vaka sayısı
%160, ölüm sayısı ise %125 artmıştır.
20 Nisan 2020’de covid-19 vakaları daha ziyade Avrupa ve Kuzey Amerika’da yoğunlaşırken 3
Haziran 2020’de Güney Amerika, Afrika ve Asya kıtalarının payının 1,5 ay öncesine göre arttığı
görülmektedir. Nitekim 20 Nisan’da Avrupa’nın payı % 45, Kuzey Amerika’nın payı % 34 iken 3
Haziran’da bu paylar sırasıyla %31 ve %33 olmuştur. 20 Nisan’da Asya’nın payı %16, Güney
Amerika’nın payı %3,5 ve Afrika’nın payı %1 iken 3 Haziran’da bu oranlar sırasıyla %19; %15 ve
%2,5 olmuştur. Verilerden de anlaşılacağı üzere 20 Nisan ile 3 Haziran arasındaki 1,5 ayda Avrupa
kıtasının payında %14’lük, Kuzey Amerika kıtasının payında ise %1’lik bir azalış meydana gelirken
Güney Amerika kıtasının payında ise %11’lik, Asya kıtasının payında %3’lük ve Afrika kıtasının
payında ise %1,5’lik bir artış meydana gelmiştir.
20 Nisan 2020 tarihinde vaka sayısında ABD başta gelirken adı geçen ülkeyi sırasıyla İspanya, İtalya,
Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık takip etmekteydi. 3 Haziran 2020’de ise vaka sayısında ABD yine
başta gelirken adı geçen ülkeyi sırasıyla Brezilya, Rusya, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya takip
etmekteydi. Yani 1,5 ayda Brezilya ve Rusya vaka sayısındaki artışla birlikte 2. ve 3. sıraya yükselmiş,
İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Almanya ise daha alt sıralara gerilemiştir.
20 Nisan tarihinde vaka sayısının az olduğu Belçika ve İran’da, 3 Haziran’da ise Belçika, Fransa,
Meksika gibi bazı ülkelerde ölüm sayısının, vaka sayısının daha fazla olduğu Almanya, Türkiye,
Hindistan gibi bazı ülkelere göre daha çok olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfusun fazla olması ve sağlık
hizmetlerinin niteliği ile tedbirlere uyma oranı gibi bazı faktörlerin ölüm oranını etkilediği
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid19 virüsü, Kıtalar, Ülkeler, Coğrafi dağılış
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THE CHANGE OF GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF COVID-19
VIRUS IN WORLD BETWEEN 20 APRIL-3 JUNE OF 2020
Abstract: The aim of this study is to analyze the distribution of the number of covid-19 virus cases by
continents and countries between April 20 and June 3, 2020. The data of the worldometers.info
website at 23:50 on April 20, 2020 and 14:46 on June 3, 2020 was used in the study. Between on
April 20 and on June 3, 2020, the number of covid-19 cases in the world increased from
approximately 2.5 million to 6.5 million. In the same period, the number of deaths increased from
about 170 thousand to 383 thousand. In other words, over a period of approximately 1.5 months, the
number of covid-19 cases increased by 160% and the number of deaths by 125%.
On 20 April 2020, the covid-19 cases mostly concentrated in Europe and North America, while on 3
June 2020, the share of the continents of South America, Africa and Asia increased compared to 1.5
months ago. As a matter of fact, while the share of Europe was 45% and the share of North America
was 34% on April 20, these shares were 31% and 33% on June 3, respectively. While the share of Asia
was 16%, the share of South America was 3.5% and the share of Africa was 1% on April 20, these
rates were 19%; 15% and 2.5% on June 3,respectiveliy. As it can be understood from the data, in the
1.5 months between April 20 and June 3, the share of European continent decreased 14% and share of
the North American continent 11%. In this period the share of the South American continent increased
by 11%, the share of the Asia by 3 % and share of the Africa coninent by 1.5%.
On the 20th of April, 2020, the USA was the leading country in terms of the number of cases,
followed by Spain, Italy, France, Germany and the United Kingdom, respectively. On 3 June 2020,
while the USA was the top priority in the number of cases, Brazil, Russia, Spain, the United Kingdom
and Italy were followed by the mentioned country, respectively. In other words, with the increase the
number of cases Brazil and Russia in 1.5 months, it rose to the 2nd and 3rd place, while Spain, the
United Kingdom, Italy, France and Germany fell to the lower ranks.
On April 20th in Belgium and Iran and on June 3th, in Belgium, France and Mexico where the
number of cases are low, the number of deaths more than Germany, Turkey and India where the
number of cases are high. Some factors seem to affect the mortality rate, such as the elderly population
ratio, the quality of health services and the rate of compliance.
Keywords: Virus of Covid19, Continents, Countries, Geographic distribution.
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COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRK KAMU MALİYESİ ÜZERİNE
OLASI ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğretim Üyesi Önder Çalcalı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
ondercalcali28@gmail.com
Özet: Covid-19 hastalığı Çin’de ilk görüldüğü Aralık 2019’dan bu yana neredeyse bütün ülkelere
yayılmış ve Dünya’yı kasıp kavuran bir pandemi haline dönüşmüştür. Bu süreçte pek çok ülkede
olduğu gibi Türkiye’de de salgının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi önlemler alınmıştır. Bunlar;
bazı işyerlerinin kapatılması, ulusal ve uluslararası seyahatlerin durdurulması, organizasyonların iptal
edilmesi ya da ertelenmesi, okulların kapatılması ve en önemlisi sokağa çıkma yasağı uygulaması gibi
sert nitelikli önlemlerdir. Söz konusu önlemler piyasa ağırlıklı Türkiye ekonomisini oldukça
yavaşlatmıştır. Ülke nüfusunun çoğunun yaşadığı ve her bakımdan ekonominin omurgasını oluşturan
30 büyükşehirde bu önlemlerin daha sert uygulanmış olması, ekonomik aktiviteleri adeta durma
noktasına getirmiştir. Bu halin mevcudiyetinin haftaları aşıp aylara varması ise pek çok kişi ve firma
için ekonomik çöküntü riskinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu noktada, serbest piyasa
ekonomisinin tek başına böyle bir soruna çözüm üretemeyeceğini savunan, Keynesyen yaklaşımın
salık verdiği maliye politikaları devreye sokulmuştur. Süreç içerisinde hayata geçirilen politika
uygulamalarıyla devlet Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerini azaltmaya
çalışmıştır. Söz konusu politika uygulamaları öngörülmeyen bir biçimde kamu harcamalarını artırmış
ve kamu gelirlerini azaltmıştır. Dolayısıyla hala devam eden bu durum kısa dönemli bir şok etkisi
meydana getirmiştir. Ancak kamu maliyesi açısından esas problem kanımızca orta vadede ortaya
çıkacaktır. Zira özellikle sağlık harcamalarındaki yüksekliğin bir süre daha devam etmesi ve ekonomik
hayatın normale dönmesinin zaman alacağının öngörülmesi nedeniyle vergi gelirlerindeki azlığın
sürmesi beklenmektedir. 2020 yılı Mart ve Nisan ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde
görülen yüksek açıklar bu durumu teyit eder niteliktedir. Bütçe dengesinde yaşanacak negatif yönlü
seyri, kamu borçlanmasında ve borç stokundaki artışlar izleyebilecektir. Bu bağlamda, 2019 yılı
merkezi yönetim bütçe açığının öngörülenden fazla gerçekleşmesiyle başlayan kamu maliyesindeki
kısmi bozulmanın, 2020 yılında şiddetli olmakla birlikte, takip eden birkaç yıl boyunca azalarak
sürmesi beklenmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisinin Türk kamu maliyesi ve ekonomisine
olası olumsuz etkileri ve buna yönelik geliştirilebilecek kamusal politika önerileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, Türk Kamu Maliyesi, Maliye Politikası
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EVALUATION OF POTENTIAL EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC
ON TURKISH PUBLIC FINANCE
Abstract: Covid-19 disease has spread to almost all countries since its first appearance in China and
has turned into a pandemic that swept the world. In this process, a number of measures have been
taken in Turkey as in many countries in order to prevent the epidemic. These are: strict measures such
as closing some workplaces, stopping national and international travel, canceling or postponing
organizations, closing schools, and most importantly curfew. Those measures considerably decelerated
market-based Turkish economy. The fact that these measures have been implemented more harshly in
30 metropolitan cities, where the majority of the country's population lives and which constitute the
backbone of the economy, has brought economic activities to a halt. The existence of this state
exceeded weeks and months, resulting in the risk of economic collapse for many people and
companies. At this point, fiscal policies recommended by the Keynesian approach, which argue that
the free market economy cannot produce a solution to such a problem alone, have been introduced.
With the policy implementations implemented in the process, the state tried to reduce the devastating
effects of the Covid-19 pandemic on the economy. These policy practices unexpectedly increased
public spending and reduced public revenues. Therefore, this still ongoing situation has produced a
short-term shock effect. However, in our opinion, the main problem in terms of public finance will
arise in the medium term. The decrease in tax revenues is expected to continue, especially since it is
thought that the increase in health expenditures will continue for a while and economic life will take
time to return to normal. In this study, the possible negative effects of Covid-19 pandemic on Turkish
public finance and economy and public policy suggestions that can be developed for this are
discussed.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Turkish Public Finance, Fiscal Policy
Jel Codes: H51, H68, I18
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COVID-19 SONRASI: KISA VADEDE PANDEMİNİN ETKİLERİNİ
AZALTMAK, ORTA VADEDE DAHA GÜÇLÜ BİR EKONOMİK
SİSTEM İÇİN İFLAS HUKUKUNDA ALINABİLECEK TEDBİRLER
Öğr. Üyesi Mert Namlı
İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
mert.namli82@gmail.com
Özet: Covid-19 pandemisi, birçok ülkede ekonomik sistem ve yargı faaliyetlerinin büyük ölçüde
durmasına neden olmuştur. Pandemi nedeniyle ekonomik sistemin büyük ölçüde durmasının yarattığı
tahribatı gidermek amacıyla birçok devlet, âcil kanunî müdahalelerde bulunmuştur. Türk Hukuku’nda
da 7226 Sayılı Kanun ile birçok süre 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Tıbbî
araştırmalar, pandeminin bir anda yok olmayacağını ortaya koymaktadır. Ancak pandemi tamamen
ortadan kalksa dahi, bu sürecin ekonomik ve psiko-sosyal art etkileri kısa vâdede karşımıza
çıkacaktır.. 16.06.2020 tarihi itibariyle cebrî icra yasağının sona ermesi, pandemi nedeniyle ekonomik
zorluğa düşmüş bulunan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin icra ve iflâs tâkipleri ile karşı
karşıya kalmasına neden olacaktır. Bu noktada Türk Hukuku’nda konkordato, iflâstan kurtulmak
isteyen işletmelerin önündeki başlıca hukukî çâre olarak durmaktadır. Bununla birlikte konkordatoda
“konkordato projesinin hazırlanması”, “makul güvence raporu” gibi şartların aranması, bu kurumun
âcil müdahale için yeterli olmayacağını göstermektedir. Konkordatonun yetersiz kalabilecek olması
karşısında, İsviçre Hukuku’nda olduğu gibi, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması
için en azından 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin başında
pandemi nedeniyle borca batık durumda olup bu durumun giderilmesinin mümkün olduğu hâllerde
borca batıklık bildirimi yükümlülüğünün kaldırılması gelmektedir. İkinci olarak yine KOBİ’ler
bakımından 31.12.2019 tarihine kadar Covid-19 mühleti verilmesi düşünülebilecektir. Pandemi süreci
hâlihazırdaki konkordato süreçlerini de etkileyecektir. Bu nedenle konkordatoya başvuran şirketlerin
yeni proje sunmalarına imkân tanınmalı ve bu yenilenen projeler çerçevesinde konkordato mühletleri
altı aya kadar uzatılabilmelidir. Ayrıca pandemiden en fazla etkilenen sektörlerde(örneğin turizm)
faaliyet gösteren borçluların borçlarının ertelenmesi düşünülebilecektir. Orta vâdede ise Türk İflâs
Hukuku’nda, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler bakımından en önemli eksiklik erken uyarı
araçlarının bulunmayışıdır. Finansal ve mentor destekler ile tamamlanacak erken uyarı araçları,
sistemin verimliliğini büyük ölçüde destekleyecektir. Bunun haricinde Avrupa Birliği’nin 2019/1023
sayılı Yönerge çerçevesinde borçtan kurtulma kurumu düzenlenmeli ve tüketici iflâsı kabul
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, İflas, Konkordato, Erken Uyarı Araçları
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AFTER COVID-19: REDUCING THE EFFECTS OF THE PANDEMIC
IN THE SHORT TERM, MEASURES THAT CAN BE TAKEN IN
BANKRUPTCY LAW IN THE MEDIUM TERM FOR A STRONGER
ECONOMIC SYSTEM
Abstract: The Covid-19 pandemic has caused the economic system and judicial activities to stop to a
great extent in numerous countries. Many states and Turkey have made urgent legal interventions in
order to eliminate the damage caused by the substantial halt of the economic system due to the
pandemic. Medical research reveal that the pandemic will not disappear in an instant. However, even
if the pandemic completely eliminated, we will encounter the economic and psycho-social aftereffects
of this process in the short term. The end of the forced enforcement ban as of 16.06.2020 will cause
the execution and bankruptcy proceedings particularly of small and medium-sized enterprises, which
have faced economic difficulties due to the pandemic. At this point, the concordat in Turkish Law
stands as the primary legal remedy for businesses wanting to overcome bankruptcy. In the case the
concordat may be insufficient, similar to Swiss Law, measures that are at least valid until 31.12.2020
should be taken to protect the small and medium-sized enterprises. In this context, one of the primary
measures in cases of deep debt due to the pandemic, is an exemption from the indebtment notification.
Secondly, providing a Covid-19 delay until 31.12.2020 in terms of SMEs may also be considered.
Postponing the debts of the borrowers operating in the sectors (e.g. tourism) most affected by the
pandemic may also be considered. In the medium term, the most important deficiency in the Turkish
Bankruptcy Law, is the lack of early warning tools. Besides this, a debt relief institution should be
organized, and consumer bankruptcy should be accepted, within the framework of the European Union
Directive no. 2019/1023.
Keywords: Covid-19, Pandemia, Bankruptcy, Concordat, Early Warning Tools
Jel Codes: G33: Bankruptcy Liquidation
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COVID-19 AND SUSTAINABLE GROWTH IN EMERGING
MARKETS
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Toğuç
Istanbul Esenyurt Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dış Ticaret
nurhantoguc@gmail.com
Abstract: FED's recent quantitative easing following the outbreak of COVID-19, had a negative
impact on emerging market (EM) currencies, resulting in sharp declines, contrary to 2008 FED easing.
This study analyses the potential impact of COVID-19 on emerging market debt and currencies and
reviews possible solutions for sustainable development in emerging markets along with the IMF’s
inability to offer solutions to the problem. The study concludes with some policy recommendations for
sustainable development in emerging markets.
Contribution of the study is empirical as it is a pioneer work in addressing the upcoming debt and
currency problems and reviewing possible solutions for sustainable development.
Paper reviews and discusses the global debt problem, offers unorthodox solutions and
policy recommendations for EM decision makers to prevent slow down in emerging markets as well
as in global economy.
Keywords: COVID-19, Sustainable Development, Emerging Markets

COVID-19 VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME
Özet: COVID-19’un patlak vermesinin hemen ardından FED’in gerçekleştirtiği parasal genişleme,
2008 krizinin ardından FED’in parasal genişlemesinin aksine, gelişmekte olan ülke piyasalarının para
birimleri üzerinde olumsuz bir etki yarattı.
Bu çalışma, COVID-19'un gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve kurları üzerindeki olası etkisini
analiz etmekte ve gelişmekte olan ülke piyasalarında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için
gelişmekte olan ülke devletlerinin alabileceği önlemleri tartışmakta ve bazı politika önerileri
sunmaktadır. Çalışma aynı zamanda, FED ve IMF'nin gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını çözme
konusundaki yetersizliğini tartışmakta, sürdürülebilir kalkınma için alışılagelmişin dışında bazı
politika önerileri sunmaktadır.
Çalışmanın literatüre katkısı uygulama alanında olup, yaklaşmakta olan borç ve kur problemlerini ele
alarak sürdürülebilir kalkınma için olası çözümler sunma konusunda öncü bir çalışma olmasıdır.
Makale de küresel borç sorunları ele alınarak tartışılmakta, Gelişmekte olan ülke karar
mekanizmalarının hem gelişmekte olan piyasalarda hem de küresel ekonomide yavaşlamayı önlemek
için alabilecekleri çözüm önerileri tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Sürdürülebilir Kalkınma, Gelişmekte Olan Ekonomiler
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COVID-19 SALGINININ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi Volkan Yüncü
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetimi
vyuncu@aku.edu.tr

Öğr.Gör. Yunus Yılan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi
yyilan@aku.edu.tr
Özet: 12 Mart 2020 itibariyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı endişe verici bir hızla
yayılmaya devam etmektedir. Salgının başlangıcından bu yana vakalarda dünya çapında en büyük artış
22 Mayıs 2020'de bildirilmiştir. DSÖ tarafından bir salgın olarak kabul edilen bu ölümcül salgın,
dünya çapında milyonlarca insanı etkilemiş ve ciddi ekonomik ve sosyal aksamalara neden olmuştur.
Bununla birlikte, milyonlarca insan koronavirüs tecriti nedeniyle evlerinde sıkışmışken, farklı
alanlardan sağlık çalışanları birçok zorluğa rağmen titizlik ve özveri ile mücadele etmeye devam
etmektedir. Bu nedenle, bu çalışma pandeminin doktorlar (10), hemşireler (11), ebeler (4),
paramedikler (3) ve anestezi teknisyenleri (8) dahil olmak üzere sağlık personelinin yaşamları
üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 36
sağlık çalışanına 9 soru yöneltilmiş ve cevapları nitel araştırma teknikleri ile analiz edilmiştir. İlk
olarak, internet tabanlı video konferans araçları kullanılarak gönüllü katılım üzerine 30 dakikalık video
görüşmeleri planlanmıştır. Bununla birlikte, araştırma sırasında sağlık personelinin yoğun çalışma
temposu nedeniyle video görüşmeleri öngörülen hızda sürdürülememiştir. Bu sebeple, ön sonuçları
daha hızlı görebilmek için katılımcılara eş zamanlı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu
gönderilmiş ve yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir. Yazılı yanıtlara uygulanan içerik analizi ile elde
edilen bulgular dikkate alınması gerekli 6 önemli etki olduğunu göstermektedir: çalışma
koşullarındaki önemli değişiklikler, artan iş yükü, aile hayatı üzerindeki olumsuz etkiler, artan
tükenmişlik ve yönetici tutumları.
Keywords: Covid-19, Koronavirüs, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik, Çalışma Koşulları
JEL KODU: M12, I10, J81
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INVESTIGATING THE IMPACTS OF COVID-19 OUTBREAK ON
HEALTHCARE STAFF
Abstract: As of March 12, 2020, the novel coronavirus (Covid-19) disease has continued to spread at
an alarming pace. The greatest worldwide increase in cases since the beginning of the outbreak was
reported on May 22, 2020. Being labeled a pandemic by the WHO, this deadly outbreak has affected
millions of people across the world and has caused serious economic and social disruptions. While
millions of people are stuck in their homes due to coronavirus lockdown, however, healthcare staff of
all types has been battling with superior diligence and devotion despite many difficulties. Hence, this
study aims at investigating the effects of the pandemic on the lives of healthcare staff including MDs
(10), nurses (11), midwives (4), paramedics (3), and anesthesia technicians (8). For this purpose, 36
healthcare staff working in Afyonkarahisar Province, Turkey was addressed 9 questions and their
responses were analyzed with qualitative research techniques. Firstly, 30 minutes long videointerviews based on voluntary participation were planned using internet-based video conferencing
tools. Due to the intensive work pace of healthcare staff at the time of the research, however, video
interviews could not be resumed at the predicted speed. Thus, to see the preliminary results faster, the
semi-structured interview form was sent to the participants simultaneously and they were asked to
answer in writing. Findings obtained through content analysis applied to written responses indicate 6
pivotal impacts to be considered: significant changes in working conditions, increasing workload,
negative effects on family life, increasing burnout, supervisor attitudes.
Keywords: Covid-19, Coronavirus, Healthcare Staff, Burnout, Working Conditions
JEL CODES: M12, I10, J81
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TÜKETİCİ HUKUKUNUN ROLÜ: COVID-19 SALGININDA
TÜKETİCİLERİN HAKSIZ UYGULAMALARDAN KORUNMASI
Dr. Öğretim Üyesi Eda Sahin Sengul
Erzincan Üniversitesi, Hukuk, Medeni Hukuk
av.edasahin@gmail.com
Özet: Covid-19 salgını tüketicileri ani, öngörülmeyen ve geniş kapsamlı şekilde etkilemiştir. Tüm
dünyada hükümetler halkın evde kalması yönünde kararlar almış, kısıtlamalar uygulamışlardır. Bunun
sonuçlarından birisi de internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması olmuştur. Böylece bilhassa daha
önce bu mecraları kullanmayan tüketiciler olası haksız ticari uygulamalar karşısında bilinçsiz ve
savunmasız kalmışlardır. Salgın sebebiyle özellikle hijyen ve temel gıda ürünlerine talep inanılmaz
ölçüde artmıştır. Ayrıca hem sahte ve sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürüldüğü hem de pek çok
ürünün fiyatının fahiş şekilde yükseldiği gözlemlenmiştir. Avrupa Komisyonu başta olmak üzere
birçok ülke salgın süresince tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak adına önlemler almışlardır.
Sunumumuz salgında Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından tüketiciyi korumaya yönelik alınan
hukuki önlemleri kısaca tartıştıktan sonra Türk hukukunda tüketicinin korunması yollarını Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalar Yönetmeliği ve 28 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği,
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
Yönetmeliği

THE ROLE OF CONSUMER LAW: PROTECTION OF CONSUMERS
FROM UNFAIR PRACTICES DURING THE COVID-19 OUTBREAK
Abstract: The Covid-19 outbreak has wide-spread effects on consumers in a sudden and
unpredictable way. Governments all over the world have implemented restrictions for people to stay at
home. One of the results of this has been the spread of online shopping. Particularly consumers who
have not used these channels before have been oblivious and vulnerable to possible unfair commercial
practices. Due to the outbreak, demand for hygiene and basic food products has augmented
remarkably. In addition, it has been observed that both counterfeit and harmful products have been
placed on the market and the price of many products has increased excessively. Many countries, and
the European Commission, have taken measures to protect the health and safety of consumers during
the outbreak. Our presentation briefly discusses the legal measures taken to protect the consumers by
the European countries and America and in Turkish Law, the Law on the Protection of Consumers, the
Regulation on the Distance Contracts, the Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices
Regulation and the Regulation on the Unfair Price Assessment Board that entered into force after
being published in the Official Gazette on 28 May 2020.
Keywords: The Law on the Protection of Consumers, the Regulation on the Distance Contracts, the
Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices Regulation and the Regulation on the
Unfair Price Assessment Board

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID) | 12-13-14 Haziran 2020
Abstract Book

58

A COMPARATIVE STUDY OF ENERGY-POLITICS IN THE
CONTEXT OF THE SANCTIONS BEFORE AND AFTER THE JCPOA:
IRAN AND SAUDI ARABIA
Undergraduate, Buruc Kaya
Marmara University/ Political Science Faculty, Political Science and International Relations.
kayaburuc@gmail.com
Abstract: There has long-been cleavage in the Persian Gulf since the Iranian revolution in 1979.
There were serious escalations between Iran and Saudi Arabia’s allies that were particularly dominated
by the US. As a result of Iran’s claimed violations of agreements, sanctions were implemented. As an
economy dependent on energy export, the sanctions implemented on especially energy exports led
Iran’s economy to the downfall. However, a significant question appears. Why do Iran and the Gulf
countries, although their regimes are similar, differ in terms of the integration into the global world? In
this article, to answer the question, the Golden Straitjacket theory of Thomas L. Friedman was
referred. This theory suggests that should the countries integrate into the global political and economic
system, they would reach prosperity. According to this theory, even though Saudi Arabia and the Gulf
countries do not have a democratic system, they very well integrated into the global market with the
assistance of the US. On the contrary, Iran was isolated from the global community due to mutual
disagreements between two parties and disability to fully integrate into the global market. After a brief
of the geopolitics of Iran and relations with GCC, sanctions, as the main element of this process will
be examined. While explaining this, the relationship between nuclear proliferation and the sanctions
will be further analyzed along with the JCPOA process. At the end of the article, the statistical data of
the energy resources especially on oil and natural gas will be evaluated in terms of comparison
between Iran and Saudi Arabia. In conclusion, why Iran and Saudi Arabia differ is explained regarding
the Golden Straitjacket theory.
Key Words: Iran, Saudi Arabia, Sanctions, Oil and Natural Gas, JCPOA
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AFETLERLE MÜCADELEDE NEO-LİBERAL EKONOMİK
BAŞARISIZLIĞIN BİR MANİFESTOSU: COVID-19
Dr. Öğretim Üyesi Celal İnce
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat, Sosyoloji
celalince548@gmail.com
Özet: Bu çalışma Covid-19 salgın hastalığı örneklemi bağlamında afetlerle mücadelede neo-liberal
ekonomik politikalara sahip devletlerin başarısızlıklarının karşılaştırmalı betimsel bir analizini
yapmaya çalışmaktadır. Afetlerle mücadelede esas aktörlerden biri olarak devletlerin pozisyonu
önemli yer tutarken dünya siyasetine ve toplumsal yaşama yön veren birçok devletin Covid-19 salgın
hastalığı ile mücadelede başarısız bir tablo sergilemesi, bu devletlerin sosyal politikaları terk ederek
yerine güçlü bir biçimde uyguladığı neo-liberal ekonomik politikaların afetlerle mücadelede ne kadar
kırılgan bir yapıya sahip olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu durum aslında neo-liberal
politikaların afetlerle mücadeledeki başarısızlığın bir manifestosudur. Neo-liberal politikaların;
devletlerin sosyal hayatın birçok alanına müdahalesini sınırlandırarak yoksulluk, istihdam, eğitim,
sağlık vb. hizmetleri özel teşebbüslere bırakması Covid-19 örneğinde olduğu gibi afetlerle mücadelede
de çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Neo-liberal politikaların sermaye temelli
hareket etmesi, kötü gidişin temelinde insan davranışlarını ele alması ve sorunların suçlusu olarak
insanın kendisini görmesi ABD gibi ülkelerde özellikle yoksul, çaresiz, evsiz, savunmasız, sermayesiz
insanların tıpkı Covid-19 örneğinde olduğu gibi afetlerin etkilerine daha fazla maruz kalmasına neden
olmaktadır. Asya Tipi Üretim Tarzı geleneğinden gelen ve sosyal politikaların özellikle sağlık
hizmetlerinde güçlü bir biçimde karşılık bulduğu Türkiye gibi ülkelerin Covid-19 ile mücadelede daha
başarılı bir profil sergilemesinin arkasında bu tür uygulamanın oldukça etkin rol oynadığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Neo-Liberal Politikalar, Sosyal Politikalar, Türkiye.

A MANIFESTO OF FAILURE OF NEO-LIBERAL ECONOMIC
POLICIES IN COMBATING DISASTERS: THE CASE OF COVID-19
Abstract: This study examines how neo-liberal economic policies have been unsuccessful in
combating disasters in the context of the COVID-19 pandemic. States hold an important position as
the main actors fighting disasters. On the one hand, some states have adopted world politics and social
life; however, on the other, they have failed to fight this pandemic. Neo-liberal economic policies
implemented by these states by abandoning social policies are considered to be effective in this
process. The failure lies in the manifestation of the fragile nature of neo-liberal policies in fighting
disasters. Neo-liberal policies restrict the intervention of states in many areas of social life and leave
services such as poverty, employment, education, and health in the hands of private enterprises. In the
case of COVID-19, this has caused various problems in the fight against disasters. The fact that neoliberal policies are capital-based signifies human behavior as the basis of this bad trend, and seeing
itself as the culprit of problems has caused states such as the U.S.A to suffer from more disasters,
especially in the case of COVID-19. The type of production of Asian traditions and social policies,
especially with countries such as Turkey that had a strong response in the health service to COVID-19,
has been more successful in combating profile.
Keywords: Coronavirus, Neo-Liberal Policies, Social Policies, Turkey.
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IMPACT OF COVID-19 ON UNIVERSITY EDUCATION: THE CASE
OF BALKH UNIVERSITY OF AFGHANISTAN
Khalilullah Hassani
Ankara Yildirim Beyazit University, Social Science, Master of Economic
kdelawar786@gmail.com
Abstract: As COVID-19 emerged from China and spread around the world like a pandemic, it was
not just a health disease threat perhaps it could affect the world economically, politically, socially and
educationally so, this research is conducted to find the impact of COVID-19 on education and Balkh
University of Afghanistan is taken as a case. The qualitative design is used for conducting this
research. The criteria to be interviewed is defined by (I) having at least the degree of Associate
Professor, (II) currently being as the lecturer of any subject but the different field, (III) having
awareness related COVID-19 from any sources. The head of the medical department, orthopedic
lecturer, and medical English lecturer are interviewed via telephone which is recorded and attested as
written form. The conclusion of this research shows that the impact of COVID-19 on university
education is negative and absence of presence lecture, being away from library and group study, nonavailability of laptops and low quality of internet for joining online classes are the causes for negative
impact. Although universities are looking to have strategies from the Ministry of Higher Education
(MHE) but they suggest to use the coming vocation as an opportunity for negative impacts
compensation. The non-existence of awareness related to the ending of this virus created a lot of
worries related to the future and creating strategies to compensate for the negative impact, as still the
virus is active so it is very difficult to have a strict conclusion. This paper is for university education,
the conclusion and strategies are not preferable for under grade 12 students.
Keywords: University Education, COVID-19, Balkh University

COVID-19’UN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ:
AFGANİSTAN BALKH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Özet: Covid-19 Çinde ortaya çıkarak ve pandemi olarak tüm dünyaya yayılarak belki de dünyayı
ekonomik, politik, sosyal ve eğitimsel açıdan etkileyebildi. Bu nedenle, COVID-19un eğitim
üzerindeki etkisini bulmak için bu araştırma yapılmış ve Afganistanın Balkh Üniversitesi örnek olarak
alınmıştır. Bu araştırmanın yürütülmesi için nitel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Görüşülecek kişi
kriterleri, (I) en az Doçent derecesine sahip olmak, (II) şu anda farklı bir alandan başka bir dersin
öğretim üyesi olmak, (III) herhangi bir kaynaktan COVID-19la ilgili bilgiye sahip olmak olarak
tanımlanmıştır. Tıbbi bölüm başkanı, ortopedik öğretim görevlisi ve tıbbi İngilizce öğretim görevlisi
ile telefon üzerinden kaydedilen ve yazılı olarak onaylanan röpörtajlar yapılmıştır. Bu araştırmanın
sonucu COVID-19un üniversite eğitimi üzerindeki etkisinin olumsuz olduğunu ve derslerin olmaması,
kütüphane ve grup çalışmasından uzak kalınması, dizüstü bilgisayarların erişilebilir olmaması ve
çevrimiçi derslere katılmak için internet kalitesinin yetersiz olması olumsuz etkinin nedenleri olarak
gösterilmektedir. Üniversiteler, Yükseköğretim Bakanlığından (MHE) stratejiler aramalarına rağmen ,
onlar yaklaşmakta olan yaz okul tatilinin olumsuz etkinin telafisi için bir fırsat olarak kullanılmasını
öneriyor. Bu virüsün sona ermesi ile ilgili farkındalığın olmaması, gelecekle ilgili birçok endişe yarattı
ve olumsuz etkiyi telafi etmek için stratejiler yaratmak mümkün değil, çünkü virüs hala aktif durumda
ve sıkı bir sonuca varmak çok zor. Bu makale üniversite eğitimi içindir, sonuç ve stratejiler 12. sınıf
altı öğrenciler için tercih edilemez.
Anahtar Kelimeler: Üniversite Eğitimi, COVID-19, Balkh Üniversite
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ORTADOĞU ÜLKELERİNİN KORONAVİRÜSLE İMTİHANI
Doktora Öğrencisi Çağrı Koşak
Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve
Uluslararası İlişkileri
cagrikosak@gmail.com
Özet: Çin'de ortaya çıkan ve dünyada etkili olan Kovid-19 virüsü, Ortadoğu ülkelerinde de etkisini
göstermiştir. Ortadoğu ülkeleri, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere çok boyutlu bir problem olan
salgınla farklı yollarla mücadele yolları geliştirmiştir. Dinamik bir değişim geçirmekte olan Ortadoğu
siyaseti, Kovid-19 salgınıyla birlikte yeni bir evreye girmiştir. Kovid-19 sonrasında bölgeye dair
öngörülerde bulunabilmek için Ortadoğu ülkelerinin bu krizden nasıl etkilendiğinin iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu çerçevede, işgal altındaki Filistin yönetimi, bölgede siyasi ve mali gücüyle öne
çıkan Suudi Arabistan ve Arap Baharı sonrası dönemde yıldızı parlayan Tunus odağında Ortadoğu
ülkelerinin koronavirüsle imtihanı incelenecektir. Bu çalışmada, farklı rejim tiplerinin Kovid-19
salgınıyla mücadele stratejileri ve karar alma süreçlerinin incelenecek ve Ortadoğu ülkeleri
karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Ortadoğu siyaseti bağlamında Kovid-19 konusunun araştırılacağı
çalışmada, istatistiki veriler ışığında salgın sürecinde bu ülkelerin iç ve dış siyasetindeki gelişmelerin
anlaşılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu siyaseti, koronavirüs

THE TEST OF MIDDLE EAST COUNTRIES WITH CORONAVIRUS
Abstract: The Covid-19 virus, which was appeared in China and affected all over the world,
influenced the Middle East countries as well. The Middle East countries developed different ways to
deal with the pandemic has several dimensions, primarily health and economy. Given the current
dynamic transformation of the Middle East politics, it passed to a new phase with Covid-19 pandemic
disease. It has to be understood well how the Middle East countries were affected from this crisis in
order to make predictions towards the region. The test of Middle East countries with coronavirus will
be examined by focusing Palestinian governance under the occupation, mighty Saudi Arabia in terms
of politics and finance, and Tunisia as the rising star of post Arap Spring era in this regard. In this
study, the strategies of struggling with Covid-19 and decision processes in different types of regimes
will be inquired and Middle East countries will be handled comparatively. The case of Covid-19 will
be searched in the context of Middle East politics, and it was aimed to understand the events of these
countries’ internal and foreign policies in the light of statistical data.
Keywords: Middle East politics, coronavirus
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THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON INTERNET USERS’
CYBER-LIFESTYLE AND ITS IMPLICATIONS FOR
CYBERSECURITY
Dr Naci Akdemir
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Bölümü.
naci.akdemir@jsga.edu.tr

Dr Can Ozan Tuncer
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi.
canozantuncer@gmail.com
Abstract: Covid-19 pandemic has become a significant issue due to its unprecedented spread and
adverse socio-economic impacts. Lockdown is one of the measures implemented by countries to
respond to this global emergency. Cyberspace has become a primary medium to socialize and conduct
business as well as carry on educational activities due to the rapid socio-economic responses. Though
cyberspace emerges as a remedy to mitigate the adverse effects of social distancing, new criminal
opportunities are arisen as because of the reliance on this domain. Lifestyle Routine Activities
(LRAT) proposes that changes in persons’ lifestyles, which increases individuals’ exposure to
motivated offenders, enhances the likelihood of experiencing victimization (Hindelang, Gottfredson &
Garofalo, 1978; Cohen & Felson, 1979). The reports of Internet security firms suggest a dramatic rise
in the in number of Covid-19 themed domains, 5% of which included malicious content (Check Point,
2020).
Likewise, Google has announced blocking more than 18 million malware and phishing attacks just in a
single week. These figures suggest that Covid-19 themed cyber-risks has become a persistent threat.
Interpol’s recent report also indicates an increase in cybercrime incidents in the wake of Covid-19
outbreak. This theoretically informed research examines the changes in cyber-lifestyles of Turkish
netizens and the impacts of these changes on the risk of experiencing cybercrime victimization. To
that end, we analyzed the website traffics of sites offering free streaming of copyrighted movies and
official websites providing the same service. Analysis of Alexa.com data (Alexa, 2020) illustrated that
free streaming websites received considerable higher volumes of visitors when compared to official
sites (daily number of average visitors = 15 and 3 respectively).
Additionally, visitors of pirated websites spent more time on these sites when compared to customers
of official sites (daily average time spent = 19:20 and 3:52 respectively). Free streaming websites
offering pirated media are mostly utilized to infect computers via drive-by-download attacks. Driveby-download is a type of malware infection that automatically activates when the host site is visited.
Thus, this sort of online deviance becomes a severe threat to cybercrime victimization.
Keywords: Covid-19, cybercrime, cybersecurity, routine activities theory, security
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COVID-19 PANDEMİSİNİN İNTERNET KULLANICILARININ SİBER YAŞAM
TARZI VE SİBER GÜVENLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Özet: Covid-19 salgını, eşi görülmemiş yayılımı ve olumsuz sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle
önemli bir konu haline gelmiştir. Sosyal izolasyon, ülkeler tarafından bu küresel acil duruma yanıt
vermek için uygulanan önlemlerden birisidir. Siber uzay, hızla uygulanan sosyo-ekonomik tedbirler
sonrasında sosyalleşmek, ticari faaliyetleri yürütmek ve aynı zamanda eğitim faaliyetlerini sürdürmek
için birincil ortam haline gelmiştir. Siber uzayın sosyal izolasyonun olumsuz etkilerini hafifletmek için
bir çare olarak ortaya çıkmasına rağmen, bu alana olan yoğun ilgi nedeniyle yeni suç fırsatları ortaya
çıkmaktadır. Yaşam Tarzı Rutin Faaliyetleri (LRAT), kişilerin yaşam tarzlarındaki değişikliklerin
bireylerin motive olmuş suçlulara maruz kalma oranını arttırdığından, mağduriyet yaşama olasılığını
artırdığını öne sürmektedir (Hindelang, Gottfredson & Garofalo, 1978; Cohen ve Felson, 1979).
İnternet güvenlik firmalarının raporları,% 5'i kötü niyetli içerik barındıran Covid-19 temalı İnternet
Alan Adında çarpıcı bir artış olduğunu göstermektedir (Check Point, 2020). Benzer şekilde, Google
yalnızca bir haftada 18 milyondan fazla kötü amaçlı yazılımı ve kimlik avı saldırısını engellediğini
açıkladı. Bu rakamlar Covid-19 temalı siber risklerin ciddi bir tehdit haline geldiğini göstermektedir.
Interpol'ün son raporu da Covid-19 salgını sonrasında siber suç olaylarında bir artış olduğunu
göstermektedir. Bu araştırma, Türk internet kullanıcılarının siber yaşam tarzlarındaki değişiklikleri ve
bu değişikliklerin siber suç mağduriyetini yaşama riski üzerindeki etkilerini teorik bir çerçeve ışığında
incelemektedir. Bu amaçla Alexa.com’un Covid 19 pandemisi süresince websitelerinin Türkiye’ye ait
trafik bilgileri analiz edilmiştir (Alexa, 2020). Analiz sonuçları internet kullanıcılarının korsan yayın
yapan websitelerini yasal websitelerine oranla daha fazla ziyaret ettiklerini ortaya koymaktadır
(ortalama ziyaretçi sayısı = 15 ve sırasıyla).
Ayrıca, korsan yayın yapan sitelerin ziyaretçileri yasal sitelere oranla daha uzun süre bu sitelerde
zaman geçirdiği görülmektedir (harcanan ortalama süre = 19:20 ve 3:52 sırasıyla). Korsan yayın yapan
websitlerinin kuruluş amaçlarından birisi de istemsiz zararlı yazılım yükleme (drive-by-download)
saldırıları vasıtasıyla hedef bilgisayarlara zararlı yazılım bulaştırmaktır. Bu saldırı türünde zararlı
yazılım web sitesinin ziyareti esnasında otomatik olarak hedef bilgisayara yüklenmektedir. Böylece
korsan siteleri ziyaret etme davranışı siber suç mağduriyeti riskini arttırmaktadır.
Anathar Kelimeler: Covid-19, siber suç, siber güvenlik, rutin aktiviteler teorisi, güvenlik
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YENİ KORONAVİRÜS’ÜN (COVID-19’UN) EKONOMİYE ETKİLERİ
Öğr. Gör. Özge Elmas Günaydın
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölümü
ozge.gunaydin@kavram.edu.tr

Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon A.B.D
zehranuray.nisanci@ikc.edu.tr
Özet: Sosyal, psikolojik ve siyasal alanda birçok soruna sebep olan salgın hastalıklar hiç kuşkusuz en
büyük darbeyi ekonomik alanda gerçekleştirmektedir. Aralık 2019 tarihinde saptanamayan bir sebep
ile ortaya çıkan ve tüm dünyanın gündemine oturan Covid-19 pandemisi ülkelerin gelişmişlik
seviyeleri fark etmeksizin ekonomilerini daraltmalarına sebep olmuştur. Dünya ekonomisinde önemli
bir güç olan Çin’de ortaya çıkan salgın birçok ülkenin tedarik, üretim ve lojistik faaliyetlerini aksatmış
ve üretim sektörü ciddi kayıplar vermiştir. Üretimde meydana gelen düşüşler ticari dengeleri alt üst
ederek arz talep dalgalanmaları meydana getirmiş ve birçok ülke ekonomisi ticari dengelerini
kaybetmiştir. Çalışmanın amacı Covid-19’un Türkiye’de ve bazı gelişmiş ülkelerin ekonomisi
üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışma yazın taraması yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Tarama sonucunda elde edilen bilgiler, birçok ülkenin hedeflediği ekonomik büyüme yerine
küçülmeye gittiğine yöneliktir. Tedarik zinciri üzerinde yaşanan daralmalar nedeni ile ihracatçı ve
ithalatçı konumundaki ülkelerin pozisyonları değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Koronavirüs, Covid-19, İhracat, İthalat, Ekonomi

THE EFFECTS OF THE NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) ON
ECONOMY
Abstract: Epidemic diseases that cause many problems in the social, psychological and political fields
undoubtedly carry out the biggest coup in the economic field. The Covid-19 which emerged due to an
undetectable reason in December/2019 and settled on the agenda of the world, caused countries to
shrink their economies regardless of their level of development. The epidemic that emerged in China,
which is an important power in the world economy, has disrupted the supply, production and logistics
activities of many countries and the production sector has suffered serious losses. The decreases in
production turned the trade balances upside down, causing supply-demand fluctuations and many
countries' economies lost their trade balances. The aim of the study is determine effect of the Covid-19
on Turkey and the some developed goverment. The study was carried out using the literature review
method. According to the information it is aimed that many countries have shrunk instead of the
targeted economic growth. Due to the shrinkage in the supply chain, the positions of the exporter and
importer countries changed.
Keywords: Novel Coronavirus, Covid-19, Export, Import, Economy
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COVID-19 SALGINININ ÇALIŞMA HAYATINA VE YÖNETİME
ETKİLERİ
Doktora Öğrencisi Cansu Ceviz Doğrar
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme.
cansucevizdograr@gmail.com

Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme.
zehranuray.nisanci@ikc.edu.tr

Özet: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgınının çalışma yaşamına, örgütlere ve çalışanlara
etkilerini literatürden yararlanarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda konuya ilişkin yerli ve yabancı
bilimsel çalışmalardan, ilgili kurum açıklamalarına ve uzman görüşlerine yer veren yazılı ve görsel
basından yararlanılmıştır. İlk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde 2019 Aralık ayı sonunda
ortaya çıkan, çok kısa sürede hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından
COVID-19 pandemisi olarak adlandırılan bulaşıcı salgın hastalık, çalışma yaşamını derinden
etkilemiştir. Özellikle değişik iş yapma biçimleri, çalışma şartları ve mekânsal farklılık ile şekillenen
yeni çalışma düzeni, birey, örgüt ve yönetim düzeyinde çok ciddi değişimlerin yaşanmasına neden
olmuştur. Mevcut durum, belki de bundan sonra da devam edebilecek yeni çalışma düzeninin tecrübe
edildiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Rutin işleyen tüm süreçler, yerini belirsizlik ortamında
hızlı kararlar gerektiren ve hızla değişen süreçlere bırakmıştır. Örgüt yönetimleri faaliyetlerini yeni
koşullara göre adapte etmeye çalışırken, çalışanlar da yeni düzene ve sisteme uyum sağlamak ve yeni
beceriler edinmek zorunda kalmışlardır. Küreselleşmenin bir sonucu olduğu kabul edilen yoğun bilgi
ve iletişim teknolojileri kullanımı, bu kez küresel çaplı bir salgın hastalık nedeniyle çalışma hayatına
zorunlu bir giriş yapmış, örgütler ile çalışanların çeşitli zorluklar yaşamalarına neden olmuştur. Bu
süreç içerisinde çalışma yaşamında daha yoğun olarak yer bulan, uzaktan veya esnek çalışma, dijital
işgücü, mobilite, teknoloji, vb. COVID-19 salgını ile birlikte, hem örgütler, hem de çalışanlar
açısından daha fazla önem kazanmıştır. Örgüt yönetimleri, çalışanların yeni duruma adapte olmalarını
sağlamaya yönelik tedbirler kapsamında, çalışanlarına destek olacak şekilde planlamalar yapmak,
koşullarla uyumlu stratejiler geliştirmek, salgın sürecini ve sonrasını en iyi şekilde yönetmek
durumundadırlar. Yapılan taramalardan elde edilen bilgilere göre, salgın sonrası çalışma hayatında
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Örgüt yönetimleri ve çalışanlar, yeni çalışma düzeni için farklı
yetkinliklere ihtiyaç duyacaklardır. Bu zorlu sürecin atlatılmasında örgütlerin, çalışanların ve ulusal
düzeyde devletin birbirlerine destek olmaları ve uyum içerisinde hareket etmeleri zorunludur.
Anahtar Kelimeler: COVID-19/Yeni Koronavirüs, Çalışma Hayatı, Yönetim, Uzaktan Çalışma,
Esnek Çalışma.
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EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON WORKING LIFE AND
MANAGEMENT
Abstract: The purpose of this research is to reveal effects of COVID-19 outbreak on working life,
organizations and employees by using literature. In this context, domestic and foreign scientific
studies on the subject, written and visual media that include relevant institution statements and expert
opinions were used. Contagious epidemic disease, which first appeared in Wuhan, Hubei province of
China at the end of December 2019, spread to whole world in very short time and called COVID-19
pandemic by World Health Organization, has deeply affected working life. Especially new working
order, which was shaped by different ways of doing business, working conditions and spatial
difference, caused serious changes in level of individual, organization and management. Current
situation is considered as a process in which new working order, which may continue from now on, is
experienced. All routine processes are replaced by rapidly changing processes that require rapid
decisions in uncertain environment. While organizing administrations tried to adapt their activities to
new conditions, employees had to adapt to new order and system and acquire new skills. Use of
intense information and communication technologies, that accepted as a result of globalization, has
made a compulsory entry into business life this time due to a global epidemic disease, causing
organizations and employees to experience various difficulties. In this process, remote or flexible
working, digital workforce, mobility, technology, etc., which are more concentrated in working life,
are included. With COVID-19 outbreak, it gained more importance for both organizations and
employees. Organization administrations are obliged to make plans to support their employees,
develop strategies that are compatible with conditions, and manage epidemic process and afterwards in
scope of measures to ensure that employees adapt to new situation. According to information obtained
from screenings, nothing will be same in post-epidemic working life. Organizational management and
employees will need different competencies for new working order. Organizations, employees and the
state at national level must support each other and act in harmony in circumventing this difficult
process.
Key Words: COVID-19 / New Coronavirus, Working Life, Management, Remote Working, Flexible
Working.
Jel Codes: M10, M12, M15.
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TÜRK TOPLUMUNUN COVID-19’A İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE
UYGULAMALARI
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Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon
aertas@adiyaman.edu.tr
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Adıyaman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
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Prof. Dr. Mehmet Zelka
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi
mehmet.zelka@uskudar.edu.tr
Özet: Salgınlara insanlık tarihinde sıkça rastlamak mümkündür. Dünyayı etkileyen salgınların en
önemli sonuçlarından biri kaybedilen insan hayatları olmuştur. Bazı salgınlardan ülkeler hatta
uluslararası örgütler dersler çıkarıp önlemler almaya çalışmaktadır. Fakat ülkelerin yaşam standartları
farklı olduğundan bu önlemler yeterli gelmemektedir. Bugün dünyanın vardığı ulaşım kolaylığı
salgınların yayılmasını da çok fazla kolaylaştırmıştır. Çin’de ortaya çıkan salgının dünyayı hızlıca
etkilemesinin en önemli sebeplerinden biri ulaşım kolaylığı ve hızıdır. Çin'de devam eden Covid-19
salgınının hızla yayılmasını kontrol etmek için benzeri görülmemiş önlemler alınmaktadır. İnsanların
kontrol önlemlerine uyması Covid-19'a ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarından etkilenmektedir. Bu
çalışmada dünyayı etkileyen Covid-19 salgınına ilişkin Türk toplumunun bilgi, tutum ve
davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için online olarak hazırlanan anketler aracılığıyla
796 katılımcının verisi elde edilmiştir. Verilere uygulanan istatistiki analizler sonucunda Covid-19’a
ilişkin bilgi düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Salgına ilişkin en çok başvurulan bilgi kaynağı
olarak İnternet seçilmiştir. Katılımcıların en çok etkilendiği hususun sosyal yaşam olduğu, en yüksek
kaygının sağlık konusunda olduğu ve önlem olarak katılımcıların büyük bir çoğunluğunun elini temiz
tutma ve sosyal mesafeye dikkat etme önlemine katıldıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Salgın, Bilgi, Tutum, Uygulamalar
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KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF TURKISH SOCIETY
TOWARDS COVID-19
Abstract: Outbreaks can often be encounter in human history. One of the most important
consequences of pandemics affecting the world has been human lives lost. Countries and even
international organizations try to take lessons and take precautions from some outbreaks. However,
since the living standards of countries are different, these measures are not sufficient. The ease of
transportation in the world has made the spread of pandemics much easier. One of the most important
reasons for the pandemic in China to affect the world quickly is the ease and speed of transportation.
Unprecedented measures have been adopted to control the rapid spread of the ongoing COVID-19
pandemic in China. The compliance of people with control measures is influenced by their knowledge,
attitudes and practices towards Covid-19. In this study, it is aimed to determine the knowledge,
attitudes and behaviors of the Turkish society regarding the Covid-19 pandemic that affects the world.
For this, data of 796 participants were obtained through online surveys. As a result of the statistical
analysis applied to the data, it was seen that the level of knowledge about Covid-19 was high. The
Internet is chosen as the most frequently used information source for the pandemic. It is observed that
the most affected by the participants is social life, the highest concern is about health, and as a
precaution the majority of the participants participated in the measure of keeping their hands clean and
paying attention to social distance.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Knowledge, Attitudes, Practices
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COVID-19 SÜRECİNDE BANKA GENEL MÜDÜRLÜK
ÇALIŞANLARININ UZAKTAN ÇALIŞMAYA UYUMU ÜZERİNE
NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Aslan Tolga Öcal
Marmara Üniversitesi, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
atolgaocal@gmail.com
Özet: Covid-19 sürecinde ofis çalışmaları, uzaktan çalışmanın esnek yapısından faydalanarak evden
çalışmaya dönüşmüştür. Bu betimleyici ve nitel çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde banka genel
müdürlük çalışanlarının ilk kez uzaktan çalışmaya geçmeleriyle yaşadıkları uyum sürecini
incelemektir. Kartopu örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada bulgular, yarı yapılandırılmış
görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 7 kadın ve 6 erkek olmak üzere 3 farklı bankanın genel müdürlük
çalışanlarından toplam 13 katılımcı ile görüşülmüş olup, görüşmeler 18-25 Mayıs 2020 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan saha çalışmasında şahıs ve banka isimleri gizli tutulmuştur.
Çalışmanın bulguları, uzaktan çalışma sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmasına karşın banka genel
müdürlük çalışanlarının teknolojik uyum konusunda ciddi sorunlarla karşılaşmadıkları yönündendir.
Daha çok fazla mesai yapılması, iş yerinin teknolojik desteğinin kısmen yetersizliği, operasyonel
süreçlerle ilgili bazı sorunlar ve geri bildirim eksiklikleri, katılımcıların uzaktan çalışma konusunda en
önemli sorunları arasında sayılabilir. Başka önemli bir bulgu ise, katılımcıların uzaktan çalışmaya
bağlı olarak verimliliklerinin arttığı yönündeki baskın görüşleridir. Uzaktan çalışma ile iş yerinde
çalışma arasında tercihleri sorulduğunda; uzaktan çalışma ve iş yerinden çalışmayı tercih edenler
kadar karma bir sistemi (örneğin 2 gün evden ya da iş yerinde çalışma gibi) tercih edenler de
bulunmaktadır. Sonuç olarak banka genel müdürlük personelinin gerekli bazı düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi halinde tüm hafta ya da haftanın belirli günlerinde uzaktan çalışmayla verimli
olacaklarına inandıkları görülmektedir. Konunun sadece çalışanlar açısından değerlendirilmiş ve
belirli bir sektörde az sayıda çalışanla görüşülmüş olması çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: uzaktan çalışma, bankacılık sektörü, esneklik, Covid-19, pandemi.
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A QUALITATIVE RESEARCH ON ADAPTATION OF BANK
HEADQUARTERS EMPLOYEES TO TELEWORKING DURING THE
COVID-19
Abstract: During the Covid-19, office work turned into work at home by making use of the flexible
structure of telework. The purpose of this descriptive qualitative study is to examine the adaptation
process experienced by the headquarters employees of the bank for the first time during Covid-19. In
the study using the snowball sampling method, the findings were obtained through semi-structured
interviews. A total of 13 participants from the headquarters employees of 3 different banks, 7 women
and 6 men, were interviewed and the meetings were held between 18-25 May 2020. In the field study,
personal and bank names were kept confidential. The findings of the study are that, although there are
various problems in the process of teleworking the headquarters employees of the bank do not
encounter serious problems regarding technological adaptation. More overtime work, partial
inadequacy of the technological support of the workplace, some problems related to operational
processes and lack of feedback can be considered among the most important problems of the
participants in working remotely. Another important finding is the dominant view that the participants
increased their productivity due to telework. When asked about their preferences between teleworking
and office working; there are those who prefer a mixed (such as 2 days working at home or at office)
as well as those who prefer to telework or office work. As a result, it is seen that the headquarters
employees of the bank believe that they will be productive by working remotely all week or on certain
days of the week if some necessary arrangements are made. The limitation of the study is that the
subject has been evaluated only in terms of employees and that few employees have been interviewed
in a certain sector.
Keywords: tele work, banking sector, flexibility, Covid-19, pandemic.
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DÜNYA SİNEMA ENDÜSTRİSİNDE COVID-19 KRİZİ
Öğr. Üyesi Mesut Aytekin
İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV Sinema
mesutaytekin@gmail.com
Özet: Kültür endüstrisinin en önemli araçlarından biri olan sinema, sanatsal ve ticari taraflarıyla
büyük bir endüstridir. Sinema, dolaylı ve doğrudan pek çok sektörü etkilemekte, farklı sanatları
kullanarak daha etkileyici bir güç oluşturmaktadır. İnsanoğlu için sadece bir kaçış ve eğlence aracı
olmanın ötesinde ideoloji ve iktidarlar için de bir propaganda, meşrulaştırma ve homojenleştirme
aracıdır. Bu etkileyici görsel sanat, tarihsel sürecinde pek çok ekonomik, sosyal ve politik sıkıntılardan
geçmiştir ancak hiç biri Covid-19 kadar bütüncül bir etkiye sahip olmamıştır. Dünya sinema
endüstrisini aynı anda etkileyen Covid-19, sinemanın fikir aşamasından dağıtım ve gösterim
aşamasına kadar bütün aşamalarını durdurmuş, endüstriyi her yönden etkilemiştir. Bu süreç dünya
sinema endüstrisinde büyük değişimlere yol açacaktır. Bu çalışmada sinema endüstrisinin Covid-19
öncesi işleyişinden yola çıkarak Covid-19 ile değişen boyutlarını ele almaya çalışmaktadır. Mevcut
durum çerçevesinde yaşanan gelişmeler değerlendirilerek betimsel analiz yapılacak ve Covid-19
sonrası dünya sinema endüstrisinin yeni yapısı bağlamında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca
Covid-19 ile ortaya çıkan endüstriyel sorunlara da çözüm önerileri sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, Covid-19, Dünya Sinema Endüstrisi, Yapım

COVID 19 CRISIS IN THE WORLD CINEMA INDUSTRY
Abstract: Cinema, one of the most important medium of the culture industry, is a large industry with
its artistic and commercial sides. Cinema affects many sectors directly and indirectly and creates a
more impressive power by using different arts. It is not only a means of escape and entertainment for
mankind, but also a medium of propaganda, legitimization and homogenization for ideology and
power. This influential visual art has gone through many economic, social and political troubles in its
historical process, but none have had as holistic effects as Covid-19. Covid-19, which affects the
world cinema industry at the same time, stopped all stages of the cinema from the idea to distribution
and screening stage and affected the industry in every way. This process will lead to major changes in
the world cinema industry. In this study, it tries to address the changing dimensions of Covid-19 with
the functioning of the cinema industry before Covid-19. Descriptive analysis will be made by
evaluating the developments within the framework of the current situation, and evaluations will be
made in the context of the new structure of the world cinema industry after Covid-19. In addition,
solutions will be presented to the industrial problems arising with Covid-19.
Keywords: Cinema, Covid-19, World Cinema Industry, Production.
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SECTORAL EXPORTS OF TURKEY DURING COVID-19 CRISIS:
ANALYSIS AND IMPACTS
Dr. Volkan Sezgin
University of Rome Tor Vergata / Department of Economics
volkansezginhds@gmail.com

Abstract: This paper analyzes the impacts of the Covid-19 pandemic on the sectoral exports of
Turkey. We rely on the data by Turkish Exporter´s Assembly (TIM) in order to compare sectoral
export figures in March-May, 2020 with the same period of 2019 as the crisis hit Turkish trade
particularly starting from March. The study is based on various trade indices such as the sectoral
Hirschmann index, sectoral trade concentration ratio and technological classifications of the exports.
Our results indicate that Turkish sectoral Hirschmann index which amounted to 0.66 between March
and May 2019 decreased to 0.62 in 2020 demonstrating that the sectoral exports have broadened the
export base, and Turkey currently has a more balanced sectoral export dispersion. Because of the
outbreak, the automotive and textiles exports, which can be considered as the engines of Turkish
economy, plummeted by 53% and 45% respectively, while the exports of fresh fruits and vegetables
increased by 14% during the period under consideration. Investigations of trade concentrations and
technological intensities of the exports reveal that the shares of high tech and medium-high tech
products in the whole export basket decreased and Turkey´s dependence particularly on exports of
automotive and textiles plummeted during Covid-19 crisis. As Turkish economy reopened as of June
1, increasing world demand compounded by the recent depreciation of the Turkish lira against foreign
currencies can create a new opportunity for Turkey to rebalance the economy and pivot to a high-tech,
surplus-generating export base by benefiting more from the re-organization of global and regional
value chains while mitigating economic impacts of the crisis.

Keywords: sectoral exports, sectoral Hirschmann index, trade concentration ratio, Covid-19, Turkey.
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COVID-19 SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞMANIN ÖRGÜT
PERFORMANSINA ETKİLERİ VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SÜREÇLERİ
Doktora Öğrencisi Kemal Albayrak
Karatay Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
kemalalbayrak@outlook.com

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Fehmi Atasagun
Karatay Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
hfehmi.atasagun@karatay.edu.tr
Özet: Çin’in Wuhan şehrinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve bir pandemi dönemi
yaşanmasına sebebiyet veren Covid-19 salgını, gerek günlük yaşamda gerekse iş yaşamında köklü ve
radikal değişikliklerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Örgüt kültürünü etkileyen en önemli
faktörlerden biri olan dış çevre faktöründeki bu beklenmedik değişiklik, bugünün kompleks
dünyasında örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve gelişebilmeleri için örgütsel değişimi kaçınılmaz
kılmıştır. Esnek çalışma koşullarının bileşenlerinden biri olan “evden çalışma” daha çok tercih üzerine
kurulu bir kavramken şu an için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Mobilite kavramının
revaçta olduğu bu süreçte, karbon iş gücü yerine dijital iş gücüne geçiş süreci hızlanmıştır. KüblerRoss değişim modeli eğrisinde olduğu gibi bu değişim sürecinde de şok-reddetme-öfkelenmedepresyon-kabul etme ve entegrasyon süreçlerini içeren altı aşamanın olduğu görülmektedir.
Entegrasyon sürecine en hızlı şekilde adapte olabilmek için, motivasyon ve iş tatmini büyük önem arz
etmektedir. Bu çalışmada, pandemi sürecinde evden çalışan üst düzey 10 yöneticiyle telekonferans
yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda evden çalışmanın
örgüt performansına etkileri ve örgütsel değişim süreçleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: örgütsel değişim, evden çalışma, mobilite, motivasyon, iş tatmini

THE EFFECTS OF WORKING FROM HOME ON ORGANIZATIONAL
PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESSES IN
COVID-19 PROCESS
Abstract: This unexpected change in the external environment factor, one of the most important
factors affecting the organizational culture, has made organizational change inevitable for
organizations to survive and develop in today's complex world. While “working from home”, which is
one of the components of flexible working conditions, is a concept based on preferences, it is a
necessity for now. In this process, where the concept of mobility is in vogue, the transition process
from carbon workforce to digital workforce has accelerated. As in the Kübler-Ross change model
curve, it is seen that there are six stages in this process of change, including shock-reject-angerdepression-acceptance and integration processes. Motivation and job satisfaction have great
importance in order to adapt to the integration process as quickly as possible. In this study, the effects
of home work on organizational performance and organizational change processes were investigated
in line with the data obtained as a result of the interviews conducted with 10 senior executives
working from home during the pandemic process.
Keywords: organizational change, working from home, mobility, motivation, job satisfaction
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İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: COVID-19 PANDEMİSİ
SÜRECİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
Dr. Öğretim Üyesi İlkay Güleryüz
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri, Yönetim ve Organizasyon
ilkayguleryuz@yahoo.com
Özet: Organizasyonların varlığını ve işleyişini önemli ölçüde etkileyen ve ani müdahale gerektiren
durumlar kriz olarak tanımlanmaktadır. Bu durumla başa çıkabilmek için organizasyonların normalin
ötesinde olağan dışı uygulaması gereken süreç ise kriz yönetimini ifade etmektedir. Covid 19
virüsünün yol açtığı bu salgın süreci insanların hayatını tehlikeye attığı gibi işletmelerin yaşamını da
tehdit etmiştir. Küresel olarak düşünüldüğünde işletmeler, normal zamanlarda krize hazırlık, kriz
müdahale planları, kriz yönetim ekipleri gibi önemli kriz yönetim bileşenlerini hazır
bulundurmaktadır. Ancak pandemi döneminde bu hazırlıklar yetersiz kalmıştır. Bunun en önemli
nedeni, dünyanın böylesi bir krizi başta sağlık ve ekonomi olmak üzere hiçbir alanda öngöremediği ve
ihtimal vermediği için pandeminin getireceği kriz durumuna karşı alınan tedbirlerde yetersiz
kalmasıdır. Kriz yönetiminin organizasyonların etrafına koruyucu zırh örebilecek aşaması olan “erken
uyarı sinyallerinin algılanması” fonksiyonu pandeminin aniden ortaya çıkması ve çok hızlı
yayılmasından dolayı etkisiz kalmıştır. Virüsün dünyada görülmeye başlamasıyla birlikte her ne kadar
sağlık, ekonomi gibi alanlarda hızlı tepkiler verilmiş olsa da zaman kısıtlılığından dolayı bu tedbirler
yetersiz kalmıştır. Böylece erken uyarı sinyalleri kriz anı ile birlikte görülmüş olup işletme sektörü
kendini bir anda krizin içerisinde bulmuştur. Bu çalışmada işletmelerin Covid 19 virüsüne karşı
uyguladıkları kriz yönetim sürecinin bileşenleri incelenmiştir. Kriz yönetim ekiplerinin fonksiyonu,
mevcut kriz müdahale planlarının hangi oranlarda kullanılabildiği ve işletmeleri krize sürükleyen
gelişmeler mevcut akademik çalışmalar, basın bültenleri, istatistik verileri göz önüne alınarak analiz
edilmiştir. Bu çalışma gelecekte yaşanacak kriz durumlarında, zamanın yetersiz kaldığı hatta hiç
hazırlık ve tedbir zamanının kalmadığı hallerde yönetim tarzının şekillendirilmesi açısından önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Covid 19Crisis
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CRISIS MANAGEMENT IN BUSINESSES: AN ANALYSIS OF THE
COVID 19 PANDEMIC PROCESS
Abstract: Crises are situations that affect the existence and functioning of organizations and require
sudden intervention. The extraordinary process used to deal with this refers to crisis management. This
pandemic that starting in December 2019 and is still ongoing effective process caused by Covid-19
virus not only threatened the lives of people but also threatened the lives of businesses. When
considered globally, businesses have important crisis management components such as crisis
preparedness, crisis response plans, crisis management teams at normal times. However, these
preparations were insufficient during the pandemic. The most important reason for this is that the
world is insufficient in the measures taken against the crisis situation brought by the pandemic, as it
cannot foresee such a crisis in any field, especially in health and economy, and doesn’t give any
possibility. The “early warning signals perception” function, which is the stage of crisis management
that can make protective armor around the organizations, has been ineffective due to the sudden
appearance and very rapid spread of the pandemic. Although the virus started to appear in the world,
although rapid responses were given in areas such as health and economy, these measures were
insufficient due to time constraints. In this study, the components of the crisis management process
applied by businesses against Covid 19 virus are examined. Thus, early warning signals were seen
with the moment of crisis, and the business sector suddenly found itself in the crisis. The function of
crisis management teams, the rates of current crisis response plans, and the developments that have led
businesses to crisis have been analyzed considering current academic studies, press releases and
statistical data. This study is important for shaping the management style in times of crisis in the
future, when time is insufficient and even there is no time for preparation.
Keywords: Crisis, Crisis Management, Covid 19
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COVID-19 ÖZELİNDE SALGINLARIN MÜSLÜMANLARIN
GÜNDELİK İBADET RUTİNLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ
DEĞİŞİKLİKLER VE MÜSLÜMANLARCA GELİŞTİRİLEN
REAKSİYONLAR
Öğr. Gör. İshak Kızılaslan
Marmara Üniversitesi, İlahiyat
ishakkizilaslan@yahoo.com
Özet: İslam, inananlarına gündelik hayatlarında takip etmeleri gereken vazifeler yüklemektedir. Bu
mükellefiyetler bazısı her gün, bazısı haftalık, bazısı senelik yerine getirilmesi gereken türdendir.
Müslümanları diğer din mensuplarından ayıran bu ibadetler, COVID-19 salgını nedeni ile kimi
noktalarını kaybederken başka alanların da açılmasına yol açmıştır. Cemaatle birlikte yerine
getirilmesi kuvvetli bir şekilde tavsiye edilen beş vakit namaz ve şartları tutan erkek Müslümanların
camide cemaatle kılmaları zaruri olan Cuma namazı gibi İslami hayatın temel taşı niteliğindeki
ibadetler salgın nedeni ile evlerde eda edilmek zorunda kalınmıştır. Her ne kadar beş vakit namazın
evde eda edilmesi büyük fıkhi karışıklıklara yol açmamış olsa da Cuma namazı özelinde Din
âlimlerinin görüşlerinin toplum tarafından özenle takip edildiği görülmektedir. Bu da din adamı
şeklinde umumi bir kabule sahip olmuş resmi veya tüzel kimselerin medyada daha çok boy gösterip
fikirlerini paylaşmalarına yol açmıştır. Yine bu salgının en ciddi etkiyi Ramazan ayı münasebeti ile
toplumsal yapının çimentosu şeklindeki beraberce yerine getirilmesi mutat hale gelmiş iftar, sahur
programları ve özellikle teravih, teheccüd namazlarının terk edilmek zorunda kalması ile yaptığı
görülmektedir. Buna karşın Müslümanlar çeşitli iletişim araçlarını kullanmak suretiyle mukabele ve
vaaz, dini bilgilenme ve nasihat geleneğini elektronik ortamda evlerde sürdürmüşlerdir. Hem resmi
olarak dini bilgi sunumu yapan kanallardan hem de birçok özel vakıf, dernek ve şahısların çabaları
sonucunda Müslümanlar arasında çok ciddi bir internet ortamı birlikteliğinin sağlandığı görülmüştür.
Bu çalışma, COVID-19 salgını dolayısı ile ibadet hayatı evlere hapsolmak zorunda kalmış
Müslümanların farklı zaruri vazifelerini nasıl ifa ettiklerini ve geliştirdikleri ikame tedbirleri İslami
hayatın gündelik hayatta sahip olduğu tanzim edici etkisini göz önüne alarak incelemeyi
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gündelik Hayat ve İslam, Namaz, Oruç ve Ramazan, COVID-19, Medya.
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SPECIFIC TO COVID-19 CHANGES CAUSED BY PANDEMIC
DISEASES IN MUSLIM DAILY RITUAL ROUTINES AND REACTIONS
DEVELOPED BY MUSLIMS
Abstract: Islam imposes on its believers the duties they need to follow in their daily lives. Some of
these obligations have to be fulfilled every day, some weekly, some yearly. These worships, which
distinguish Muslims from other religious members, lost some of their points due to the COVID-19
pandemic and led to the opening of other areas. The worships, which are the cornerstones of Islamic
life, such as five times daily prayers that are strongly recommended to be accompanied by the
congregation and the Friday prayer, which is mandatory to establish by accompanying the
congregation for male Muslims who hold conditions, had to be performed in the homes due to the
pandemic. Although the performance of prayer at home five times does not cause great confusion in
Islamic law (Fiqh), it is seen that the views of religious scholars are followed carefully by the society
in particular for Friday prayers. Again, this pandemic had the most serious effect in Ramadan when
iftar, sahur programs, and especially tarawih and tahajjud prayers had to be abandoned. On the other
hand, Muslims continued their tradition of Qurân an recitation and religious information and advice in
electronic media by using various communication tools during the month of Ramadan. As a result of
the efforts of both official channels providing religious information and the efforts of many private
foundations, associations, and individuals, it was observed that a very serious internet environment
was ensured among Muslims. This study aims to examine how the Muslims who had to be imprisoned
in their homes because of the COVID-19 pandemic performed different mandatory duties and the
substitution measures they developed, taking into account the regulatory effect of Islam in daily life.
Keywords: Everyday Life and Islam, Prayer, Fasting and Ramadan, COVID-19, Media.
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COVID- 19'UN DENİZ YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINDAN
KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONUNA ETKİSİ: YALOVAİSTANBUL HATTI ÖRNEĞİ
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Yıldırım Pekşen
Yalova Üniversitesi / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
duygu.yildirim@yalova.edu.tr

ÖZET: Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılının son döneminde meydana gelen COVID 19 hastalığı kısa
sürede diğer ülkelere yayılarak tüm dünyayı tehdit etmeye başlamıştır. Hastalığın solunum yoluyla
kişiden kişiye çok kolay bir şekilde bulaşması ve ölümcül olması nedeniyle daha fazla kişinin bu
salgından etkilenmemesi veya en azından aynı süreç içerisinde etkilenmemesi için insanların yaşamını
kısıtlayıcı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin en başında ülkeler arası, şehirlerarası ve şehir içinde
teması önlemek için belirli süreli yasaklar getirilerek ulaşım minimum düzeye düşürülmüştür. Dünya
ekonomisini ve ulaşım sektörünü olumsuz etkileyen karantina sürecinin dünyaya olan en önemli
faydası ise ulaşım kaynaklı kirliliği önemli derecede düşürerek hava kalitesine ve iklim değişikliğine
olumlu katkısıdır. Ülkemizde 2020 Mart ayı itibariyle COVID- 19 hastalığının etkisinde olup pandemi
sürecinde alınan seyahat yasakları ve kısıtlamalarıyla ulaşım sektörü neredeyse durdurulmuştur.
Yalova–İstanbul arası deniz yolu taşımacılığı durdurulup şehirlerarası temas önlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada; 2019 Nisan-Haziran periyodunda gerçekleştirilen seferlerde meydana gelen sera gazı
emisyon miktarı hesaplanıp 2020 Nisan-Haziran periyoduyla kıyaslanmış ve insan sağlığına etkisi
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: denizyolu yolcu taşımacılığı, COVID-19, sera gazı, hava kalitesi

THE EFFECT OF COVID-19 ON GREENHOUSE GAS EMISSION
FROM MARITIME PASSENGER TRANSPORT; YALOVA- ISTANBUL
LINE CASE STUDY
Abstract: COVID 19 disease, which occurred in Wuhan city of China in the last period of 2019 in,
spread to other countries in a short time and started to threaten the whole world. Due to the fact that
the disease is easily transmitted from person to person by inhalation and is fatal, measures to limit
people's lives have been taken to prevent more people from being affected by this outbreak or at least
not in the same process. At the beginning of these measures, transportation has been reduced to a
minimum level by introducing fixed-term bans to prevent inter-country, intercity and in-city contact.
The most important benefit of the quarantine process, which negatively affects the world economy and
the transportation sector, is the positive contribution to air quality and climate change by significantly
reducing transportation-related pollution. As of March 2020, our country is under the influence of
COVID-19 disease and the transportation sector has almost stopped with travel bans and restrictions in
the pandemic process. Yalova - Istanbul maritime transportation was stopped and intercity contact was
tried to be prevented. In this study; The amount of greenhouse gas emissions occurring in the voyages
carried out in the April-June period of 2019 was calculated and compared with the April-June period
of 2020, and its effect on human health was examined.
Keywords: maritime passenger transport, COVID-19, greenhouse gas, air quality
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CORONAVIRUS MEASURES’ IMPACT ON SERVICE SECTOR IN
TURKEY AND POLICY RECOMMENDATIONS
Doç. Dr. Mehmet Naci Efe
Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü
naciefe@beykent.edu.tr
Abstract: It should be kept in mind thet all sectors are complementary one and other while designing
alternative policies to fight with the Covid-19 pandemic. One sector is the supplier of the other one. It
means that when one sector stops working, it effects other sectors. For example, the closure of
shopping malls affected the cleaning, security, technical and other service sectors serving the malls,
and these sectors got into a difficult situation.
Therefore, the sectors that affect each other should be handled collectively, they should be grouped
among themselves, science boards should be formed, problems should be revealed on-site and
solutions should be developed accordingly. Problems cannot be qualitatively identified with the
information to be obtained from people who are not related to the sector or by just making desk
researches. And we should not forget that measures taken according to low quality data will not be
effective in providing high quality support to these sectors.
In other words, at the consumption level, workers in the restricted sectors consume the products of
other sectors as well as products of their own sector, so the decrease in the income of employees in the
restricted sectors will decrease the demand for the products of other sectors.
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IMPACT OF LEGAL AND ECONOMIC MEASURES ON THE
MANAGEMENT OF GLOBAL PANDEMIC COVID-19 IN THE
WESTERN BALKANS
Dr.Sc. Mensur Morina
UBT College – Kosovo,
HACETTEPE UNIVERSITY (Ph.D.) Forensic Sciences-Doctor of Philosophy
mensur.morina@gmail.com

Dr.Sc. Kestrim Avdimetaj
FAMA College – Kosovo,
kestrimavdimetaj@gmail.com
Abstract: The main purpose of this scientific study is to address the impact of legal and economic
measures on the management of global pandemic Covid-19 in the Western Balkans, with a special
emphasis on Kosovo. Specifically, the main thesis of this study will dwell on the legal and economic
measures employed during this time period. This paper will be drafted employing a comprehensive
methodology, applying various research-scientific methods. Also, data and results will be tested
employing various models and methods in order for the results to be of higher scientific significance,
e.g. comparative method, narrative method and analysis method. This scientific paper has given rise to
the negative link between the global pandemic Covid-19 and economic growth. The study in question
has been conducted based on the principle of originality, which makes efforts to explain the impact of
the measures used in the management of pandemic Covid-19. Results and conclusions of this scientific
research may be used by state institutions, policy-makers, financial institutions, banks, investors and
businesses.
Keywords: Covid-19, Economic Growth, Gross Domestic Product, Econometric Analysis, the Western

Balkans.
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ÇALIŞANLARDA COVID-19 SALGININA YÖNELİK KAYGI DÜZEYİ
VE İÇ KONTROL ODAĞI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Mutlu Tokmak
Dr. J.Yzb. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Sosyal
Bilimler Bölümü
mutlu-tokmak@hotmail.com
ÖZET: İç kontrol odağı yüksek olan çalışanlar, etrafında gerçekleşen olayların kendi kontrolü altında olduğu ve
başına gelen her şeyin kendi hatalarından ya da kendi çalışmalarından kaynaklandığını düşünmektedirler. Covid
19 pandemi süreci tüm dünya üzerinde etkili olan bir salgındır ve kişilerin kendi kontrolü dışında gelişmektedir.
Bu çalışmada, çalışanların Covid 19 salgınına yönelik kaygı düzeyi ile iç kontrol odağı arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla alan araştırması gerçekleştirilmiş ve çalışanlara online anket
uygulaması yapılmıştır. Araştırmaya 134 kamu çalışanı katılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler
tanımlayıcı istatistik analizi ve korelâsyon analizine tabi tutulmuştur.
Araştırma neticesinde çalışanların iç kontrol odağı ile Covid 19 pandemi sürecine yönelik kaygı düzeyleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde 0.439 oranında ilişki olduğu belirlenmiştir. İç kontrol odağı
yüksek olan kişilerin Covid 19 pandemi sürecine yönelik kaygı düzeylerinde de artış olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların iç kontrol odağının, 5’li likert ölçeğine göre ortalama olarak 3.88
düzeyinde olduğu, Covid 19 pandemi sürecine yönelik kaygı düzeyi ortalamaları ise 3.84 seviyesinde olduğu
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların en çok Covid 19 pandemi süreci ile ilgili haberleri izlerken
endişelendikleri, kendilerini sürekli yorgun hissettikleri, bu süreçte gelecek ile ilgili plan yapmayı erteledikleri,
toplu taşıma araçlarına binme konusunda endişe duydukları, sokağa çıkarken kaygılandıkları ve pandemi
sürecinde ailesinden birilerinin koronavirüse yakalanacakları konusunda kaygı duydukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İç Kontrol Odağı, Covid 19, Pandemi Sürecinde Kaygı

A RESEARCH ON THE ANXIETY LEVEL OF THE COVID 19
PANDEMIC IN EMPLOYEES AND THE CORRELATION OF THE
INTERNAL LOCUS OF CONTROL
Abstract: Employees with high internal control locus think that the events associated with them are under their
control and that everything that happens is caused by their own mistakes or their own efforts. The Covid 19
pandemic process is an epidemic that affects the whole world and develops beyond the control of individuals. In
this study, it is aimed to determine the relationship between employees' anxiety level for Covid 19 outbreak and
the locus of internal control. For this purpose, a field study was conducted and an online questionnaire was
applied to public employees. 134 public employees participated in the research. The data obtained as a result of
the research were subjected to descriptive statistical analysis and correlation analysis.
As a result of the research, it was determined that there was a statistically significant and positive 0.439
relationship between the internal control locus of employees and the anxiety level of the Covid 19 pandemic
process. It was concluded that during Covid 19 pandemic process anxiety level of people who had high internal
control locus also increased. According to the 5-point Likert scale of the employees participating in the research,
the locus of internal control was 3.88 on average, and the anxiety level averages for the Covid 19 pandemic
process were 3.84. The public employees participating in the research were most concerned about watching news
about the Covid 19 pandemic process, feeling constantly tired, delaying making plans for the future within this
period, worrying about getting on public transport, worrying about going out on the streets, and that someone
from their family would get corona virus during the pandemic process.
Keywords:: Internal Locus of Control, Covid 19, Anxiety in the Pandemic Process
Jel Codes: M10, M12,
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COVID-19 SALGININA KARŞI SOSYAL KIRILGANLIK ENDEKSİ:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Zeynep Ortakavak
Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler.
zeyneportakavak@anadolu.edu.tr

Ahmet Uslu
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehir Planlama.
ahmet.uslu1@dpu.edu.tr

Engin Korkmaz
Eskişehir Teknik Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri.
engin_korkmaz@eskisehir.edu.tr
ÖZET: Son yılların en büyük küresel krizlerinden birine yol açan korona virüs (COVID-19)
salgınının etkileri tüm dünyada derinden hissedilmektedir. İnsan hayatını ciddi şekilde tehdit eden
salgın, geniş ölçekte toplumsal değişim ve dönüşümlere de yol açmaktadır. Ülkeler, farklı tedbir ve
uygulamalar aracılığıyla salgını kontrol altına almaya ve yönetmeye çalışmaktadır. Salgın yönetimi
sadece tıbbi konularla sınırlı kalmamak; sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik etkenleri de içermek
durumundadır. Salgına karşı mücadelede kaynaklar, kültürler, hükümetler ve yasalar arasında farklar
bulunmakla beraber gelinen noktada salgına karşı korunmanın etkili yöntemlerine ve salgının
geleceğine dair net fikirler henüz oluşmamıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar gün geçtikçe
artmakta, literatür mevcut deneyimlerle şekillenmektedir. Kuşkusuz, toplumun her kesimini etkileyen
virüsün, birbirine bağımlı veya ilişkili olumsuz etkilerini idare etmek çok disiplinli analizler
gerektirmektedir. Bu noktada, toplumların muhtemel risklere karşı göstereceği tepkiyi çok boyutlu bir
açı ile değerlendiren “sosyal kırılganlık” kavramı öne çıkmaktadır. Toplumların demografik ve sosyoekonomik göstergelerini kullanarak, aynı kategori içerisindeki diğer insanlara karşı dezavantaja sahip
sosyal kırılgan grupları tanımlayan ve analiz eden sosyal kırılganlık çalışmaları önem arz etmektedir.
Zira bu gruplar, afet ve salgın gibi olağanüstü durumlarda, öncelikli yardım ve desteğe ihtiyaç duyan
gruplar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada öncelikle, mevcut COVID-19 literatürü kapsamında
sosyal kırılgan gruplar incelenmiş daha sonra günümüze kadar daha çok afet yönetiminde kullanılmış
olan Sosyal Kırılganlık Endeksi (SoVI) yöntemi kullanılarak sosyal kırılganlık analizi
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin il bazlı sosyal kırılganlık endeksinin hesaplandığı bu çalışmada,
salgına karşı toplumların dirençliliği, salgınının etkileri ile baş etme kapasiteleri ve salgın sonrası
rehabilite süreçlerindeki konumlarına dair mekânsal bilgiler sunulmuş ve haritalandırılmıştır. Bu
suretle, salgın yönetiminde öncelikli bölgeler saptanmış olup, sosyal grupların niteliksel ihtiyaçlarına
yönelik değerlendirmeler yapılması mümkün hale getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, koronavirüs, salgın, sosyal kırılganlık
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SOCIAL VULNERABILITY INDEX FOR COVID-19 OUTBREAK: THE CASE OF
TURKEY
Abstract: All over the world the effects of the coronavirus (COVID-19) outbreak, which has caused
one of the biggest global crises of recent years, are felt. The epidemic, which seriously threatens
human life, also causes large-scale social changes and transformations. Countries try to control and
manage the outbreak through different measures and practices. Outbreak management is not only
limited to medical issues but also includes social, economic, cultural, psychological factors. Although
there are differences between resources, cultures, governments, and laws in the struggle with the
epidemic, there are no definite concepts about the efficient methods of protecting against the epidemic
and the future of the epidemic. The studies carried out in this context are increasing day by day and the
literature is formed by the existing experiences. Surely, managing the interdependent or related
negative effects of the virus that affects all parts of the society requires multidisciplinary analysis. At
this point, the concept of “social vulnerability” stands out, which evaluates the reaction of societies to
possible risks from a multi-dimensional perspective. Social vulnerability studies that identify and
analyse socially vulnerable groups that have disadvantages on other people in the same category by
using demographic and socio-economic indicators of communities are significant. In this study, first,
social vulnerability groups were examined within the extent of the existing COVID-19 literature, and
then social vulnerability analysis was carried out using the Social Vulnerability Index (SoVI) method,
which has been used more in disaster management. Then, social vulnerability analyse was performed
based on Turkey provinces. Spatial information on the resilience of societies against the epidemic,
their capacity to cope and their position in post-epidemic rehabilitation processes are presented and
mapped. Thus, in outbreak management, the priority regions have been determined and the evaluations
regarding the qualitative needs of social groups have been made possible.
Keywords: coronavirus, COVID-19, outbreak, social vulnerability,
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TÜKETİCİLERİN PANDEMİ (COVID-19) SÜRECİNDE SATIN ALMA
DAVRANIŞLARI VE PLANSIZ SATIN ALMA İLİŞKİSİNE YÖNELİK
BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Dr. Zehra Türk
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu,
Turist Rehberliği Programı, MUĞLA
zehraturk@mu.edu.tr

ÖZET: Pandemi (Covid 19) süreci tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de geniş ölçüde
etkilemiştir. Pandemi sürecinde insanların yaşamlarında ve alışveriş alışkanlıklarında da değişiklik
olmuştur. Bu çalışmada tüketicilerin pandemi sürecinde satın alma davranışlarında ne tür
değişikliklerin olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca pandemi sürecindeki satın alma
davranışları ile plansız satın alma arasındaki ilişki de araştırılmaktadır. Bu amaçla Muğla ili Marmaris
ilçesinde yaşayan tüketicilere yönelik alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasında veri
toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmış ve online anket uygulaması ile 184 tüketiciden veri
toplanabilmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler tanımlayıcı istatistik analizi, frekans analizi
ve korelasyon analizi ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Araştırma neticesinde tüketicilerin pandemi sürecindeki bazı satın alma davranışları ile plansız satın
alma davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Plansız satın
alma davranışı ile pandemi sürecinde ihtiyaçlarını bir seferde alma davranışı arasında negatif yönlü
0.626 düzeyinde, pandemi sürecinde market broşürlerini takip ederek en düşük fiyatlı ürünü bulma
davranışı arasında negatif yönlü 0.277 düzeyinde, pandemi sürecinde alışveriş harcamalarında tutumlu
olmaya çalışma davranışı ile negatif yönlü 0.223 düzeyinde, pandemi sürecinde alışveriş harcamalarını
dikkatli bir şekilde yapma ile negatif yönlü 0.302 düzeyinde, pandemi sürecinde pahalı ürünleri satın
almayı erteleme ile negatif yönlü 0.152 düzeyinde, pandemi sürecinde sosyal sorumluluklarını yerine
getirmeyen markaları pandemi sonrasında satın almama kararı ile negatif yönlü 0.512 düzeyinde,
pandemi sonrası yüksek fiyatlı ürünlere daha fazla para ödemeyi düşünmeme görüşü ile negatif yönlü
0.548 düzeyinde, pandemi sürecinde sosyal sorumluluklarını yerine getiren markaları pandemi
sonrasında da satın alma davranışı ile negatif yönlü 0.447 düzeyinde, pandemi sürecinde çevre dostu
markalara olan ilginin artması ile negatif yönlü 0.232 düzeyinde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pandemi Sürecinde Satın Alma Davranışı, Covid 19, Plansız Satın Alma
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A RESEARCH AIMED AT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PURCHASING
BEHAVIOURS OF THE CONSUMERS IN THE PANDEMIC (COVID 19) PROCESS
AND UNPLANNED PURCHASES

Abstract: Pandemic (Covid 19) Process has not only affected Turkey extensively but the whole
world. There were also changes in the lives of peoples and shopping habits during the pandemic
process. The aim of this study is to determine what kind of changes in the purchasing behaviours of
the consumers during the pandemic process. Also, the relationship between purchasing behavior in the
pandemic process and unplanned purchasing is being investigated. Within this purpose, a field study
was carried out for the consumers living in Marmaris, Muğla. In the field study, the survey technique
was used as a data collection method, and data was collected from 184 consumers with the online
survey application. The datas obtained as a result of the research were evaluated by descriptive
statistical analysis, frequency analysis and correlation analysis.
As a result of the research, it is determined that there are statistically significant relationships between
some purchasing behaviors of consumers in the pandemic process and unplanned purchasing
behaviors. With the unplanned purchasing behaviour and meeting the needs at once during the
pandemic process is 0.626 negative, following the market brochures and finding the lowest priced
product in the pandemic process is 0.277 negative, with the behaviour of trying to be thrifty in
shopping during the pandemic process is 0.223 negative, making the expenses of shoppings carefully
during the pandemic process is 0.302 negative, delaying the purchase of expensive products during the
pandemic process is 0.152 negative, the decision of not buying the brands after the pandemic that do
not fulfill their social responsibilities during the pandemic is negative 0.512, with the view of not
considering to pay more for the high priced products after the pandemic process, is negative 0.548,
with the behaviour of purchasing the brands after the pandemic that fulfill their social responsibilities
during the pandemic process, is negative 0.447 the interest in environmentally friendly brands during
the pandemic process, is negative 0.232, as a result, it has been concluded that the given numbers are
correlated.
Keywords: Purchasing behaviour in the pandemic process, Covid 19, Unplanned purchasings
Jel Codes: M30, M31, M39
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COVID-19 PANDEMİSİNİN BORSA İSTANBUL ÜZERİNE ETKİSİ
Arş. Gör. Muhammed İnal
Batman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
inalmuhammed@yahoo.com

Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın
Batman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
halilibrahim.aydin@batman.edu.tr
Özet: Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak deklare edilmiştir. Covid-19’un hızlı bir şekilde yayılması
dünyadaki finansal piyasaları önemli derecede etkilemiş, yatırımcılara kısa sürede önemli kayıplar
yaşatmış ve benzeri görülmemiş riskler oluşturmuştur. Özellikle Mart ayında dünya borsalarının yara
almasıyla koronavirüs salgının hisse senedi piyasalarına etkileri önemli ölçüde görülmeye başlamıştır.
Salgının merkezi haline gelen Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak-Mart 2020 döneminde NASDAQ
endeksinin %15,31, S&P 500 endeksinin %20,66 ve DOW JONES endeksinin %24,07 değer
kaybettiği görülürken, Almanya DAX endeksinin %30,26, Fransa CAC 40 endeksinin %31,89
oranında değer kaybettiği gözlemlenmiştir. Bütün dünya borsalarındaki düşüşlere paralel olarak BIST
100 endeksi de Şubat 2020’de %11,03 oranında değer kaybetmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de
özellikle ilk korona virüs vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden itibaren BIST 100 endeksinde
sert düşüşler yaşanmıştır. Mart 2020’de BIST 100 endeksindeki düşüş %15,43’ü bulmuştur. OcakMart 2020 döneminde BIST 100 endeksinde %22,67 oranında değer kaybı meydana gelmiştir. Tam da
bu noktada çalışma ile korona virüs salgınının Borsa İstanbul üzerindeki etkisini tahlil etmek
amaçlanmaktadır. Bu süreçte merkez bankalarının çoğunun finansal piyasalarda salgının yol açtığı
kayıpları telafi etmek için likidite sağlayacak politikalar geliştirdiği gözlenmiştir. Ancak, geleceğe
yönelik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya borsa endekslerinin
pandemi öncesi seviyeye bir süre daha ulaşamayacakları söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, BİST, Türkiye

THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON BORSA ISTANBUL
Abstract: The World Health Organization declared the outbreak of coronavirus (Covid-19) which
was spread from China to the world as a pandemic on March 11, 2020. The rapid spread of Covid-19
significantly affected the financial markets in the world, caused significant losses to investors and
created unprecedented risks in a short time. Especially with the crash of world stock markets in March,
the effects of coronavirus epidemic on stock markets started to see significantly. In the United States,
which became the center of the epidemic, the NASDAQ index decreased by 15.31%, the S&P 500
index by 20.66% and the DOW JONES index by 24.07% in January-March 2020. Besides this it was
observed that the German DAX index decreased by 30.26% and the French CAC 40 index by 31.89%.
BIST 100 index also decreased by 11.03% in February 2020, in parallel with the decreases in all world
stock markets. In addition, especially after the first coronavirus case reported in Turkey on 11 March
2020, there has been a sharp drop in BIST 100 index. In March 2020, the decrease in BIST 100 index
reached 15.43%. In the January-March 2020 period, BIST 100 index dropped 22.67%. At this point,
this study aims to analyze the effect of coronavirus epidemic on Borsa Istanbul. In this period, it has
been observed that most central banks have developed policies to provide liquidity to compensate for
the losses caused by the pandemic in financial markets. However, because of uncertainty about of the
future, It can be said that both Turkey and world stock indexes will not reach the pre-pandemic level
for a while.
Keywords: Coronavirus, BIST, Turkey
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COVID-19 SALGINININ SERMAYE PİYASALARINA ETKİLERİ:
BORSA İSTANBUL ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğretim Üyesi Selman Duran
İstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
sduran@medipol.edu.tr
Özet: Normal dönemlerin akışını aniden ve ciddi boyutta etkileyen olağandışı durumlar,
kaynaklandıkları alandan başlayarak çevreye doğru birçok alana az ya da çok, olumlu ya da olumsuz
sonuçlar doğurur. Diğer olağandışı durumlardan farklı olarak salgınlar insanlığın sık tecrübe ettiği
durumlardan olmadıkları için etki ve sonuçlarının kontrol altına alınıp yönetilmesi bakımından yeni ve
kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Salgın dolayısıyla ülkelerin büyük oranda sınırlarını
kapamaları dolayısıyla önümüzdeki dönemde daha korumacı ve iç dönük ekonomi politikalarının
uygulanacağına dair ciddi işaretler ortaya çıkmaktadır. Sermaye piyasalarını etkileyen unsurlarla ilgili
çok çeşitli ve kapsamlı çalışmalar olmakla birlikte salgınların sermaye piyasaları üzerine etkileri
üzerine çalışmalara gereksinim duyulduğu literatürden anlaşılmaktadır. Covid-19 gibi küresel ve ciddi
sağlık riskleri taşıyan bir salgın hastalığın diğer alanlara olduğu gibi finansal piyasalar üzerine de ciddi
etkileri olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada Covid-19 salgınının kısa vadede Türkiye sermaye
piyasaları üzerindeki etkilerinin farklı sektörler bağlamında nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmak
amaçlanmaktadır. Covid-19 vaka sayıları, Covid-19 ölüm sayıları, Covid-19 iyileşen hasta sayıları,
salgının merkez ülkesindeki Covid-19 vaka sayıları, küresel Covid-19 vaka sayıları ile endekslerin
performansları ilişkilendirilmiştir. STATA programı ile yapılan çok değişkenli panel regresyon
analizleri sonunda Covid-19 Salgını ile Borsa İstanbul endeksleri arasında anlamlı bir etkileşimin
olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Salgını, sermaye piyasaları, çok değişkenli panel regresyon analizi.
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THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON CAPITAL MARKETS:
AN EVIDENCE FROM ISE
Abstract: Extraordinary situations that affect the flow of normal periods suddenly and seriously have
more or less positive or negative results starting from the area they originate to many areas towards the
environment. Unlike other extraordinary situations, outbreaks are not frequently experienced by
humanity, new and comprehensive studies are needed to control and manage their effects and
consequences. Because of the epidemic, countries have largely closed their borders and there are
serious signs that more protective and intro-economic policies will be implemented in the coming
period. Although there are various and comprehensive studies on the factors affecting capital markets,
it is understood from the literature that recent studies on the effects of outbreaks on capital markets are
needed. An epidemic with global and serious health risks such as Covid-19 is expected to have serious
effects on financial markets as well as other areas. In this study, in the short term Covid-19 is intended
to reveal the impact of the epidemic on Turkey's capital markets. In this study, to what extent and how
the Istanbul stock exchange indexes are affected by the epidemic is discussed. Covid-19 case numbers,
covid-19 death numbers, Covid-19 healed patients’ numbers, Covid-19 case numbers in the central
country of the epidemic, global Covid-19 case numbers and performances of the indices have been
associated. As a result of multivariate panel regression analysis with STATA program, it was
determined that there was a significant interaction between Covid-19 Outbreak and Istanbul Stock
Exchange indices.
Keywords: Covid-19 Outbreak, capital markets, multivariate panel regression analysis.
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İŞLETMELERİN COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİ İLE DAHA ÖNCEKİ
KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULADIKLARI PAZARLAMA
STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Dr. Öğretim Üyesi Pınar Bacaksız
İESU, SSBF, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık.
pinarbacaksiz@esenyurt.edu.tr

ÖZET:1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı
alarma geçiren yeni tip Koronavirüs olarak belirtilen Covid-19 Pandemisi, tüm insanlığın sağlığına
yönelik büyük bir tehdit oluştururken, küresel anlamda ekonomiler için de bir kriz ortamı yaratmıştır.
Bu krizle birlikte sürekli anlamda bir belirsizlik sürecinin oluşması ve bu süreçle öngörülemeyen çok
sayıda riskin bulunması, ekonominin kalbi olarak nitelendirilen işletmelerin iş yapış şekillerini ve
stratejilerini de etkilemiştir. Eğitimden, turizme, sağlıktan teknolojiye, gıdadan, lojistiğe kadar tüm
dünyada akla gelen hemen her türlü sektörü etkileyen ve etki alanı çok geniş olan bu sürecin, daha
önce karşılaşılan krizlere oranla çok daha farklı bir dinamiği olduğu açıkça görülmektedir. İşletmeler
bu dinamik karşısında daha önce kriz yönetimine ilişkin belirlenmiş kılavuz ilkelerden daha farklı
pazarlama stratejileri ve iletişim yöntemleri uygulama yoluna gitmişlerdir.
Bu çalışmada işletmelerin daha önceki kriz dönemlerinde uyguladıkları stratejiler ve kriz yönetimi
yöntemleri ayrıntılı olarak ele alınarak, Covid-19 Pandemisi sürecinde sürdürülebilirliklerini korumak
adına geliştirdikleri ve özellikle dijital dönüşümün önemini açıkça ortaya çıkaran yeni pazarlama ve
iletişim stratejileri incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: covid-19 pandemisi, pazarlama stratejileri, pazarlama iletişimi

COMPARATIVE ANALYSIS OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS
AND MARKETING STRATEGIES APPLIED IN PREVIOUS CRISIS
PERIODS
Abstract: Covid-19 Pandemic, which has been identified as a new type of coronavirus, emerged in
Wuhan city of China on December 1, 2019, that has made the whole world alarmed in a short time,
has created a crisis environment for economies globally as well. Along with this crisis, a continuous
uncertainty process and many risks that could not be foreseen with this process have also affected the
business practices and strategies of businesses that are considered as the heart of the economy. It is
clearly seen that this process, which affects almost every sector that comes to mind all over the world
from education, tourism, health to technology, food to logistics, has a very different dynamic
compared to the crises encountered before. In the face of this dynamic, businesses have opted to apply
different communication methods and marketing strategies than the guideline principles previously set
for crisis management.
In this study, the strategies and the methods of crisis management applied by the companies during the
previous crisis periods are discussed in detail, and the new marketing and communication strategies
developed in order to protect their sustainability in the Covid-19 Pandemic process and which reveal
the importance of digital transformation are analyzed comparatively.
Keywords: covid-19 pandemic, marketing strategies, marketing communication
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KADIN AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA COVID-19
SALGININ İŞ VE AİLE HAYATINA YANSIMALARI
Doç.Dr. Tuba Büyükbeşe
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, İşletme Bölümü
tuba.buyukbese@hku.edu.tr

ÖZET: Bu çalışmanın amacı Covid 19 pandemi sürecinde evde çalışmak zorunda kalan kadın
akademisyenlerin iş aile ilişkilerinde yaşadıkları tecrübeleri ve duygularını kendi anlatımlarıyla ortaya
koyarak rollerindeki değişmeleri nasıl yorumladıklarını anlamaktır. Bu bağlamda kadın
akademisyenlerin rol çatışması ve/veya rol genişlemesi yaşayıp yaşamadıkları sorgulanmıştır.
İş hayatında kadınların gün geçtikçe artması kadın çalışanların sorunları ile ilgili bilimsel çalışmaların
artmasına sağlamıştır. Bu sorunlardan biri de rol çatışmasıdır. Birden fazla rolün eş zamanlı ortaya
çıkması durumunda rollerden birine uyum sağlamanın diğerini zorlaştırdığı durum rol çatışması olarak
adlandırılmaktadır. Bu durum her ne kadar olumsuz algılansa da sonuçları açısından
değerlendirildiğinde bireyin farklı rollere ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesinin kendisine maddi
ve maddi olmayan ödüller sağlaması da söz konusudur. Bu durum ise rol genişlemesi kavramıyla
açıklanmaktadır Kadınlara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri kadınların daha fazla rol çatışması ya da
rol genişlemesi yaşamasına yol açmaktadır.
Literatüre bakıldığında birçok farklı disiplinde kadın akademisyenlerle ilgili yapılmış çalışmalar
olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkı, verilerin toplandığı pandemi süreci,
mekan ve verilerin elde edilme yöntemi (araştırmacının kendisini araştırma nesnesi olarak ortaya
koyduğu otoetnografik anlatımlar)dir.
Çalışmada verileri Saraybosna, Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Mardin’de görev yapan 7 kadın
akademisyenden, otoetnografik hikaye anlatımı yöntemiyle toplanmıştır. Yapılan değerlendirmeler
sonucunda kadın akademisyenlerin yaşadıkları mekanın, zaman kavramının, medeni durumlarının, evli
olanların birlikte yaşadıkları çocuk sayıları ve çocuklarının yaşlarının, geçmiş tecrübelerinin, kültürel
kodlarının, inançlarının bu süreçteki algı ve davranışlarını etkilediği belirlenmiştir. Kadın
akademisyenlerin rol çatışmasından çok rol genişlemesi yaşadıkları, iş aile yaşamını bu süreçte
dengelemenin ise pandemi sürecinin başlarında daha zor olduğu bulgulanmıştır. Pandemi süreci
bireylere daha çok düşünme ve sorgulama imkanı sağlarken, sürecin sonunda uzun vadede gerek
akademik alanda gerekse diğer alanlarda değişimler yaşanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın akademisyenler, covid 19, rol çatışması, rol genişlemesi, otoetnografi.
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REFLECTIONS OF COVID-19 OUTBREAK ON WORK AND FAMILY
LIFE FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN ACADEMIC
Abstract: The aim of this study is to understand how women academic who have to work at home
during the Covid-19 pandemic interpret their changes in their roles by revealing their experiences and
feelings in work-family relationships. In this context, it was questioned whether female academics
experienced role conflict and /or role expansion.
The increase in number of women in work life has reflected positively on the scientific studies related
to the problems of women employees. One of these problems is role conflict. In case of multiple roles
occurring simultaneously, the situation where adaptation to one of the roles makes the other difficult,
is called role conflict. Although this situation is perceived negatively in terms of its results, it is also
possible for the individual to fulfill her responsibilities regarding different roles and provide her with
tangible and intangible rewards. This is explained by the concept of role expansion. Gender roles at
tributed to women lead to more role conflicts or role expansion.
When we look at the litterateur, it is seen that there are studies about female academics in many
different disciplines. The difference of this study from other studies is that the data is collected during
the pandemic,the location and the method of obtaining data (autoetnographic narratives that the
researcher reveals himself as a research object).
In the study, data was collected from 7 female academics working in Sarajevo, Sanliurfa, Gaziantep,
Elazig and Mardin by autoetnographic storytelling method. As a result of the evaluations, it has been
determined that the place, time concept, marital status, the number/ages of children, past experiences,
cultural codes and beliefs affected the perceptions and behaviors of this process. It was found that
female academicians experienced more role expansion than role conflict, and balancing the
work/family life in this process was more difficult at the beginning of the pandemic process. While the
pandemic process enables individuals to think and question more, it is thought that at the end of the
process, changes may occur in both academic and other fields in the long term.
Keywords: Women academics, covid 19, role conflict, role expansion, autoethnography.
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DÜŞÜK GELİR GRUBUNDAKİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDE SALGININ
ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Özlem Durgun
İstanbul Üniversitesi, İktisat, İktisat
ozdurgun@istanbul.edu.tr
Özet: Koronavirüs şimdiye kadar çocuklar arasında daha az ciddi vakalarla sonuçlanırken, hayatlarına
farklı şekillerde zarar verme ihtimali büyüktür. Dünya çapında sosyal mesafe önlemleri nedeniyle
ebeveynler çalışamamakta, düşük gelirle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu arada geleneksel bakım
sağlayıcısı olan okul ve kreşlerin kapanması çocukların eğitimlerinin ve ebeveynlerin iş hayatındaki
aksamalara neden olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde savunmasız topluluklarda yaşayan
milyonlarca çocuk, pandemiden korunmak için gerekli önemlerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal
etkilerinden mustarip olacaktır. Gelecekteki kalıcı hasarlardan kaçınmak için ailelerin geliri güvende
olmayan çocuklara desteği artırmak ve ihtiyaç duydukları sosyal korumayı sağlamak amacıyla hemen
harekete geçilmelidir. Gelir düzeyi yüksek aile çocukları sorunları kısmen kolay atlatabilirken çok az
birikimi olan, yiyecek ve ihtiyaçlarını stoklayamayan ailelerde bugün yaşanan sorunlar gelecekte daha
fazla soruna neden olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Eşitsizlik, Çocuk

THE EFFECTS OF PANDEMIC ON THE CHILDREN FROM THE LOW
INCOME GROUP: THE CASE OF TURKEY
Abstract: While coronavirus has resulted in less serious cases among children so far, it is likely to
harm their lives in different ways. Due to social distance measures worldwide, parents do not work,
they have to work with low income. As a result of the closure of traditional nursery schools and
kindergartens, it caused problems in the education of children and the business life of the parents.
There are millions of children living in vulnerable communities in countries around the world. These
children will suffer from the wide-ranging economic and social impacts of the importance taken to
protect against Pandemic. To avoid future permanent damage, urgent action should be taken to provide
support and social protection.
Keywords: Health, Inequality, Child
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COVID-19 KRİZ SÜRECİNDEKİ TCMB’NİN PARA POLİTİKASI
UYGULAMALARININ FİNANSAL İSTİKRARA ETKİSİ
Arş. Gör. Dr. Dilek Tokel
Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat
dileksukru@gmail.com
Özet: Covid 19 krizi reel ekonomide öncelikle turizm, perakende ve ulaşım gibi sektörlerde üretimin
durmasına ve işsizliğe neden olduğu kadar, finans sistemine de zarar vermektedir. En önemlisi de
insanların diğer insanlara ve kurumlara olan güvenini zedelemektedir. Ekonominin daralmasını
önlemek için bu süreçte başta ABD ve Avrupa Merkez bankaları olmak üzere, parasal genişlemeye
yönelmiştir. Merkez bankaları, 1980’li yıllardan itibaren para politikalarının ekonomiye nasıl bir süreç
ve yoğunlukla etki ettiğini anlamak ve kamuoyu ile paylaşmak için parasal değişkenlerin toplam
talebi, çıktı açığını ve enflasyonu hangi kanallarla ve ne ölçüde etkilediğini gösteren “parasal aktarım
mekanizması”nı analizlerinde kullanmaya başlamıştır. Merkez bankaları tarafından uygulanan para
politikalarının toplam arz üzerindeki doğrudan etkisi nispeten daha sınırlıyken ekonomi üzerindeki asıl
etkisi toplam talep aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Para politikaları uzun vadede fiyatlar genel
seviyesinin temel belirleyicisi iken kısa dönemde talep ve çıktı açığının dalgalanmaları üzerinde de
etkilidir. Enflasyon hedefine ulaşabilmek için birçok para politikası aracının kullanabilmesine rağmen,
pratikte kısa vadeli faiz oranları esas politika aracı olmaktadır. Gelişmiş ülkeler için yapılan
çalışmalar, enflasyonun doğrudan hedeflenmesi politikası ile birlikte kısa dönemli faiz oranlarının
kullanılması, fiyat istikrarını sağlamada ve istikrarlı bir üretim düzeyinin oluşturulmasında diğer
politika araçlarından (parasal büyüklükler, döviz kuru gibi) daha etkin olduğunu göstermektedir. Bu
çalışmanın amacı TCMB para politikası uygulamalarındaki değişikliklerin faiz oranları ve döviz kuru
üzerine etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda Şubat 2020 ve Haziran 2020 arasında günlük veriler
kullanılarak parasal genişlemenin etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, TCMB, faiz oranı, para politikası, finansal istikrar
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THE IMPACT OF THE CBRT'S MONETARY POLICIES IN THE OF
COVID-19 CRISIS PROCESS ON FINANCIAL STABLITY
Abstract: Covid-19 crisis has effects on the financial system, as well as the of production and
unemployment in the real economy, primarily in tourism, retail and transportation. Most importantly,
this crisis could destroy people's trust in other people and institutions. In order to prevent the shrinkage
of the economy, in this process, the USA and the European Central banks turned towards monetary
expansion. Central banks have started to use the “monetary transmission mechanism” which shows
how the monetary variables affect the aggregate demand, output gap and how it affects the inflation, in
order to understand how the monetary policies affect the economy and how they affect the economy
since the 1980s. While the direct impact of the monetary policies implemented by the company on
total supply is relatively limited, the main effect on the economy emerges through total demand. While
monetary policies are the main determinant of the general level of prices in the long term, they also
affect the fluctuations in demand and output gap in the short run.. In other words, central banks
implicitly or explicitly apply inflation targeting and use interest rates to meet this target. Although
many monetary policy instruments can be used to reach the inflation target, in practice short-term
interest rates are the main policy instrument. Studies conducted for developed countries show that the
use of short-term interest rates in conjunction with the policy of direct targeting inflation is more
effective than other policy instruments (such as monetary aggregates, exchange rates) in ensuring price
stability and establishing a stable production level. is to investigate the effect of changes in their
applications on interest rates and exchange rates. In this context, the effects of monetary expansion
will be examined by using daily data between February 2020 and June 2020.
Keywords: COVID-19, CBRT , interest rate, nominal exhange rate , monetary policy
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RESOLVING BLACK SWAN EFFECTS OF COVID-19 ON THE
FOREFRONT OF STOCK MARKET VOLATILITIES
Asst. Prof. Dr. Vahit Ferhan Benli
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Banking and Finance Department
vfbenli@ticaret.edu.tr

Prof. Dr. Thorsten Hens
University of Zürich, Department of Banking and Finance
thorsten.hens@bf.uzh.ch

Prof. Dr. Ayhan Orhan
Kocaeli University, Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences
aorhan@kocaeli.edu.tr
Purpose –The Reality is different this case. The Nature is increasingly sending us
warnings in the form of outbreaks and epidemics ((Kimball, 2006, p.14). Examining these kind of
phenomenal events need also explanations on the side of financial markets. The challenge is enormous
andCOVID-19 is proven to be not an ordinary pandemic. Once discovered by Peng Zhou on his article
published on the3rd of February 2020, he reported the identification and characterization of a new
coronavirus (2019-nCoV). The new epidemic has now progressed to be transmitted not only through
contact with humans but with outbreaks through the globalecono-financial systemsas well. The
transmission routine of the new coronavirus has “hitchhiked” on sudden economic stops, developing
into deep economic and financial crisis (IMF 2020).To avoid widespread bankruptcies on sovereign
levels the supranational agent goes beyond traditional lending facilities, providing two new rapidlending facilities called “Rapid Credit Facility (RCF) and the Rapid Financing Instrument (RFI) while
increasing the borrowing quota of the members upto 100% of their SDRs (IMF, 2020, p.4). The Fund
provided a USD 1 trillion lending capacity to meet the requests of 102 countries already inquired for
emergency financing. The pandemic is also testing the oil markets with new kind of abnormality,
where the West Texas Intermediate (WTI) crude (the U.S. benchmark oil price) went almost 60% from
its heights to a negative territory for the first time in history. As Coronavirus began to bite the global
demand through lockdowns, the oil markets started to suffer from oversupply and storage problems at
the same time. Meanwhile, the FED returned back to its quantitative easing days, injecting 1.5t USD
into the economy. As interest rates continue the steps of their pandemic spiral downwards, the central
banks are providing ample liquidity helping to preserve a solvency crisis throughout the markets. In
this regard, a comprehensive list of ratings is provided by S&P with negative rating actions or
outlooks revised to negative on corporations and sovereigns (S&P, 22 April 2020).According to S&P,
the “epidemic curve” is tailed off more in Latin and North Amerika with over 896 issuers, whereas the
size of the rating actions for project finance facilities are more severe in Latin Amerika and EMEA
regions. In terms of industrial sectors, the breakdown of corporates and sovereigns’ issuers affected by
COVID-19 and Oil prices are quite diversified. The damage of business losses and hence the
consecutive downgrades on Automotive, Media & Entertainment, Retailing, Transportation, Hotels &
Gaming and Building materials industries are more severe than the rest of the other diversified
industries. On the other hand, Moody’s points out to a more severe economic and financial shocks
under pessimistic scenario, where the global speculative-grade default rates would increase to 9.7%.
This rate is still lower than the “hazard rate” of 13.4%, the peak rate during the heydays of global
financial crisis (Moody’s, 10th of March 2020, 2). It is further necessary to quote Moody’s twice on
raw, where it notifies that the ongoing median Baa3 rates of 7 years’ bonds are at around 651 bps,
which has still room to go to the level of GFC rate of 721 bps. These record high levels of generalized
industrywide default rates are not without consequences. The widening of the credit spreads is a direct
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consequence of the more pronounced increase in default probabilities and it has certainly more
consequent and long-term effects on equity valuations on the capital markets front.
Financial and capital markets are institutions whose functioning patterns are modelled without the
discipline of public health. The way how markets work lacks the discipline of public health or the
consideration of Coronavirus style risk factors. If those “genetic risks” start blocking the econofinancial systems, and become a value destroyer in the capital- and financial systems, part of the duty
of generic disease prevention should also be upgraded to resolving “black swan” phenomes on the
capital markets front. In this regard, the stock market can provide valuable information about the
expectations of market participants on the economic impact of coronavirus may cause.
Given this high stakes of damage to several industries and to capital markets, our objective is to
analyze the cross-section of stock market price reactions and volatilities to “factor coronavirus” to
provide more insight into how capital market players are responding to this new source of black swan
factor.The 2019 novel Coronavirus disease (COVID-19) pandemic led to extremely negative and
volatileaggregate market reactions. The cross-section of stock price reactions provides insights into
howinvestors responded to the outbreak. Sophisticated investors appear to have started pricing in
someeffects of the virus already in the first part of January (the ``Incubation'' phase). Broad attentionof
analysts, investors, and managers grew swiftly after human-human transmission of the viruswas
confirmed on January 20, 2020. The ``Outbreak'' phase followed, during which China-orientedstocks
and internationally-oriented stocks more generally underperformed even as the aggregatemarket
remained fairly stable. From the last week of February onwards, the ``Fever'' phase began.
The aggregate market fell strongly in a whipsaw pattern. But behind these feverish price moves,the
cross-section of returns reveals clear patterns. In particular, investors (and analysts)
becameincreasingly worried about corporate debt and liquidity. Overall, the results suggest that the
health crisis morphed into an economic crisis amplified through financial channels.
Keywords: Behavioral finance, Evolutionary Finance, Coronavirus, COVID-19, Financial crisis,
Systemic Risk, Credit Risk, Risk Management
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PANDEMİ SÜRECİNDE ÇİZGE TEORİSİ KULLANILARAK GERÇEK
HAYAT PROBLEMLERİNİN MODELLENMESİ
Dr. Emine Yaman
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretmenliği
eyaman@ius.edu.ba

ÖZET: Çizge teorisi (graph theory) literatürde çok farklı disiplinlerin çalışma alanına girmektedir.
Modern hayatın karmaşık ve geniş kapsamlı birçok probleminin çözümü için, sosyolojiden
matematiğe, işletmeden bilgisayar bilimlerine kadar farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu teorinin
temel bileşenleri düğümler (node) ve kenarlar (edge) dır. Çizge teorisinde, gerçek dünyadan bir
problem seçilir; bu problemin çizge teorisinin kurallarına göre modellenmesi ve çözülmesi şeklinde
gerçek dünyaya uyarlanır. Bu problem, en basit örnekle bir postacının bir şehirde mektup dağıtırken
kullanabileceği en optimum (en az maliyetli) yolun belirlenmesi, ya da bir yapay zeka problemi olarak
akıllı süpürgenin bir odayı temizlerken odayı en az maliyetli olacak şekilde dolaşma algoritması
olabilir.
Bu çalışmada, pandemi sürecini yaşadığımız şu günlerde akademisyen bir annenin biri ortaokul 4, biri
ilkokul 3 ve diğeri kreş yaşında olan 3 çocuğu ve 3 odadan oluşan evinde online derslerini en optimum
şekilde gerçekleştirmek için çizge teorisini kullanarak oluşturduğu değişik durum uzayları
anlatılmaktadır. Anne, ortaokul çocuğu ve ilkokul çocuğunun hemen hemen her gün aynı saatlerde
dersi olmakta, bazen herhangi ikisinin ya da birinin dersi olmaktadır. Birileri ders yaparken, kreş
çocuğuyla ilgilenilmesi gerekmekte ve ortaya kompleks bir durum uzayı çıkmaktadır. Çalışmada bu
kompleks gerçek hayat problemine yönelik çözümler sunulmakta ve üst amaç olarak evde kalma
sürecinin düşünülenin çok ötesinde algoritmalar gerektiren arka planından ve ailede oluşturduğu
etkilerden otoetnografik bir bakış açısıyla bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, otoetnografi, çizge teorisi.
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MODELING REAL LIFE PROBLEMS BY USING GRAPH THEORY IN
THE PANDEMIA PROCESS
Abstract: Graph theory is studied in the field of many different disciplines in the literature. It is used
in different fields from sociology to mathematics, from business to computer science to solve many
complex and comprehensive problems of real life. The main components of this theory are nodes and
edges. In graph theory, a real world problem is chosen; it is adapted to the real world by modeling and
solving this problem according to the rules of graph theory. This problem can be the simplest example
to determine the most optimal (least costly) way a postman can use when delivering a letter in a city,
or as an artificial intelligence problem, the path planning algorithm of a smart vacuum cleaner when
cleaning a room with least cost.
In this study, we describe different state spaces which are the description of performing online classes
of an academician mother and her 3 children, one in high school, one in primary school and another
one is in kindergarten, in the most optimal way using graph theory. The mother, the high school child
and the primary school child have classes almost every day at the same time or any both of them
have classes sometimes. When they have classes, the nursery child needs care with and a complex
state space emerges. In the study, solutions for this complex real-life problem are presented and the
background of the home process that requires algorithms far beyond what is thought and the effects it
has on the family are mentioned with an autoethnographic perspective.
Keywords: Covid-19, autoethnography, graph theory.
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KORONAVİRÜS SALGINI İLE MÜCADELEDE DEVLETLERİN
ULUSAL VE ULUSLARARASI SİYASETİNİN YUMUŞAK GÜCÜNE
ETKİSİ
Dr. Cengiz Özel
ozelcen@gmail.com
Özet: Aralık ayı sonunda Çin’den başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19)
salgını, İran, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere tüm dünyaya yayılarak ulusal ve
uluslararası siyaseti derinden etkiler hale gelmiştir. Henüz aşısı geliştirilemeyen salgın, bir yandan
medyada sürekli yer bulan olumsuz haberlerin etkisi ile insanlar üzerinde dehşet etkisi yaratırken bir
yandan da devletlerin salgın ile mücadele yöntem ve kapasiteleri üzerinden sorgulanmalarına neden
olmuştur. Salgın döneminde gerek dış politik tutumu gerekse ulusal güç unsurları yönünden en çok
eleştiriye tabi tutulan ülkelerden birisi de ABD olmuştur. Oysa ki, SSCB’nin dağılması sonrası ABD
tek kutuplu yeni uluslararası sistemin lider ülkesi olarak yerini almıştır. Bu doğrultuda Nye ve
takipçilerince ABD’nin, yalnızca askeri ve ekonomik gücünün değil, bunların yanında başkalarına
çekici gelen kültürü, siyasi değerleri, meşru dış politikası ve gündeme etki eden kurumlarının, soyut
güç unsurlarına vurguda bulunan yumuşak gücü ile de dünyada üstün bir güç olduğu dile getirilerek
yumuşak güç kavramı popülerleştirilmiştir. Çalışmada devletlerin salgın süresince salgınla
mücadelede yöntem, kapasite ve dış politik tutumlarının ABD, İtalya ve Türkiye örneği üzerinden
yumuşak güçlerine olası etkileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs (COVID-19) Salgını, Yumuşak Güç, Ulusal ve Uluslararası
CoVID-19 Politikası

THE EFFECT OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL POLITICS
OF THE STATES ON THE SOFT POWER IN THE STRUGGLE WITH
THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Abstract: The coronavirus (COVID-19) pandemic, which started in China at the end of December,
has spread to the world, especially to Iran, Italy, Spain, the United Kingdom and the United States, and
has profoundly affected national and international politics. The pandemic, which has not yet been
vaccinated, has had a terrible effect on people due to the constant negative news coverage in the
media, while also causing states to be questioned about their methods and capacities to fight the
epidemic. The United States has been one of the most criticized countries in terms of its foreign policy
stance and national power elements during the epidemic period. However, after the dissolution of the
USSR, the United States has taken its place as the leading country of the new unipolar international
system. The concept of soft power that emphasizes abstract power elements has been popularized by
Nye and his followers by stating that the United States is a superior power in the world, not only with
its military and economic power, but also its atcracting culture, political values, legitimate foreign
policy and institutions that make the agenda. The study discussed the possible effects of states'
methods, capacity and foreign policy attitudes in combating the epidemic on their soft power through
the example of the United States, Italy and Turkey.
Keywords: Coronavirus (COVID-19) Pandemic, Soft Power, National and International CoVID-19
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DÜRTME (NUDGE) TEORİSİ, DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE COVID-19
İLE MÜCADELE
Dr. Serdar Yay
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
serdaryay@sdu.edu.tr
Özet: COVID-19 salgını dünya nüfusunun alışkanlık ve ihtiyaçlarını adeta yeniden programlanmaya
zorlamakta, insanoğlunun bu süreçte önem arz eden pozitif davranışlarını sürdürmeye devam etmesi
için ise 2017 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Richard H. Thaler ve Cass R. Sunstein ile popüler hale
gelen “Dürtme Teorisi” ön plana çıkmaktadır. Teori, sosyal çevrede olumlu veya iyileştirilmiş
davranışları teşvik eden unsurlar veya seçim mimarisi tasarlamayı öngörmektedir. İkili, özetle bireyin
kendisi için iyi olan kararları almada zorlandığını ve eğer bireyi iyiye, güzele doğru küçük de olsa
dürtersek daha başarılı kararlar alıp sağlıklı, zengin ve mutlu olabileceğini iddia etmektedir. Bireyin
karar alma ve davranışlarını etkilemeyi amaçlayan olumlu takviye, öneri vb. açıklayan dürtmeler,
bireyi kendi menfaatleri doğrultusunda karar almaya teşvik eden politikalara atıfta bulunur, başka bir
deyişle, liberal paternalizmi açıklar. COVID-19 salgını, vatandaş odaklı bir seçim mimarisinde sağlıklı
toplum uygulamaları oluşturarak yaratıcı ve yenilikçi dürtmeler için verimli bir zemin sunmaktadır.
Bazı ülkelerde kamuya açık alanlarda sosyal mesafeyi kolaylaştırmak adına yere daireler çizilmesi ve
dezenfektanlar yerleştirilmesi, evde kalmanın önemine vurgu yapan reklamların yaygınlaştırılması,
bireylere uygulama, sosyal medya, sms, e-posta vb. araçlar aracılığıyla farkındalık içeren görsel,
broşür, video vb. içerikler gönderilmesi, özellikle çocukların el yıkamasını teşvik etme adına
lavaboların yanına sabun kullanımı sonrası teşekkür eden sensörlü cihazlar yerleştirilmesi, vb. etkili
dürtme örnekleri görülmüştür. Hiç şüphe yok ki, dürtme teorisi çerçevesinde geliştirilecek
uygulamalar için COVID-19 salgını döneminde ve sonrasında uzun vadeli faydalar elde etmek için
çok fazla alan vardır ve davranışsal iktisadın sağlıklı bir seçim mimarisi oluşturma adına sunacağı çok
şey bulunmaktadır. Bu nedenle de davranışsal iktisat, COVID-19 salgını ile mücadelede önem arz
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dürtme Teorisi, Davranışsal İktisat, COVID-19
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THE NUDGE THEORY, BEHAVIORAL ECONOMICS AND FIGHT
AGANIST COVID-19
Abstract: The COVID-19 epidemic forces the habits and needs of the world population to be
reprogrammed, and "The Nudge Theory" which became popular with the 2017 Nobel Prize for
Economics winner Richard H. Thaler and Cass R. Sunstein, comes to the fore in order for human
beings to continue their positive behaviors that are important in this process. The theory envisages
designing elements or choice architecture that promote positive or improved behavior in the social
environment. The duo claim that the individual has a hard time making decisions that are good for him
and that if we push the individual towards the good and the beauty, he can make more successful
decisions and be healthy, rich and happy. Nudges explaining positive reinforcement, suggestion etc.
aimed at influencing individual's decision making and behavior, refers to policies that encourage the
individual to make decisions in line with their own interests, in other words, it explains liberal
paternalism. The COVID-19 epidemic creates healthy community practices in a citizen-focused choice
architecture, providing a fertile ground for creative and innovative nudges. In some countries, drawing
circles on the ground to facilitate social distance in public places and placing disinfectants,
dissemination of advertisements emphasizing the importance of staying at home, sending awarenessoriented visual, brochure, video etc. content to individuals through application, social media, sms, email etc., especially in order to encourage children to wash hands, placing devices with sensors next to
the sinks after the use of soap, etc. effective nudging examples were seen. There is no doubt that, there
is a lot of space to achieve long-term benefits during and after the COVID-19 outbreak for
applications to be developed under the nudge theory and behavioral economics has a lot to offer to
create a healthy choice architecture. Therefore, behavioral economics is important in combating The
COVID-19 epidemic.
Keywords: The Nudge Theory, Behavioral Economics, COVID-19
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COVID-19 SONRASI NORMALLEŞME SÜRECİNDE BEKLENTİ
YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: GÜVEN ENDEKSLERİ VE ŞİRKET
SAYILARI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
Dr. Öğretim Üyesi Musa Öztürk
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, YUBYO, Bankacılık ve Sigortacılık
musaozturk@isparta.edu.tr
Özet: İnsan davranışlarını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilen beklentiler iktisat literatüründe
açık ve örtük olarak sürekli incelenmektedir. Mikro ölçekteki incelemeler tüketim ve gelir kapsamında
ele alınırken makro ölçekte ekonomik büyüme, üretim, yatırım, tüketim, istihdam ve enflasyon gibi
konular kapsamında incelenmektedir. Teorik olarak beklentilerdeki olumsuzlaşmanın
insanların/toplumların tüketim eğilimini azaltacağı ve zedelenen güven atmosferinin makroekonomik
değişkenler üzerinde olumsuz etkileye neden olacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle özellikle
beklentilerin olumsuzlaştığı ve paniğin hakim olduğu kriz dönemlerinde güven atmosferinin
kollanması ve korunması stratejik bir konu haline gelmektedir. Çalışma kapsamında güven
endeksleriyle açılan-kapanan şirket sayıları arasındaki ilişki incelenmektedir. ADF birim kök testi,
Toda-Yamamoto (1995) doğrusal nedensellik testi ve Balcılar vd. (2010) zamanla değişen nedensellik
testlerinin kullanıldığı çalışmada sonuç olarak güven algısının reel ekonomik değişkenlerle ilişkili
olduğu ve genişleme-daralma dönemlerinde bu ilişkilerin farklılaşabildiği tespit edilmiştir. Bu
noktadan hareketle COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde ülkelerin güven atmosferini pekiştirici
açılımlara yönelmelerinin önemli olduğu, hızlı ekonomik toparlanma için güven düzeyinin
yükseltilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Beklentiler, Güven Endeksleri, Şirket Sayıları, Zamanla Değişen Nedensellik
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THE IMPORTANCE OF EXPECTATION MANAGEMENT IN THE
ECONOMIC NORMALIZATION PROCESS AFTER COVID-19: A
STUDY ON CONFIDENCE INDICES AND COMPANY NUMBERS
Abstract: Expectations that can directly or indirectly affect human behavior are constantly and
explicitly examined in the economic literature. Microscale researches related to expectations are
handled within the scope of consumption and income. On a macro scale, expectations are examined
within the scope of topics such as economic growth, production, investment, consumption,
employment, and inflation. Theoretically, it is accepted that the negativity in expectations will reduce
the consumption tendency of people/societies and the damaged atmosphere of confidence will have a
negative impact on macroeconomic variables. For this reason, observing and protecting the
atmosphere of confidence becomes a strategic issue, especially in times of crisis where expectations
are negative and panic prevails. Within the scope of the study, the relationship between confidence
indices and the number of companies that are opened and closed is examined. ADF unit root test,
Toda-Yamamoto (1995) linear causality test, and Balcılar et al. (2010) time-varying causality tests are
used. As a result, it was determined that the perception of confidence is related to real economic
variables and these relations may differ during the expansion and contraction periods. From this point
of view, it was concluded that in order to ensure normalization rapidly after COVID-19, it is important
for countries to turn to initiatives that reinforce the atmosphere of confidence, and the level of
confidence should be increased for rapid economic recovery.
Keywords: Expectations, Confidence Indices, Number of Companies, Time-Varying Causality
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COVID-19: HAVACILIK SEKTÖRÜ FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ VE
YÖNETİM POLİTİKALARI
Dr. Öğretim Üyesi Sultan Gedik Göçer
Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi , Havacılık Yönetimi
gediksultan@gmail.com

Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin
Kocaeli Üniversitesi, Havacılık Yönetimi
drodoplu@gmail.com
Özet: Koronavirüs pandemisinin potansiyel olarak uzun süreli ekonomik gerilemeye yol açma
olasılığı ve bu durumla başa çıkmak birçok ülkenin ve sektörün finansal politikalarını etkilemektedir.
İşletmelerin var olan yüksek borç yükleri altında, gelecekteki borçlarını yeniden yapılandırılmaları
durumu söz konusu olmuştur. Devletler ve işletmeler özenle tasarlanmış kurtarma paketlerini
uygulamaya başlamışlardır. İşletmelerin gerileme ve toparlanma sürecini planlamaması ve sürece
hazırlıksız olmaları çok daha yavaş bir ekonomik toparlanmaya yol açabilir. Kriz sonrası ortaya
çıkacak yeni dünyanın öngörülmesi oldukça güçtür. Ancak acil durumun kontrol altına alınması ve
toparlanma yaşanması beraberinde ileriye dönük odaklanmayı gerektirecektir. Covid-19 özellikle
havacılık endüstrisi üzerinde kapsamlı bir baskı oluşturmaktadır. Pandeminin neden olduğu kriz
havacılık endüstrisinde finansal ve yönetimsel değişikliklere yol açmıştır. Bu çalışmada havacılık
endüstrisine odaklanarak, pandeminin havacılık sektörü üzerindeki finansal yansımalarına ve yönetim
uygulamalarına yönelik olarak, Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksi’nde yer alan havayolu işletmelerine
ait veriler incelenmektedir. Mevcut krizde, havacılık sektörünün finansal yapısının öngörülemeyen
olaylar karşısında nasıl şekil aldığı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: finansal piyasalar, havacılık sektörü, kriz yönetimi, pandemi, covid-19

COVID-19: HAVACILIK SEKTÖRÜ FİNANSAL GÖRÜNÜMÜ VE
YÖNETİM POLİTİKALARI
Abstract: The possibility of coronavirus pandemics potentially causing long-term economic decline
and dealing with this situation affects the financial policies of many countries and sectors. Under the
existing high debt burdens of businesses, the restructuring of their future debts has been the case.
States and businesses have begun to implement carefully designed rescue packages. Businesses' failure
to plan the decline and recovery process, and being unprepared for the process, can lead to a much
slower economic recovery. It is very difficult to foresee the new world that will emerge after the crisis.
However, controlling the emergency and recovery will require forward focus. Covid-19 puts extensive
pressure on the aviation industry in particular. The crisis caused by the pandemic has led to financial
and managerial changes in the aviation industry. In this study, focusing on the aviation industry, the
data of the airline companies included in the Istanbul Stock Exchange Transportation Index are
analyzed for the financial impacts and management practices of the pandemic on the aviation industry.
In the current crisis, how the financial structure of the aviation industry takes shape in the face of
unforeseen events is evaluated.
Keywords: financial markets, aviation industry, crisis management, pandemic, covid-19
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EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİNDE SALGINLAR VE
TEDBİRLER
Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu
İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
hkoyunoglu@gmail.com

Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler, Dinler Tarihi
eldarhasanoglu@gmail.com
Özet: Salgın hastalıklar insanlığın maruz kaldığı sıkıntılardan biri olmuştur. Bilinen ilk salgın, M.Ö.
XIV. yüzyıla ait Hitit tabletlerinde geçen taundur. Cüzzam, veba, taun vs. gibi türleriyle kitlesel
ölümlerle sonuçlanan bu salgınlar, birçok dini metinde insanların günahlarına karşı ilahi ceza olarak
nitelendirilmiştir. Hadis-i şeriflerde de salgınlar sadece sağlık meselesi olarak görülmemiş ve manevi
boyutunun olduğu ifade edilmiştir. Taundan ölenin şehit mertebesinde olduğu, ahir zamanda
Müslümanların çıkacak salgın hastalığa maruz kalacağı ifade edilmiştir. Bunun yanında Hz.
Peygamber (a.s.) salgın hastalıklarla ilgili karantina uygulamasını şiddetle tavsiye etmiştir.
Cüzzamlılar ile münasebetten kaçınılmasını emrederek araya mesafe konulmasını istemiş, onlardan
biat alırken fiziksel temastan kaçınmış, veba olan bir bölgenin karantinada tutulmasını emrederek
buraya giriş çıkışları yasaklamıştır. H.6 / M.627 yılında Sasani Devleti’nin başşehri Medain’de Şiruye
taunu Hz. Peygamber zamanında vuku bulmuşsa da bu salgında Müslümanların zarar görmesine
ilişkin kayıt bulunmamaktadır. Bundan sonra Müslümanlar Hz. Ömer döneminde bir salgınla
karşılaşmışlardır. Bu dönemde Hayber Yahudileri arasında veba ortaya çıkmıştır. 25-30 bin kişinin ve
pek çok önde gelen sahabenin de vefat ettiği Amvâs taunu ise 18/639 yılında Filistin bölgesinde ortaya
çıkmıştır. Emeviler döneminde Şam’da sürekli salgın olduğu kaynaklarda geçmektedir. Bu dönemde
H. 50’den 131’e kadar muhtelif tarihlerde Kufe, Mısır, Carif, Şam, Basra ve daha başka şehirlerde
ortaya çıkan 10’dan fazla taun / salgında yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Abbasiler
döneminde de H. 134’ten 597’ye kadar olan değişik tarihlerde Rey, Bağdat, Basra, Irak, İsfahan, Şiraz,
Musul, Buhara, Hicaz, Yemen ve Dimeşk gibi şehir ve bölgelerde taun hastalığından yüzbinlerce insan
hayatını kaybetmiştir. Bu tebliğde, Emevi ve Abbasi devletleri dönemlerinde ortaya çıkan salgın
hastalıklar ile bunlara karşı yaklaşımlar, alınan tedbirler incelenmiştir. Böylece tarihte salgınlara karşı
tutumlar ışığında o günün anlayışı ve bugüne yansımaları ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Emevi, Abbasi, Salgın, Veba, Taun
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OUTBREAKS AND MEASURES IN THE UMAYYAD AND ABBASID
PERIOD
Abstract: Epidemic diseases have been one of the problems that humanity was exposed to. The first
known epidemic is mentioned in the Hittite tablets, XIV century BC. These outbreaks, which resulted
in mass deaths, have been described as divine punishment against people's sins in many religious texts.
In the hadiths, outbreaks were not only seen as a matter of health but also were expressed to have a
spiritual dimension. It was stated in hadiths that someone who dies from a plague (ṭāʿūn) will receive
the reward of a martyr. And that Muslims would be exposed to an epidemic disease in the ‘End
Times’. Besides, The Prophet (pbuh) strongly recommended applying quarantine for epidemic
diseases. He wanted people to avoid contact with people that have leprosy and asked people to put a
distance from them. Even though the Shireae plague occurred in the capital of Sassanid State in 6
Hijri, there is no record of the harm of Muslims in this epidemic. Afterwards, Muslims faced an
epidemic in the time of Omar. The Amvâs plague, which 25-30 thousand people and many leading
companions died, appeared in the Palestinian region in H.18. It is mentioned in the sources that there
was a continuous epidemic in Damascus during the Umayyad period. In this period, hundreds of
thousands of people died in more than 10 epidemic that occurred in various cities. During the Abbasid
period, hundreds of thousands of people died from epidemic in regions on different dates on different
dates from H. 134 to H. 597. In this paper, the epidemic diseases that emerged during the Umayyad
and Abbasid states, their approaches and measures against them were examined. Thus, in the light of
attitudes towards outbreaks in history, the understanding of that day and its reflections on today were
analyzed.
Keywords: Umayyad, Abbasid, epidemic, outbreak, plague
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COVID-19 DÖNEMİNDE TOPLU İBADETLERİN
SINIRLANDIRILMASI TEDBİRİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU
Arş. Gör. Batuhan Ustabulut
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
bustabulut@kocaeli.edu.tr
Özet: Tehlikeli salgın hastalıklar Türkiye de dâhil birçok devletin anayasasında olağanüstü hâl ilân
sebebi olarak yer almaktadır. Bazı devletler olağanüstü hâl ilân ederek COVID-19 ile mücadele etmeyi
tercih ederlerken Türkiye’nin de dâhil olduğu bazı devletler ise olağan dönem içerisinde kalmak
suretiyle COVID-19 ile mücadele etmeyi tercih etmişlerdir. Tehlikeli bir salgın hastalık olarak kabul
edilen COVID-19 nedeniyle birçok devlet ibadetlerin toplu olarak yapılmasının salgın hastalığı
arttıracağını düşünmüştür. Bu nedenle birçok devlet tarafından toplu ibadetlerin yapılmasına ilişkin
sınırlama tedbiri uygulanması öngörülmüştür. Bu devletler arasında yer alan Almanya’da Anayasa
Mahkemesi camilerde yapılacak toplu ibadetlerin engellenmesinin din özgürlüğüne ciddî bir müdahale
teşkil ettiğini belirterek bu sınırlamanın Alman Anayasasına aykırı olduğuna karar vermiştir.
Türkiye’de ise Diyanet İşleri Başkanlığı vakit namazları, cuma namazları, teravih namazları ve
bayram namazının toplu olarak kılınmasının önlenmesine yönelik sınırlama tedbirlerinin
uygulanmasına ilişkin bir karar almıştır. Bu nedenle söz konusu sınırlamanın Anayasaya
uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada toplu ibadetlerin sınırlandırılmasına ilişkin
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan sınırlama tedbirine ilişkin kararın kanunîlik, meşru amaca
uygunluk ile ölçülülük ve demokratik toplum düzenine uygunluk kriterleri açısından değerlendirilmesi
yapılacak ve bu tedbirin Anayasaya uygunluğu tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din Özgürlüğü, İbadet
Sınırlandırılması, Ölçülülük İlkesi, COVID-19.
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THE CONSTITUTIONALITY OF MEASURE ABOUT RESTRICTION
OF CONGREGATIONAL WORSHIP IN THE COVID-19 PERIOD
Abstract: The pandemics have placed as the reason for the state of emergency in the constitutions of
many states including Turkey. While some states have preferred to struggle with COVID-19 by
declaring the state of emergency, some other states including Turkey have preferred to struggle with
this pandemic by not declaring the state of emergency. Due to COVID-19, which is a dangerous
pandemic, many states thought that congregational worship would increase the pandemic. For this
reason, many states predicted the application of restriction measures about congregational worship.
The Constitutional Court in Germany, which is among these states, give a ruling that the blocking of
congregational worship in mosques constitutes a serious interference with the freedom of religion and
that this restriction is against the German Constitution. The Presidency of Religious Affairs in Turkey
decided on the implementation of restriction measures to prevent the congregational worship five
times prayers, Friday prayers, tarawih prayers, and Eid prayers. For this reason, it has required to
determine the constitutionality of these restrictions. In this study, the decision regarding the restriction
measure taken by the Turkish Presidency of Religious Affairs on the restriction of congregational
worship will be evaluated in terms of the principles of legality, the condition of legitimate aim with
proportionality and the necessity in the democratic society, and the compliance of this measure with
the Constitution will be discussed.
Keywords: Freedom of Religion, Freedom of Worship, Restriction of Fundamental Rights and

Freedoms, Principle of Proportionality, COVID-19.
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COVID-19 SALGINININ 2020 YILINDA TÜRKİYE’DEKİ TİYATRO
SANATÇILARINA ETKİLERİ
Arş. Gör. Emre Yetim
Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sahne Sanatları Anasanat Dalı,
Tiyatro Sanatta Yeterlik Öğrencisi.
emreyetim@gmail.com

ÖZET: Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 Ocak 2020’de Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ve
11 Mart 2020'de küresel pandemi ilan edilen Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde halk sağlığını tehlikeye sokmuştur. Genellikle öksürük sonucu oluşan
damlacıklar vasıtası ile insandan insana bulaşan Covid-19 virüsünün yayılmasının önlenmesi ve halk
sağlığının korunması amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olağanüstü tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda Türkiye’de 16 Mart 2020 tarihinde alınan kararlarla tiyatro, sinema, gösteri merkezi,
konser salonu vb. kültür sanat mekanlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu; açık ve kapalı
alanlarda düzenlenecek her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin ertelendiği ilan edilmiştir. Alınan bu
zorunlu önlemler ile sahne sanatları, sinema, müzik, güzel sanatlar ve ilim ve edebiyat alanlarında
faaliyet gösteren tüm sanatçıların faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.
Bu çalışma, Türkiye’de 2020 yılında 17 Mart tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle kültür
sanat faaliyetlerine ara verilmesi kararının tiyatro sanatçılarının ekonomik, sosyal ve kültürel
hayatlarına etkilerinin belirlenmesi doğrultusunda internet ortamında yapılan anket çalışmasından elde
edilen verilerin ışığında tiyatro sanatçılarının mesleki projeksiyonlarına dair görüşlerinin belirlenmesi
ve ekonomik ve sosyal haklara erişiminin araştırılması amacıyla yapılmıştır.
Araştırma kapsamında üç temel soruya cevap aranmıştır: 1. Covid-19’un tiyatro sanatçılarının sosyal,
ekonomik ve ekonomik koşullarına etkileri nelerdir? 2. Tiyatro sanatçılarının Covid-19 kapsamında
sağlanan ekonomik ve sosyal desteklere erişimleri ne düzeydedir? 3. Tiyatro sanatçılarının kısa ve orta
vadede mesleki projeksiyon, beklenti ve talepleri nelerdir?
Bu üç sorunun ele alınmasındaki temel gerekçe Covid-19’un tiyatro sanatçılarına etkilerinin, bu
etkileri bertaraf etmek için yetkililerce alınan ve alınmasına ihtiyaç duyulan tedbirler üzerine
düşünülmesini sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Sahne Sanatları, Pandemi, Covid-19, salgında ekonomik ve sosyal
desteklere erişim
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THEATRE ARTISTS IN
TURKEY IN 2020
Abstract: The Novel Coronavirus (Covid-19) epidemic, which had been declared as Public Health
Emergency of International Concern on 30 January 2020, and a pandemic on 11 March 2020 by the
World Health Organization, has been threatening the public health in Turkey as well as the other
countries. Extraordinary preventative health measures have been taken in place to prevent the spread
of the Covid-19 virus, which is usually transmitted between the individuals via respiratory droplets
carrying infectious pathogens due to coughing, and to ensure the public health.
In this context, as a result of the decisions made on 16 March 2020 in Turkey, it had been announced
that the activities in cultural and artistic venues such as theatres, cinemas, performance and concert
halls have been suspended and the scheduled indoor or outdoor cultural and artistic events have been
postponed until further notice. With those mandatory measures the activities of all artists operating in
the fields of performing arts, cinema, music, fine arts and science and literature have been interrupted.
This study is made to define the theatre artists' standpoints of their professional projections and to
research their access to economic and social rights, with the data provided by an online survey which
was held to understand the impact of decision of suspension of cultural and artistic activities because
of Covid-19 pandemic about theatre artists' economic, social and cultural life.
In this study, answers to three fundamental questions have been sought: 1. What is the impact of
Covid-19 on theatre artists' social, economic, and cultural status? 2. What is the level of theatre artists'
access to the economic and social support, provided as part of measurements against Covid-19? 3.
What are the theatre artists' professional projections, expectations and demands in the short and
medium terms?
The main reason for addressing the abovementioned three questions is to establish a consideration on
the impact of Covid-19 about theatre artists and the measures that are needed or have been taken to
eliminate the impact.
Keywords: Theatre, Performing Arts, Pandemic, Covid-19, Access to Economic and Social Supports
During Pandemic
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PANDEMİ SÜRECİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET:
NEDENLERİ VE SONUÇLARI
Doç. Dr. Fatma Fidan
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
ffidan@sakarya.edu.tr
Özet: Aile içi şiddet; çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen;
fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Pandemi sürecinde aile
içi şiddetin farklı dinamik ve nedenlere bağlı olarak görünür olması, yeni politikalara ihtiyacı da
beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin nedenleri, şiddet
vaka ve süreçlerinin ortak yönlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma, aile içi şiddete
maruz 54 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Şiddete maruz kalan kadınlara, kadın kuruluşları vasıtasıyla
ulaşılmış, 100 kadın ile ön görüşme yapılmış, araştırmaya katılmayı kabul eden 54 kadın örnekle dahil
edilmiştir. Araştırma modeli olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum ya da olay; belirli
bir zaman diliminde incelenmekte ve “ ne, nasıl ve niçin” sorulara cevap aramaktadır. Araştırma
derinlemesine mülakat yöntemi ile gerçekleştirilmiş ve veri toplama aracı olarak da yarı
yapılandırılmış mülakat formu kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınlar, 23- 62 yaş aralığında, 51’i
evli, 3’ü boşanmıştır. Kadınların 21’i çalışmakta, 33’ü çalışmamaktadır. Ortalama çocuk sayısı ise
2’dir. Kadına yönelik şiddet, pandeminin ve kısıtlamaların 3. haftasından itibaren başlamıştır. Aile
içerisinde, gerginlik, çatışma, tartışma ve şiddetli kavga sonucunda şiddet vakaları oluşmuştur. Şiddet
vakalarının ortak özelliği, eşlerin bu süreçte işe gitmemesi (11’i işini kaybetmiş, 22’sinin belirsiz
olması) ve erkeklerin genellikle ev içinde ve aile ile zaman geçirme eğilimlerinin düşük olmasıdır.
Yaşanan evin fiziki yetersizlikleri ve aile üyelerinin birlikte zaman geçirme aktivite ve becerilerinin
düşük olması belirleyici nedenlerdir. Pandemi sürecinde kadının ev içi sorumluluklarının artması, aile
üyelerinden destek alamaması ve ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan aksaklıklar kadınlar tarafından
şiddetin nedeni olarak görülmektedir. Ancak erkeklerin gündelik yaşamlarındaki ani değişiklik ve
belirsizlik ailedeki konumunu sarsmış ve şiddetin yaşanmasına neden olmuştur. Bu süreçte 2 kadın
boşanmayı düşünürken, 49 kadın hayat normale dönünce şiddetin sona ereceğini düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: pandemi, kadına yönelik şiddet, pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet
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DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE PANDEMI
PROCESS: REASONS AND CONSEQUENCES
Abstract: In this study, it is aimed to reveal the causes of violence against women, common aspects
of violence cases and processes in the pandemic process. The research was carried out with 54 women
who were exposed to domestic violence. Women exposed to violence were reached through women's
organizations. Case study pattern was used as a research model. Status or event; It is examined in a
certain time frame and seeks answers to "what, how and why" questions. The research was carried out
with in-depth interview method and semi-structured interview form was used as a data collection tool.
The women participating in the study were between 23 and 62 years old, 51 were married and 3 were
divorced. 21 of the women work and 33 of them are not. The average number of children is 2.
Violence against women started from the 3rd week of pandemic and restrictions. Violence has
occurred in the family as a result of tension, conflict, discussion and violent quarrel. The common
feature of violence cases is that spouses do not go to work during this process (11 of them lost their
jobs, 22 of them are uncertain) and the tendency of men to spend time in the home and with the family
is low. The physical inadequacies of the house and the low activity and skills of family members
spending time together are decisive reasons. Increased domestic responsibilities of women during the
pandemic process, lack of support from family members and problems encountered in meeting the
needs are seen as the cause of violence by women. However, the sudden change and uncertainty in
men's daily lives shook his position in the family and caused violence. While 2 women consider
divorce in this process, 49 women think that violence will end when life returns normal.
Keywords: pandemic, violence against women, violence against women in the pandemic process
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COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ: POST-PANDEMİ SÜRECİNE YÖNELİK EKONOMİK
PROJEKSİYONLAR
Dr. Öğretim Üyesi Deniz Macit
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Havacılık Yönetimi
deniz.macit@alanya.edu.tr
Özet: Tarihsel süreçte veba, İspanyol ve Asya gribi, kolera, tifüs, ebola gibi birçok pandemi
yaşanmıştır ve yaşanan bu pandemilerin, birçok insanın hayatını kaybetmesi ve ülkeler açısından
sosyoekonomik sorunlar yaratması gibi önemli sonuçları olmuştur. Yakın tarihimizde ise SARS-COV,
MERS-Cov corona virüs tipi salgınlara, 2019 yılında SARS-Cov2 (Covid-19) eklenmiştir. .
Epidemiler ve salgınların yarattığı önemli etkilerden biri makro çöküntülerdir. Hastalıkların yarattığı
prodüktivite kayıpları, ticaretin sekteye uğraması, yoğun olarak etkilenen merkezlerde firma
faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi gibi etmenler birleşince, salgının sonunun da belirsiz olması
nedeni ile küresel bir durgunluğa yol açacağı ortadadır. Bu çalışmada, temel makro iktisadi göstergeler
üzerinden Covid-19 salgınının, Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, pandemiye karşı politika yapıcıların aldıkları ekonomik tedbirler ve
ekonomik göstergeler üzerinde pandeminin erken dönem etkileri açıklanmaktadır. Ayrıca, salgının
başlamasından pandemi ilan edilmesi ile devam eden sürecin günümüze kadar olan aşamalarına
yönelik güncel raporlar ve tartışmaların ele alınarak, ekonominin post-pandemi sürecine ilişkin uzun
dönemli çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın ortaya koyduğu temel sonuçlara göre;
Türkiye, Covid-19 ile ilgili olarak dünyada en erken önlem alan ülkelerden biri olmasına karşın alınan
kısıtlayıcı tedbirlerin doğal olarak ticari hayatı sekteye uğratması ile önemli ekonomik etkileri
olacaktır. Ulaşım ve turizm ile hizmet sektörleri bu süreçten en çok zarar görecek sektörlerdir. Kişiselbakım ve sağlık, e-ticaret gibi bazı sektörler ise bu sürecin kazananı konumundadır. Para ve kredi
piyasalarında önemli bir dönüşüm yaşanması beklenmekte, banka ve finans sisteminin yerini kısmen
de olsa dijital bir sisteme bırakacağı öngörülmektedir. Uzak Doğu ve Çin’den kaynaklı ticaret sapması
ile ülke ticareti bu süreci fırsata çevirme şansına sahiptir. Buna yönelik, ticarette ve üretimde iş
birliklerinin arttırılması gerekmektedir. Olumlu bir başka olgu, küresel petrol fiyatlarında yaşanan
düşüşlerdir. Petrol açısından dışarıya bağımlı olan Türkiye ekonomisinde enflasyon üzerinde düşüş
etkisi yaratması beklenmesidir. Pandeminin küresel ekonomi üzerinde kalıcı değişimler yaratacağı
öngörülmektedir ve hükümetlerin yeni küresel düzene geç olmadan geçebilmeleri için yeni stratejiler
geliştirmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Ekonomi
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COVID-19 OF THE PANDEMIC, THE IMPACT ON THE ECONOMY
OF TURKEY: ECONOMIC PROJECTIONS FOR THE POSTPANDEMIC PERIOD
Abstract: In the historical process; many pandemics have occurred such as plague, Spanish and
Asian flu, cholera, typhus, ebola. The pandemics experienced had important consequences such as the
loss of many people and creating socioeconomic problems for the countries. In our recent history,
SARS-COV, MERS-Cov corona virus type outbreaks have been added to SARS-Cov2 (Covid-19).
One of the important effects of epidemics and outbreaks are macro depressions. It is obvious that
when factors such as loss of productivity caused by diseases, trade interruption, and firm activities
come to a halt in heavily affected centers, the end of the epidemic will also lead to a global recession.
In this study, the macroeconomic indicators out of Covid-19 epidemic, Turkey aims to evaluate the
impact on the economy. Accordingly, early effects of the pandemic on economic measures and
economic indicators taken by policy makers against pandemics are explained. It is aimed to make long
term inferences about the post-pandemic process of the economy. Turkey, Covid-19 regarding the area
of restrictive measures taken at the earliest in the world although the measures will naturally be one of
the countries with significant economic impact for the defeat of commercial life to a standstill. The
transportation and tourism and service sectors are the sectors that will suffer the most from this
process. Some sectors such as personal-care and healthcare, e-commerce, medical supply-services are
the winners of this process. A significant transformation is expected in the money and credit markets.
It is anticipated that the bank and financial system will be replaced partially by a digital system. With
the trade deviation from the Far East and China, country trade has the chance to turn this into an
opportunity. To this end, collaborations in trade and production need to be increased.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Economy
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KÜRESEL HAVACILIKTA COVID-19 SONRASI NORMALLEŞME
SÜRECİNDE DEVLET DESTEĞİNİN ÖNEMİ: SÜBVANSİYONLAR
ETKİN BİR MÜDAHALE OLABİLİR Mİ?
Öğr. Gör. Armağan Macit
Ege Üniversitesi, Havacılık Meslek Yüksekokulu, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği)
armagan.macit@gmail.com
Özet: 2020 yılında tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, seyahat kısıtlamaları ve
sınırların kapanması ile en büyük etkileri ulaştırma sektöründe görülmüştür. Küreselleşme ile
bağdaşmayan bir yaşam standartını zorunlu koşan pandemi, hava kargo taşımacılığı dışında küresel
havacılık sektörünü derinden etkilemiştir. Düşük kar marjı, yoğun rekabet, yüksek maliyet bağlamında
varlığını sürdüren sektör, finansal kriz yaşamaya başlamıştır. Birçok havayolu işletmesi iflas
durumuna gelmiştir. Dünya’nın en eski havayolu ünvanına sahip olan Avianca Havayolları iflasını
duyurmuş, Air France, KLM gibi büyük havayolu işletmeleri finansal kriz yaşadıklarını duyurarak
iflas yönünde bir tablo çizmişlerdir. Bazı ülkeler havacılık sektörünün stratejik önemi ve ülke
ekonomisi üzerindeki etkisini düşünerek çeşitli destek paketleri açıklamışlardır. Bazı ülkelerde ise
havayolu işletmeleri devletlerden çeşitli kurtarma taleplerinde bulunmuşlardır. Uluslararası Hava
Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından Covid-19 süreci ile ilgili yayınlanan raporlarda havayolu
işletmelerini iflastan kurtarmak için yapılması gerekenler ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
Bu öneriler doğrudan finansal yardım, banka kredileri ve vergi muafiyeti olarak belirtilmektedir. Bu
çalışmada Küresel havacılık sektöründe havayolu işletmelerine yönelik finansal kurtarma
operasyonları incelenerek, Devletlerin sektöre nasıl müdahale ettiklerini belirlemek amaçlanmaktadır.
Devletlerin sağladıkları sübvansiyonların havayolu işletmeleri için yeterli olup olmadığı
değerlendirilecektir. Küresel Havacılık sektörünün tarihinde yaşadığı en büyük kriz olan Covid-19
sürecinin havacılık sektörünü sürüklediği yeni düzende devletlerin müdahalesi, havacılık sektörünün
oyuncularının yeniden belirlenmesinde etkili olacaktır. Post pandemi sürecinde serbestleşmenin
etkileri, ortadan kalkma riski ile karşı karşıyadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Küresel Havacılık, Devlet Desteği
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THE IMPORTANCE OF GOVERNMENT SUPPORT IN THE NORMALIZATION PROCESS
AFTER COVID-19 IN GLOBAL AVIATION: CAN SUBVANCES BE AN EFFECTIVE
INTERVENTION?

Abstract: Covid-19 pandemic, which affected the whole world in 2020, had the greatest effects in
the transportation sector with travel restrictions and closing borders. Requiring a standard of living
that is incompatible with globalization, the pandemic has deeply affected the global aviation industry,
apart from air cargo transportation. The sector, which continues to exist in the context of low profit
margin, intense competition and high cost, has started to experience a financial crisis. Many airline
companies have become bankrupt. Avianca Airlines, which has the oldest airline title in the world,
announced its bankruptcy, and major airline companies such as Air France and KLM announced that
they were experiencing a financial crisis and drew a picture in the direction of bankruptcy. Some
countries have announced various support packages considering the strategic importance of the
aviation industry and its impact on the country's economy. In some countries, airline companies have
requested various rescues from states. In the reports published by the International Air Transport
Association (IATA) on the Covid-19 process, various suggestions are made on what needs to be done
to save airline companies from bankruptcy. These suggestions are stated as direct financial aid, bank
loans and tax exemption. In this study, it is aimed to determine how States intervene in the sector by
examining financial recovery operations for airline companies in the global aviation sector. Whether
the subsidies provided by the states are sufficient for airline operations will be evaluated. In the new
order, where the Covid-19 process, which is the biggest crisis in the history of the global aviation
industry, has dragged the aviation industry, the intervention of the states will be effective in
determining the players of the aviation industry. The effects of liberalization in the post pandemic
process face the risk of disappearance.
Keywords: Covid-19, Global Aviation, Government Support
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COVID-19'A MEKÂNSAL BAĞLAMDA ETNOGRAFİK YAKLAŞIM:
DENEYİMLER VE TANIKLIKLAR
Prof. Dr. Muzaffer Sümbül
Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema
sumbul.muzaffer@gmail.com

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayda Aksoydan
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Çalışmaları
aydaaksoydan@gmail.com

Yüksek Lisans Öğrencisi Nagihan Alan Yiğit
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Çalışmaları
nagihanalan34@gmail.com
Özet: Bu bildirinin konusunu Covid-19 dönemi, insan ve mekan ilişkisi oluşturmaktadır. Etnografik
metodolojinin kullanıldığı bu çalışmada; üç yazarın deneyim, tanıklık ve gözlemleri doğrultusunda
insan-mekan bağlamında Covid-19 ele alınmaktadır. Covid-19, yer yüzünü etkisi altına alan bir salgın
olarak insanların tüm yaşamını etkiledi. İnsanlar ilksel dönemlerinden günümüze değin mekanlar ile
ilişkilenerek yaşamlarını devam ettirmektedir. Buna bağlı olarak insanlar, korunma ve güvenlik gibi
temel duygulardan hareket ile bir çok mekanlar oluşturmaktadır. Özellikle salgın döneminde zorunlu
mekansal sınırlamalar, insan ve çevre ilişkisini bir kez daha sorgular kılmıştır. Doğa ve insan,
kentlerin doğal olmayan mekanlarında, konutlarında, yaşam alanlarında kısıtlanmış bir süreç yaşadı.
Bu bağlamda kentler, sınırları belli yaşam alanları ile insanların gündelik hayatta belirgin yeri ile
mekansal bir sorgulamaya neden oldu. Böylelikle mekansal sınırlamalar insanın yaşamda kalma
serüveninde çok yönlü sorgulayıcı bir etki yarattı. Dolaysıyla bu etkiler, farklı mekan olanaklarına
sahip olan bireylerin insan ve mekan ilişkisi COVID-19 etnografisi ile ele alınmaktadır. Bu bildiri ile
Adana kent merkezinde üç farklı semtte gerçekleştirilmiş etnografik bir araştırma sonuçları ele
alınacaktır. Bu kapsamda veriler, etnografik metodoloji ile toplanmış olup, çalışma 1 Kasım-8 Haziran
2020 tarihleri ile sınırlandırılmıştır. Veriler, bu dönemde katılarak gözlem ve görüşmelere bağlı olarak
elde edilmiştir. Toplumsal yaşamın bir parçası olarak sosyal ilişkiler; komşuluk, akrabalık ve
arkadaşlık gibi mekana bağlı olarak gerçekleşen tutum ve davranışlardır. Sınırlandırılmış mekanlarda
bu ilişkilerin ortaya çıkarttığı sonuçlar bu bildiri ile ele alınmış olacaktır. Bu çalışmada üç farklı
mekansal deneyimler etnografik bakış açısı ile incelenecektir. Bu veriler kültürel bir yaklaşımı ile
çözümlenerek, covid-19 döneminde insan ve makan ilişkileri gözler önüne serilecektir. Böylelikle,
farklı semte dair toplumsal ilişkiler, mekana bağlı deneyim ve tanıklıklar kapsamında incelenmiş
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Covid19, sosyal ilişki, mekan, etnografi, iletişim
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ETHNOGRAPHIC APPROACH TO COVID-19 IN SPATIAL CONTEXT:
EXPERIENCES AND TESTIMONIES
Abstract: The subject of this paper is the Covid-19 period's human-space relationship. In this study
using ethnographic methodology; Covid-19 is handled in the context of human-space based on the
experience, testimony of the three authors. Covid-19 affected people's entire life as an epidemic that
affected the earth. People continue their lives by associating with the spaces from their early days to
the present. Accordingly, people create many spaces based on basic emotions such as protection and
security. Especially during the epidemic, mandatory spatial constraints have once again questioned the
relationship between human and environment. Nature and people experienced a restricted process in
the unnatural spaces, residences and living spaces of the cities. In this context, cities caused a spatial
questioning with certain boundaries of living spaces and the prominent place of people in daily life.
Thus, spatial limitations had a multi-faceted questioning effect on human survival adventure.
Therefore, these effects are handled by the COVID-19 ethnography of the people with different space
possibilities. This paper, the results of an ethnographic research conducted in three different districts
of Adana city center will be discussed. In this context, the data were collected by ethnographic
methodology and the study was limited to 1 November-8 June 2020. During this period, data were
obtained based on participant observations and interviews. Social relations as part of social life;
attitudes and behaviors that occur depending on the location such as neighborhood, kinship and
friendship. The results of these relations in restricted spaces will be discussed with this paper. In this
study, three different spatial experiences will be examined from an ethnographic perspective. These
data will be analyzed with a cultural approach, and the relationship between people and space will be
revealed during the covid-19 period. Thus, social relations of different districts will be examined
within the context of location-related experiences and testimonies.
Keywords: Covid19, social relation, space, ethnography, communication
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TÜRKİYE’NİN NÜFUS YAPISI VE YAŞLI NÜFUSA YÖNELİK
SAĞLIK POLİTİKALARININ ÖNEMİ
Dr. Nadir Çomak
nadir.comak@gmail.com

Doç. Dr. Osman Özkul
Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Özet: Türkiye, yakın zamana kadar genç ve dinamik nüfuslu bir ülke olarak tanımlanırdı. Fakat
özellikle son yıllarda genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip bir ülke olma özelliğini hızla
kaybetmektedir. Türkiye’nin, nüfus artış hızının düşmesi, genç nüfus oranının genel nüfus içindeki
payını azaltırken, yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payını da yükseltmektedir. Yaşlı nüfus oranının
artmasında bir diğer önemli faktör, Türkiye nüfusunun ortalama yaşam süresinin uzamasıdır. Bu
durumun gerçekleşmesindeki en önemli faktör hayat standartlarında gerçekleşen iyileşmelerdir.
Ayrıca, kırsal kesimden şehirlere doğru gerçekleşen hızlı nüfus hareketi, geleneksel aile yapısının,
çekirdek aile yapısına dönüşümünü hızlandırmıştır. Bu durum Türkiye için yeni bir kavram olan,
yaşlılık ve yalnızlık sorununu gündeme getirmektedir. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 pandemi
süreci salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı en savunmasız kesimin, bağışıklık sistemi en zayıf olan
kronik hastalar ve yaşlılar olduğunu göstermiştir. Gelecekte yaşanabilecek yeni ve farklı virüs
salgınlarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu amaçla Türkiye’nin, giderek yükselen yaşlı nüfusun hayat
standartlarını yükseltmeye ve iyileştirmeye yönelik sosyal politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada, Türkiye nüfusunun genel özellikleri incelenerek, giderek artmakta olan yaşlı nüfusun
yaşama şartlarının yükseltilmesi için çözümler sunulması amaçlanmaktadır.
Yöntem ve teknik: Bu çalışmada nüfus verileri ile sağlık alanında yapılan çalışmalar arasındaki ilişki
incelenecektir. Coğrafi ve sosyolojik değerlendirmelerle nüfusun değişiminin sonuçları konusunda
analizler yapılacaktır. Çalışmada TUİK veri tabanından elde edilen istatistiklerle, Sağlık Bakanlığı
tarafından 2002-2020 yılları arasında tutulan kayıtlar esas alınmıştır. Elde edilen nüfus verileri tablo
ve grafikler halinde orijinal olarak düzenlenmiş ve analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler hem ulusal
ölçekte hem de uluslararası karşılaştırmalar şeklindedir. Çalışmada mevcut verilerden hareketle bir
gelecek projeksiyonu oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar kavramlar: Yaşlı nüfus, genç nüfus, bağımlı nüfus, sağlık politikası, ölüm hızı, covid-19
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TURKEY'S POPULATION STRUCTURE AND THE IMPORTANCE OF
HEALTH POLICIES FOR ELDERLY POPULATION
Abstract: Turkey has been defined as a country which has young and dynamic population, until
recently. But it is rapidly losing its condition of having a young and dynamic population structure
throughout the last decades. Decreasing population growth rate of Turkey causes a decrease on the
share of young population rate in the general population whereas raises the share of the elderly
population. Another important factor in the increase of the elderly population ratio is the extension of
the average life expectancy of population of Turkey. The most important element in the realization of
this situation is the improvements in living standards. Furthermore, the rapid population migration
from rural areas to the cities accelerated the transformation from the traditional family structure to the
nuclear family structure. This situation creates a new concept regarding the loneliness of elderly
people. Global Covid-19 pandemic process shows that people with the infectious diseases and weak
immune system are the most vulnerable segment. Hence, we must be prepared for new and different
virus outbreaks that may occur in the future. For this reason, new social policies must be enacted in
order to improve living standards of the elderly population in Turkey. Fundamental purpose of this
study is that proposing new solutions for improving living standards of increased elderly population by
examining general population characteristics of Tukey.
Keywords: Elderly population, young population, dependent population, health policy, mortality rate,

covid-19.
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TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖLÜM NEDENLERİNE GÖRE ANALİZİ VE
COVID-19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’NİN SOSYAL VE EKONOMİK
POLİTİKALARINA ETKİSİ
Dr. Nadir Çomak
nadir.comak@gmail.com

Doç. Dr. Osman Özkul
Sakarya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Özet: Türkiye nüfusunun yaş gruplarına ve ölüm oranlarına göre analiz edildiği bu çalışmada; ölüme
neden olan faktörler ile nüfusun yaş gruplarına göre değişen ölüm oranları incelenmiştir. Ölüme neden
olan bu faktörler ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Ayrıca ölüme
neden olan hastalıklara yol açan sigara kullanma alışkanlığı, obez öncesi ve obez nüfusun toplam
nüfus içindeki oranı, diyabetli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelenmiştir. Bu veriler ulusal
ölçekte incelendiği gibi uluslararası verilerle de karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bulaşıcı olan
ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ölüme neden olma ihtimalleri incelenmiş ve kıyaslamaları
yapılmıştır. Koronavirüs pandemisi sebebiyle gerçekleşen ölüm oranları ulusal ve uluslararası düzeyde
kıyaslanarak incelenmiştir. Bulaşıcı hastalıkların ölümlere yol açma ihtimalinin Türkiye’de ve
dünyada covid-19 pandemisine kadar öngörülememiş olmasından hareketle, gelecekte yaşanabilecek
yeni virüs salgınlarına karşı ölümlere daha yatkın olabilecek nüfus miktarı belirlenerek, ülkemizin
yaşam standartlarının yükselmesine yönelik alınabilecek tedbirler için önerilerde bulunulmuştur.
Nüfusun değişen dinamikleri göz önüne alınarak ülkemizin geleceği için sosyal ve ekonomik kalkınma
planları hazırlanmalıdır. Bu çalışmada, bundan sonra yaşanabilecek muhtemel pandemilerde ölüm
oranlarının düşürülmesi için tedbirler alınması ve yeni politikalar üretilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Yöntem ve teknik: Yaptığımız çalışma kesitsel bir analiz olup tanımlayıcı ve yorumlayıcı bir nitelik
taşımaktadır. Değerlendirmelerde esas alınan grafiklerin hazırlanmasında, TUİK veri tabanından elde
edilen istatistiklerle, Sağlık Bakanlığı tarafından 2002-2020 yılları arasında tutulan kayıtlar ve
hesaplamalar esas alınmıştır. Elde edilen sayısal veriler bilgisayar yardımıyla grafik şeklinde orijinal
olarak düzenlenmiştir. Çalışmanın evreni Bütün Türkiye ve örneklemi ise Türkiye nüfusunun bütün
yaş gurupları olup, çalışmamızda uluslararası karşılaştırmalara yer verilmiştir.
Anahtar kavramlar: Bebek ölüm hızı, Kaba ölüm hızı, yaşlı nüfusu, nüfus artış hızı, covid-19.
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ACCORDING TO THE TURKEY DEMOGRAPHIC ANALYSIS AND
CAUSES OF DEATH COVIDIEN-19 OF TURKEY'S SOCIAL AND
ECONOMIC IMPACT OF PANDEMIC POLICY
Abstract: In this study, Turkey's population was analyzed according to age groups and death rates;
the factors that caused death and death rates varying according to the age groups of the population
were examined. These major factors causing death were analyzed comparatively with national and
international data. In addition, smoking habit leading to death-causing diseases, pre-obese and obese
population in the total population, and diabetic population in the total population were also examined.
These data have been analyzed comparatively with international data as well as analyzed on a national
scale. The possibilities of infectious and non-communicable diseases to cause death were examined
and compared. Mortality rates due to coronavirus pandemics were compared at national and
international levels. Since possibility of a pandemic was unforeseen so far, in this article, by defining
the amount of population that may have higher risk to death in the future infectious diseases, several
measures are suggested in order to increase the living standards of our country. Social and economic
development plans should be prepared for the future of our country, taking into account the dynamics
of change of the population. In this study, the importance of taking measures and decreasing the
mortality rates in possible pandemics are emphasized.
Keywords: Infant mortality rate, Crude death rate, elderly population, population growth rate, covid19.
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COVID-19 SÜRECİNİN, HİZMET SEKTÖRÜ İLE İLİŞKİSİ:
GÜVENLİK HİZMETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR TARTIŞMA
Doç. Dr. Mehmet Naci Efe
Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü
naciefe@beykent.edu.tr
Özet: 2020 yılının son çeyreğinde, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, Vuhan şehri ile tüm dünyanın
gündemine girmiş olan Sars-CoV-2 vakalarının, dünyadaki küreselleşme nedeniyle, domino etkisi
yaratarak tüm kıtalara hızla yayılan bir kriz sürecini başlattığı bilinmektedir. Söz konusu kriz her ne
kadar öncelikle sağlıkla hayatta kalma güdüsünü öncelese de beraberinde getirdiği; güvenlik,
ekonomik resesyon, sektörel daralmalar, işsizlik ile buna bağlı olarak sosyolojik ve psikolojik
travmaların da tetikleyicisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle, kısa vadede yaşanan ve uzun vadede
yaşanması beklenen yeni bir dünya düzeninin ayak sesleri duyulmaktadır. Toplumsal yaşamda sosyal
kurumlar olarak ifade edilen; aile, ekonomi, eğitim, siyaset ve hukuk gibi birçok alanda, yeni
düzenlemelerin gerçekleşeceği kabul edilerek, orta ve uzun vadeli planlamaların buna göre
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bireyler için, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ilk
basamağı olan fiziksel ihtiyaçlardan bir sonraki basamakta yer alan önceliğin‘‘güvenlik’’ihtiyacı
olduğu şüphesiz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik alanda değerlendirilecek olursa;
güvenlik hizmetlerinin, çalışan sayısı ve yatırımları ile ekonomik katma değeri oldukça büyük bir
sektörü oluşturduğu değerlendirilmektedir. Elbette tüm sektörler üzerindeki etkileri gibi, Covid-19
sürecinden güvenlik sektörü de payını almaktadır. Özellikle birçok özel ve kamu kuruluşunun, hizmet
sağlayıcısı olan güvenlik sektörü daralan pazar koşullarından olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu
çalışmanın amacı; Covid-19 sürecinin, güvenlik hizmeti sunan hizmet işletmeleri üzerindeki etkilerini
ortaya koymak ve bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için somut çözüm önerileri getirmektir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Hizmet Sektörü, Güvenlik Hizmetleri
Abstract: By the middle of the fourth quarter of 2020, first Sars-CoV-2 infections were detected in
Wuhan city of People's Republic of China. Later crisis spread rapidly to all continents due to
globalization of the world economy. In this crisis health and survival motives of the people have been
emphasized much more than other factors, but on the other hand crisis has also been the cause of
economic recession, shrinkages in many sectors, unemployment and security problems. All these
consequences triggered sociological and psychological traumas in the society. It is important to point
out that all these short term processes are signs of the new world order in the long run. Medium and
long term plans should be updated according to the reorganization that will take place in social
institutions such as family, economy, education, government and jurisprudence. As it is indicated in
Maslow’s hierarchy of needs, individuals care mostly about their “safety and security” after their
physiological needs have been met. Financially, security services constitute a sector with a great
economic value added with its number of employees and investments. However, like all other service
sectors security sector has also been negatively affected by Covid-19. Closure of many private and
public institutions due to Covid-19 made security sector vulnerable to negative financial impacts of
sectoral shrinkages. The purpose of this study is to reveal the effects of Covid-19 on security service
companies and propose concrete solutions to eliminate these negative effects.
Keywords: Covid-19, Pandemic, Service Industry, Security Services
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COVID-19 (CORONAVİRÜS) PANDEMİSİNİN TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE
SEKTÖREL YANSIMALARI
Yüksek Lisans Öğrencisi, Fatma Merve İnan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Anabilim Dalı,
merveinann06@gmail.com
ÖZET: Covid-19 Pandemisi sadece insan sağlığına zarar vermemiş dolaylı ve dolaysız olarak bir çok
sektörü de etkisi altına almıştır. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra ülkeler bir yandan
çeşitli karantina uygulamalarıyla toplumsal yaşamı kısıtlarken bir yandan da sağlık sektörü başta
olmak üzere birçok sektörün zarar görmemesi için sosyoekonomik mücadele de vermektedir. Küresel
arenada ortaya çıkan virüs bir anda ülkelerin gündemlerini ve önceliklerini değiştirmiş, silahlı
savaşları durdurmuş, salgınla mücadele süreci başlatmıştır. Ülkelerin güç dengelerinin
değişebileceğinin sinyalini vermiştir. Bu süreçte siyasi ve ekonomik anlamda güç unsuru olarak ifade
edilen bazı ülkelerin salgından en çok zarar gören ülkeler olduğu gözlenmiştir.
Türkiye ise bu süreçte salgına diğer ülkelere nazaran daha geç maruz kalmış, güçlü sağlık sistemi ve
kontrol mekanizmasıyla salgınla hala mücadele etmekle birlikte süreci başarıyla yürütmüştür. Hem
kendi vatandaşlarına hem de diğer ülkelere sağladığı yardımlar ile takdire şayan bir mücadele
sergilemektedir. Birçok ülkede yoğun bakımların doluluk oranları fazlasıyla aşılmış, hastane
koridorlarında bile yer kalmamış nihayetinde sağlık sistemleri çökmüştür. Türkiye ise şehir
hastaneleri, doluluk oranlarını kaldırabilecek kapasitede yoğun bakım odaları, önceden yeterli
depolanması sağlanmış ekipmanları ve tecrübesiyle adından söz ettiren Türk hekimleri ve sağlık
personeli ile birlikte sağlık alanında gurur verici bir süreç izlemiştir. Diğer ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de zorunlu karantina uygulamaları ve küresel düzenin etkisiyle ekonomi ve turizm sektörü
olumsuz manada etkilenmiştir. Eğitim sisteminde de uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Covid19’un dünya ve Türkiye ölçeğinde sektörleri ne oranda etkilediği konusu ancak salgın sürecinin
nihayete ermesi ile gün yüzüne çıkacaktır.
Bu çalışmada Covid-19 salgını üzerine gündem akışı ve literatürdeki çalışmalar takip edilerek,
pandeminin mevcut ve muhtemel etkileri doğrultusunda, önem arz eden sağlık, eğitim, ekonomi ve
turizm sektörlerine yansımaları konusunda çeşitli veriler de göz önünde bulundurularak küresel soruna
ışık tutmak istenmektedir. Küresel düzende krizi fırsata çevirme ve en az hasarla atlatabilme
noktasında Türkiye’nin dünya ve bölgesel konumuna paralel olarak çeşitli önerilerde bulunmak, yol
göstermek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Coronavirüs, Salgın, Pandemi, Türkiye
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SECTORAL REFLECTIONS OF COVID-19 (CORONAVIRUS)
PANDEMIC IN TURKEY
Abstract: The Covid-19 pandemic has not only harmed human health, but it has also affected many
sectors, both directly and indirectly. After Covid-19 influenced the whole world many countries in the
world restricted social life with various quarantine practices, and they also continue to fight against
socioeconomic struggle in order not to harm many sectors, especially the health sector. The virus that
emerged in the global arena suddenly changed the agendas and priorities of countries, halted armed
wars, and started a process of fighting the epidemic. It signaled that the balance of power of countries
could change. In this process, it has been observed that some countries, which are expressed as a force
factor in political and economic terms, have suffered the most from the outbreak.
On the other hand, Turkeyhas been exposed to the outbreak later than other countries and has carried
out the process of fighting the virus successfully, although it is still fighting the outbreak with its
strong health system and control mechanism. It is an admirable struggle with the assistance it provides
both to its citizens and other countries. In many countries, the occupancy rates of intensive care units
have been greatly exceeded, and even hospital corridors have no room left, and eventually, the health
systems have collapsed.Turkey prepared city hospitals with intensive care rooms to meet occupancy
rates in advance, provided enough storage for equipment, gathered experienced Turkish physicians
and health care providers in the health sector to have an adequate response to the virus outbreak. As in
other countries, Turkey’s economy and tourism sectors have been negatively affected by the
implementation of mandatory quarantine and by following the global recommended mitigation
measures. The distance education model has also been introduced in the education system. The extent
to which Covid-19 has affected sectors inthe world and Turkey will only fully quantifies afterthe
outbreak is dealt with.
The study intends to examine the current and possible effects of this pandemic on health, education,
economy, and tourism sectors. The study will analyze the available literature onCovid19 andwill
recommend approaches Turkey can use to reduce the impact of Covid 19 on its sectors.
Keywords: Covid-19, Coronavirus, Epidemic, Pandemic, Turkey
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COVID-19 PANDEMİSİNE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM GEÇİŞ SÜRECİ
VE DEĞERLENDİRMESİ: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
Iğdır Üniversitesi
mhakki.alma@igdir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Turgay Demirel
Iğdır Üniversitesi
turgay.demirel@igdir.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Halil Kayaduman
Iğdır Üniversitesi
halil.kayaduman@igdir.edu.tr

Özet: Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 virüsünü pandemi ilan etmesiyle beraber (World Health
Organization, 2020), pek çok üniversite eğitim ve öğretim olanaklarının aksamaması adına uzaktan
eğitime geçmişlerdir. Bu doğrultuda, Iğdır Üniversitesi (IÜ) yönetimi de örgün eğitimde verilen
önlisans, lisans ve lisansüstü derslerin ve sınavların uzaktan eğitim aracılığıyla çevrimiçi yöntemlerle
yapılmasına karar vermiştir. Bu süreç içinde üniversitemizin hali hazırda kullandığı öğretim yönetim
ve canlı ders sistemleri tüm üniversitenin kullanımına açılmış, öğrencilerimize bilgilendirmeler
yapılmış ve akademisyenlerimize çevrimiçi eğitimler verilmiştir. Ayrıca akademisyenlere ve
öğrencilere telefon ve eposta yoluyla teknik destek sağlanmıştır. Dersler eşzamanlı canlı ders
uygulamaları ve eşzamansız (ders video kayıtları, ödevler, doküman paylaşımları gibi) aktivitelerle
yürütülmüştür. Ders değerlendirmeleri ise sistem üzerinden ödev/proje veya çevrimiçi sınav
usulleriyle yapılmıştır. Lisansüstü düzeydeki seminerler, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları
video-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Süreç hakkında detayları görebilmek adına
akademisyenlere (n=125) ve öğrencilere (n=1553) yapılan anket çalışmasının sonuçlarına göre;
öğretim yönetim sistemine akademisyenler çoğunlukla (%91) dizüstü bilgisayarla bağlanırken,
öğrenciler çoğunlukla (%89) akıllı telefonla bağlandığı görülmüştür. Bu bağlamda öğretim yönetim
sisteminin, ders materyallerinin farklı ekran boyutlarını desteklemesinin önemli olduğunu söylenebilir.
Ayrıca, öğrenciler genellikle (%79) internete mobil telefon hatları aracılığıyla bağlanırken,
akademisyenler çoğunlukla (%82) kablosuz ağlardan bağlanmıştır. Bu doğrultuda, akademisyenler
teknolojik donanım yetersizliği, internet erişimi ve teknoloji kullanma becerileri konusunda
öğrencileri için kaygılar yaşamışlardır. Aynı zamanda akademisyenler, uzaktan eğitim pedagojisi ve
çevrimiçi sınav güvenliği konularında da zorluklar yaşadıklarını söylemişlerdir. Öğrenciler ise
teknolojik donanım yetersizliği, internet erişim problemleri, sistem kullanımı ile ilgili bilgi ve beceri
eksikliği, bazı derslerin fazla ödev odaklı olması gibi konularda zorluklar yaşadıklarını ifade
etmişlerdir. Sonuç olarak, akademisyenler ve öğrenciler için hem teknolojik anlamda hem de bilgi ve
beceri anlamında çeşitli eksiklikler olduğunu söylenebilir. Bu doğrultuda, akademisyen ve öğrencilerin
teknik imkânlarının artırılması, hem teknik hem pedagojik anlamda bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesinin önemli olduğu sonucuna varılabilir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, Uzaktan Eğitim, Akademisyen Zorluklar, Öğrenci Zorluklar
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THE TRANSITION PROCESS OF DISTANCE EDUCATION
REGARDING COVID-19 PANDEMIC: IGDIR UNIVERSITY CASE
Abstract: Many universities have switched to distance education in order not to hinder their
education following the decision of the World Health Organization declaring the Covid-19 virus as a
pandemic (World Health Organization, 2020). Accordingly, the senate of Igdir University (IU) has
decided to move to distance education for the associate, undergraduate, and graduate departments and
be conducted the exams via online methods. The learning management and live class system that our
university currently uses have been opened to the use of the entire university. In this regard, our
students have been informed and online training has been given to our academics. Besides, technical
support was provided to academics and students via phone and email. Courses were conducted with
synchronous and asynchronous activities (such as course video recordings, assignments, document
sharing). Course evaluations were done through homework/projects or online exams. Seminars, thesis
committees, and defenses at the postgraduate level were carried out through the video-conference
system. A survey was administered to academics (n=125) and students (n=1553) to see details about
the implementation process. While academicians mostly (91%) connected to the learning management
system with a laptop computer, students (89%) were mostly connected via a smartphone. Hence, it can
be said that it is important to have compatibility with different screen sizes for the learning
management system and course materials. In addition, students (79%) usually connect to the Internet
via mobile phones, while academics (82%) mostly connect via wireless networks. In this regard,
academics experienced concerns for their students about their technological equipment insufficiency,
internet access, and technology usage skills. The academics also said that they had difficulties with
distance education pedagogy and online exam safety. On the other hand, the students stated that they
had difficulties in terms of lack of technological equipment, internet access problems, lack of
knowledge and skills related to system use, and some courses being too homework-oriented. As a
result, it can be said that there are various deficiencies for academics and students both in terms of
technology and knowledge, and skills. Therefore, it can be concluded that it is important to increase
the technical facilities of academicians and students and to improve their knowledge and skills in
terms of both technical and pedagogical aspects.
Keywords: Covid-19, Distance education, Academicians constraints, Student constraints.
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COVID-19, DIGITALIZATION, INDIVIDUAL AND SENISM
Assoc. Prof. Dr. Erdal Şen
İstanbul Aydın University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business
Administration (English).
sen@senizm.com, erdals@aydin.edu.tr

Assist. Prof. Dr. Adnan Duygun
İstanbul Gelişim University, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, Business
Administration (English).
aduygun@gelisim.edu.tr

Abstract: All people around the world with access to up-to-date information observe, interpret and
experience processes and events that have never happened before. World Health Organization declared
COVID-19 pandemic crisis at March 11, 2020. Many issues in the field of medicine such as the
analysis of the new type of coronaravirus, the availability of vaccine or drug and the ways of
protection from the virus are being studied. In this regard, one of the most important differences of
COVID-19 pandemic stands out as digitalization and individual relation in today's world. This
relationship can be summarized as the fact that the rapid and high rate of change and transformation is
especially effective in information, communication and production technologies. Technological
developments since the mid-1990s, when digitalization started to be used very effectively, efficiently
and productively in knowledge management, communication, production and consumption processes,
have revealed very important results. It is seen that the change and transformation experienced in the
relevant fields have many important effects on the world of science, management, social life, cultural
areas, artistic activities and perhaps most importantly, “the individual”. At this point, what is meant by
management is a framework as wide as all areas written with management. As manager, employee,
consumer and member of social life, the place of individuals who may have many different roles in the
“Digital Revolution” and paradigm change can have vital importance in all areas of social sciences.
Within the scope of the concept of “New Normal”, the main variable of digitalization stands out as an
individual and all existing structures, systems and processes are being redesigned in this context. This
study aims to present the future perspective by defining the “individual” and environment in the
context of the "Senism” theory, which underlies the “me and you in me” approach.
Keywords: COVID-19, Digitalization, Management, Senism.
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COVID-19, DİJİTALLEŞME, BİREY VE SENİZM
ÖZET: Dünya üzerinde, güncel bilgiye bir biçimde erişimi olan tüm insanlar, COVID-19 pandemik
krizi ile ilgili süreçte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen 11 Mart 2020 tarihinden
günümüze kadar, daha önce bilinen hiçbir zamanda yaşanmamış süreçleri ve olayları, gözlemlemekte,
yorumlamakta ve yaşamaktadırlar. Pandemi ilanına neden olan yeni tip koronavirüsün genetik
diziliminin çözümlenmesi, aşısının ya da ilacının bulunması, virüsten korunma yolları gibi tıp alanında
birçok konu geçmişte de günümüzde olduğu gibi, ilgili dönemin koşullarında araştırılarak çözüm
seçenekleri üzerinde çalışılmaktadır. Bu bağlamda COVID-19 pandemisinin en önemli farklarından
bir tanesi, günümüz dünyasında dijitalleşme ve birey ilişkisi olarak öne çıkmaktadır. Bu ilişki hızlı ve
yüksek oranda yaşanan değişim ve dönüşümün özellikle bilgi, iletişim ve üretim teknolojilerinde etkili
olması olarak özetlenebilir. Dijitalleşmenin bilgi yönetimi, iletişim, üretim ve tüketim süreçlerinde çok
etkin, etkili ve verimli olarak kullanılmaya başlandığı 1990’lı yılların ortalarından bugüne kadar
teknolojik gelişmeler çok önemli sonuçları ortaya çıkarmıştır. İlgili alanlarda yaşanan değişim ve
dönüşümün; bilim dünyasına, yönetime, sosyal yaşama, kültürel alanlara, sanatsal faaliyetlere ve fakat
belki de en önemlisi olarak değerlendirilebilecek olan bireye, birçok önemli etkisinin olduğu
söylenebilir. Bu noktada yönetimden kastedilen siyasal yönetişim, kurumsal yönetişim, yönetim ve
strateji gibi temel alanlarla birlikte, sonunda yönetim ile yazılan tüm alanlar kadar geniş bir çerçevedir.
Tüm bu farklı alanların, birey ile etkileşimi gelecekte dünyanın en önemli çalışma konuları ve
alanlarını oluşturma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Gerek yönetici gerek çalışan gerek tüketici
gerekse sosyal hayatın bir üyesi olarak, bunlar ve benzeri birçok farklı role sahip olabilen bireyin,
“Dijital Devrim” ve paradigma değişikliğinin içindeki yeri, sosyal bilimlerin tüm alanlarında yaşamsal
öneme sahip olabilecektir. “Yeni Normal” kavramı kapsamında dijitalleşmenin başat değişkeni “birey”
olarak öne çıkmakta ve var olan tüm yapı, sistem ve süreçler bu bağlamda yeniden tasarlanmaya
başlanmaktadır. Bu çalışma bireyi ve çevresini, “ben ve bendeki sen” yaklaşımını temelinde barındıran
“Senizm” kuramı bağlamında tanımlayarak gelecek perspektifi sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dijitalleşme, Yönetim, Senizm.
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TASARRUFA DAYALI FİNANS SİSTEMİ VE COVID-19 GİBİ
KRİZLERDEN ETKİLENMEMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME
GEREKLİLİĞİ
Murat Ergüven
Emin Şirketler Grubu
dr.muraterguven@gmail.com
Özet: Tasarrufa dayalı finans sistemi Türkiye’de giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda
Türkiye’de birçok firma tasarrufa dayalı finans sistemi iş modeli ile çalışan şirketler kurmaktadırlar.
Almanya’da ve gelişmiş birçok ülkede benzeri olan sistemin bu ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de
yasal bir alt yapısı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisi için gayet önemeli olan
tasarrufa dayalı finans sisteminin çalışma şeklini araştırmak ve COVID-19 gibi saldın dönemlerinde,
ekonomik konjonktürel dalgalanmalarda sistemin taraflarının ve Türkiye ekonomisinin etkilenmemesi
için bu sahada yasal düzenleme yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışmayı yaparken
internet araştırması ve literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışmada öncelikle tasarrufa dayalı finans
sisteminin işleyişi, bankaların kullandığı finansal aracılık sistemine benzeyip benzemediği üzerinde
durulmuş daha sonra bu sistem için yasal düzenleme yapılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın sonuç bölümünde ise bu yönde önerilerde bulunulmuştur. Sistemin nasıl bir model
olduğunu ve yasal düzenleme gerekliliğini ön plana alan bu bildirinin bilimsel çalışmalara katkı
sağlayacağı ve bu konuda yasal düzenlemelere zemin hazırlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarrufa dayalı finans sistemi, Elbirliği Sistemi, Finansal aracılık

Abstract: Savings-based finance system has become more and more popular recently in Turkey.
Today, a number of companies establish companies running on savings-based finance system business
model. The system that has similar applications in Germany and several developed countries does
have a legal infrastructure in Turkey, as is the case with other countries. The purpose of this study is to
investigate the operation of the savings-based finance system which is quite important for the national
economy in Turkey and put forward the need to make legal arrangements therein in an effort to ensure
that the parties of the system and Turkey’s economy are not affected by the cyclical fluctuations in the
periods of crises such as COVID-19. Internet research and literature review were carried out as part of
this study. This study focused firstly on the functioning of the savings-based finance system, whether
it resembles the financial intermediation system used by the banks and then on the need to make legal
arrangements for this system. In the conclusion of the study, some proposals are made to this end. It is
thought that this paper, primarily focusing the model making up of the system and the need for a legal
arrangement, will contribute to scientific studies and form a basis for the legal regulations in this
respect.
Keywords: Savings-based finance system, Cooperation System, Financial intermediation
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TEMASSIZ YAS VE PANDEMİDE ACIYI PAYLAŞAMAMAK
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Işıker Bedir
Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
denizbedir@artuklu.edu.tr
Özet: Ölüm kişilerarası ilişkilerde yaşanan en zor deneyimlerden biridir. Sevdiği birinin kaybı,
bireylerde acı ve yasa neden olur. Bu çalışmanın amacı travmatik yas deneyimlerini pandemi
süreciyle birlikte okumaktır. Her kayıpla yaşanan yas ve acı, bu kaybın travmatik olması ile deneyimin
zorlaşması anlamına gelmektedir. Bir kaybın travmatik olması, onun aniden, beklenmedik bir şekilde
gerçekleşmesi ve/veya bir hastalık sonucu olmasıyla bağlantılandırılabilir.
Yas süreci, üzerinde konuşulması en zor travmatik deneyimlerden biridir. Evlerin içinde ve acının
fiziksel temas olmadan paylaşılması bu deneyimi daha da zorlaştırmaktadır. Ancak özellikle bu süreçte
hayatını kaybedenlerin yakınları açısından dünya için yeni olan bu hastalıkla ve aniden bir kayıp ile
beraber, cenaze ritüellerinin sosyal ve dini kurallara uygun yapılamaması, hastalığın bulaşma riskinden
dolayı hayatını kaybedenlerin en yakınlarının sevdikleriyle acılarını yeterince paylaşamamaları, camikilise-havra-cemevi gibi ibadet mekanlarının kapalı olması nedeniyle cenaze ritüellerinin (cenaze
merasimi, taziye, vedalaşma vb.) bu mekanlarda yapılamaması sürecin ağır psikolojik sonuçları
olduğunu ve olacağını göstermiştir.
Bütün dünyanın aynı anda deneyimlediği Covid-19 pandemi sürecinde karşılaşılan durumun aynı
olması, kişilerin deneyimlerinin ve bu deneyimlerin yarattığı etkinin ve hissin biricikliğini
değiştirmemektedir. İşte bu yüzden deneyimin biricikliğinden yola çıkan otoetnografik hikayeleştirme
metodu bu süreci anlamlandırmak ve bu konuda araştırma yapmak için oldukça kullanışlı bir metottur.
Bu metod kullanılarak yapılan online buluşmalarda çok sevdiği bir aile yakınını covid-19’un neden
olduğu komplikasyonlar sonucu kaybeden bir katılımcının deneyimlerinden yola çıkarak, grubun diğer
üyeleri de kendi kayıp ve yas deneyimlerini anlatmış ve otoetnografik deneyim aktarımı ile özellikle
pandemi sürecinde temas edilemeden yaşanan yas süreci değerlendirilmiştir. Bu aktarımlar ölümü
anlamlandırmada temasın, hayatını kaybeden kişiyle vedalaşma şansının ve cenaze ritüellerinin
önemini bir kez daha göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Ölüm, yas, travmatik yas, Covid-19, otoetnografi
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MOURNING WITHOUT TOUCHING AND BEING UNABLE TO
SHARE GRIEF AT THE TIME OF A PANDEMIC
Abstract: Death is one of the most difficult experiences in interpersonal relationships. The loss of a
beloved one indeed causes grief and mourning. The aim of this study is to explore traumatic grief
experiences together at the time of the COVID-19 pandemic. A traumatic loss adds another layer to
the experience of mourning and grief while making this experience more difficult to cope with. The
sudden or unexpected occurrence of a loss or as a result of a disease can also be linked to how it is
described traumatic.
The mourning process is one of the most difficult traumatic experiences to talk about. Feeling the grief
at home and without physical contact makes this experience even more challenging. As the world is
facing with an unprecedented kind of pandemic, the relatives of the people losing their lives during
this period are not only confronting a sudden death but also changing practices of funeral rituals. The
fact that funeral rituals cannot be done by observing religious and traditional rules as in the previous
periods due to the contagious nature of the COVID-19 people cannot share their grief and sufferings
with their beloved ones. Furthermore, failure to perform funeral rituals including funeral ceremonies,
condolences and farewells observed at the places of worship at mosques, churches, synagogues or
cemevis due to their closure has had and will continue to have severe psychological consequences.
It should be kept in mind that mourning and grief experienced after the loss of a beloved one during
the COVID-19 pandemic does not change the uniqueness of this experience and the intense feelings
that individuals encounter. Accordingly, autoethnographic storytelling method based on the
uniqueness of the experience is a very useful method to make sense of this process, and to conduct
research on this subject. Through online meetings by using this method, this research is based on the
experiences of a participant who lost a beloved one due to the complications of the COVID-19
together with other members of the group. These individuals explained their loss and mourning
experiences, and particularly how they experience the mourning process without physical contact
during the pandemic. The evaluations made over these experiences demonstrate the significance of
physical contact, the chance to say goodbye to the person died and funeral rituals.
Keywords: Death, mourning, traumatic grief, Covid-19, autoethnography
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COVID-19 AS CATALYST FOR SOCIETY SHIFTS: WHEN A
PANDEMIC-CRISIS AFFECT US ALL
Ana Castelo
University of Évora, Portugal
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School of Business and Economics and CEEAplA, University of Azores, Ponta Delgada, Portugal
VALORIZA - Research Centre for Endogenous Resource Valorization, - Polytechnic Institute of
Portalegre (IPP), 7300 Portalegre, Portugal
CITUR - Madeira - Centre for Tourism Research, Development and Innovation, 9000-082 FunchalMadeira, Portugal.
Environmental Resources Analysis Research Group (ARAM), University of Extremadura, 06071
Badajoz, Spain
acastanho@wsb.edu.pl
Abstract: Bearing in mind the past episodes of global-crisis, we may assume that those typologies of
phenomenon cause transversal impacts as in the short-term as in the long-term. Moreover, those
pandemic events produce evident implications at the social, economic and environmental spheres – the
three main pillars of Sustainability. Even so, this pandemic-crisis can be an opportunity for us to
implement permanent structural changes in several dimensions of our lives, economies, and societies.
Actually, after all of this, there are a considerable number of possible futures, it depends on us.
Contextually, through the assessment of the existing literature along with the empirical knowledge of
the actual scenario, it was possible to perform a brief multidisciplinary analysis - i.e. the crossing of
different, although, complementary academical fields as socio-psychology and sustainable planning.
Therefore, we can identify the changes in routine, as the social distancing and lockdown measures, has
instigated a lot of stress and anxiety in people, however, it also turned out to be an opportunity to
reflect on concepts, habits, and values. In fact, these happenings may encourage the society to create
new behavior patterns, to be more aware of the relevance of genuine connection, to develop empathy
and a stronger humanitarian feeling. Besides, it could be a catalyst for a shift in the international
relationships and cooperation between nations and leaders - as for the strengthening ties as for their
weakness. Revealing that not only affects communities but also the international arena, on many
levels.
Keywords: Human Behavior, Social Impacts, Society Dynamics, Strategic Planning, World Sustainability.
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TÜRKİYE’DE KAYITDIŞI İSTİHDAMIN KORONAVİRÜS SALGINI
İLE İMTİHANI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bulut
Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.
mehmetbulut@bayburt.edu.tr

Özet: Kayıtdışı istihdam Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Nitekim kayıtdışı
istihdam, ülke ekonomisi açısından vergi ve prim kaybına, bireyler açısından ise kısa ve uzun vadeli
sosyal risklere karşı korumasız kalınmasına neden olmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de
yaklaşık her üç çalışandan biri kayıtdışı istihdam edilmektedir. Son günlerde yaşanmakta olan
koronavirüs salgını nedeniyle, ülkeler istihdamı korumak ve maddi açıdan zor durumda olanlara
destek olmak amacıyla bazı politikalar yürütmektedirler. Türkiye’de de bu yönde adımlar atılmıştır.
Özellikle kısa çalışma ödeneğinden faydalanmanın kolaylaştırılması, iş sözleşmelerine belli kurallar
dahilinde fesih yasağı getirilmesi, işçiyi ücretsiz izne ayırma durumunda nakdi destek verilmesi bu
düzenlemelerin başında gelmektedir. Ancak pandemi sürecinde getirilen bu uygulamalardan
çalışanların faydalanabilmesi için en önemli koşullardan birisi, sosyal güvenlik sistemine dahil
olunması, başka bir deyişle kayıtdışı çalışılmıyor olunmasıdır. Salgın sürecinde kayıtdışı çalışanların
karşı karşıya kaldıkları bu durum kayıtlı çalışmanın önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya
koymuştur. Ayrıca salgın sürecinde koronavirüsün iş kazası veya meslek hastalığı sayılıp
sayılmayacağı da tartışılmaya başlanmıştır. Her ne kadar SGK tarafından yayınlanan 2020/12 sayılı
Genelge’de koronavirüs vakalarının hastalık sigortası kapsamında provizyon alması gerektiği belirtilse
de ileriki dönemlerde kalp krizi ve H1N1 vakalarında olduğu gibi Yargıtay ve SGK tarafından iş
kazası olarak kabul edileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte sağlık çalışanları için koronavirüsün
meslek hastalığı sayılması da tartışılmaktadır. Bahsettiğimiz bu hususun konumuz açısından önemi
kayıtdışı istihdam edilen bir çalışanın koronavirüse yakalanması halinde iş kazası ve meslek hastalığı
nedeniyle sağlanan haklardan yararlanamayacak olmasıdır. Bunun için başvuran kayıtdışı çalışanın
öncelikle hizmet tespitinde bulunması gerekecektir. İşveren açısından ise olayın farklı bir boyutu
vardır. Kayıtdışı çalışan bir işçinin koronavirüse yakalanması ve hizmet tespiti yapılarak olayın iş
kazası sayılması halinde işverenin kusursuz sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Bu durumda SGK tüm
giderleri işverene rücu edebilecektir.
Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Kayıtdışı İstihdam, Kısa Çalışma, Fesih Yasağı, İş Kazası
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THE CHALLANGE OF INFORMAL EMPLOYMENT AGAINST CORONAVIRUS IN TURKEY

ABSTRACT: Informal employment is among the most important problem of Turkey. As a matter of
fact, informal employment causes tax and premium loss in terms of the country's economy. For
employees, it causes them to be exposed to short- and long-term social risks. In Turkey, according to
Turkstat, around one in every three workers are employed informally. Due to the coronavirus epidemic
that has been happening in recent days, countries have been implementing some policies to protect
employment and support those who are financially difficult. Steps have been taken in this direction in
Turkey. Especially facilitating benefiting from short-time work allowance, imposing a prohibition on
termination of employment contracts, and providing cash support in case of leaving the worker on
unpaid leave are the primary regulations. However, one of the most important conditions to benefit
from these applications brought in the pandemic process is to be included in the social security system.
This situation, which was faced by informal workers during the epidemic, once again revealed the
importance and necessity of formal employment. It is also being discussed whether the coronavirus
should be counted as a work accident or occupational disease during the epidemic. Although it is
stated in the Circular No. 2020/12 published by SSI that the coronavirus cases should be authorized
within the scope of sickness insurance, it is thought that it will be accepted as a work accident by the
Supreme Court and SSI as in the previous examples. Also, considering coronavirus as occupational
disease for healthcare workers is discussed. The importance of this issue in terms of our subject is that
if an employee who is employed informally is caught coronavirus, he / she cannot benefit from the
rights provided due to work accident and occupational disease. For this, the applicant unregistered
worker will first need to prove that he is working. For the employer, the subject has a different
dimension. If an informal worker is caught in coronavirus and the incident is counted as a work
accident, the employer's non-fault liability will arise. In this case, SSI can recourse all expenses to the
employer.
Key Words: Coronavirus, Informal Employment, Short Work, Termination Ban, Work Accident
JEL Codes: H55, J65, J83
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COVID-19 PANDEMİSİNİN İNSAN KAYNAKLARI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİ AKADEMİK, MEDYATİK VE İŞ DÜNYASI
PERSPEKTİFİNDEN İNCELEYEN NİTEL BİR ÇALIŞMA
Dr. Gülşen Kirpik
Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD.
gkirpik@adiyaman.edu.tr
ÖZET: Covid-19 Pandemisi sebebiyle akademi dünyasında, medyatik alanda ve iş dünyasında
geleceğin insan kaynağının çalışma koşullarının değişeceği konusu gerek ulusal gerekse uluslararası
düzeyde bilimsel araştırmalar, televizyon programları, köşe yazıları, online toplantılar ve benzeri
çalışmalar ile güncel olarak üzerinde durulan önemli konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın
amacı, küresel anlamda yaşanan Covid-19 pandemisi sebebiyle ekonominin can damarı olan küçük,
orta ya da büyük ölçekteki tüm işletmeler için önemli ve değişken özellikteki insan kaynağının iş yapış
şekilleri ile iş tutumlarının ne şekilde etkilendiğinin ya da gelecekte etkileneceğinin belirlenmesidir.
Bu bağlamda Covid-19 salgınının insan kaynakları üzerinde yarattığı etkiler ile gelecekteki olası
etkilerinin araştırılması için akademik, medyatik ve iş dünyasındaki görüşler ve yayınlar üzerinden
nitel bir inceleme yapılmıştır. 14.05.2020 tarihi itibariyle, bu çalışmanın ana kütlesini 73’ü akademik
çalışma olmak üzere 629.000 yayın oluşturmaktadır. Örneklem seçimine yönelik literatürde yer alan
çalışmalara atıfta bulunularak geneli temsil edecek yeterli büyüklükteki akademik, medyatik ve iş
dünyası görüş ve yayınlarından oluşan örneklem ile araştırma amacına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Literatür taraması şeklinde yapılan bu nitel çalışma ile elde edilen görüş, öneri ve yayınlardan sadece
insan kaynağının iş tutumu, iş yapış şekli, iş ve işyerinden beklentisi ve benzeri ile ilgili konular
çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında akademik dünyadaki araştırmacılara, iş
dünyasındaki yöneticilere ve diğer ilgililere yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemisi, İnsan Kaynakları, İş Dünyası
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A QUALITATIVE STUDY THAT COVID 19 PANDEMIC'S IMPACT ON HUMAN
RESOURCES FROM ACADEMIC, MEDIA AND BUSINESS WORLD PERSPECTIVE

Abstract: Due to Covid 19 Pandemic, the subject of changing the working conditions of the future
human resources in the academia, in the media and in the business world is kept up to date with
scientific research, television programs, newspaper articles, online meetings and similar studies, both
nationally and internationally. The aim of this study is to determine how important and variable human
resources, business ways and job attitudes are affected or how they will be affected in the future due to
the Covid 19 pandemic, which is experienced globally, for all small, medium or large-scale businesses
that are the lifeblood of the economy. In this context, a qualitative study has been carried out on the
academic, media and business opinions and publications to investigate the effects of Covid-19
pandemic on human resources and its possible future effects. As of 14.05.2020, the main mass of this
study is 629,000 publications, 73 of which are academic studies. By referring to the studies in the
literature on sample selection, the aim of the research was tried to be reached with a sample consisting
of academic, media and business views and publications of sufficient size to represent the general.
From the qualitative study conducted in the form of a literature review, only the issues related to the
job attitude of the human resource, the way of doing business, the expectation from the job and the
workplace and the like were included in the scope of the study. In the light of the information obtained
as a result of the study, suggestions were presented to researchers in the academic world, managers in
the business world and other relevant ones.
Key Words: Covid-19 Pandemic, Human Resources, Business World
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TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINININ SEKTÖREL ETKİLERİNİN
İNCELENMESİ
Selma Büyükkantarcı Tolgay
Kayseri Üniversitesi, Kayseri MYO, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü
sbtolgay@kayseri.edu.tr

Zübeyde Şentürk Ulucak
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü
zsulucak@erciyes.edu.tr

Özet: Covid-19 salgını tüm dünyada sadece sağlık açısından değil ekonomik faaliyetler üzerinde de
bozulmalara yol açarak çok ciddi bir sorun haline gelmiştir. Salgınla mücadele kapsamında
uygulamaya konulan kısıtlamalar, yasaklar ve sosyal mesafe gibi önlemler gerek uluslararası ticari
işlemler gerek imalat ve gerekse de hizmet sektörü üzerinde önemli derecede bozulmalara yol
açmıştır. Bu durum politika yapıcıların mikro ve makroekonomik boyutta önemli politikaları hayata
geçirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada mevcut veriler üzerinden farklı sektörlerin kazanç
ve kayıplar incelenerek bir durum tespiti yapılmakta ve bu çerçevede politika önerilerine yer
verilmektedir.

Abstract: The Covid-19 outbreak has become a very serious problem all over the world, causing
deterioration not only in terms of health, but also in economic activities. Measures such as restrictions,
bans and social distancing implemented within the scope of combating the epidemic have caused
significant deterioration in both international commercial transactions, manufacturing and service
sector. This situation made it obligatory for policy makers to implement important policies in micro
and macroeconomic dimensions. For this reason, this study makes a situation assessment by
examining the gains and losses of different sectors based on the existing data and foresights.
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