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Abstract:
The purpose of this study is to discuss the economic consequences of the Covid-19 epidemic
and the adequacy of the budget policies implemented in Turkish economy. Due to risks posed
by the virus called Covid 19 and the disease it caused, the economy of each country and the
world economy, which as a result of the disruptions in macroeconomic relations between
countries, entered globally a very rapid and deep bottleneck. However, in addition to the
bottlenecks that emerged, the improvement in some sectors, which may take place for very long
periods, and therefore the sudden increase in the market shares of these sectors also appeared
in the same period. In this case, while discussing the economic losses that occurred during the
pandemic period, the answer to the question of whether there was a definite contraction in the
world economy or a redistribution between sectors should be analyzed carefully. Because the
possible answer to be reached will also shed light on whose favor the redistribution takes place
both between countries and among economic actors within the country. Thus, more competent
discussions on economic policies regarding the consequences of the pandemic and the duties
of the state will be conducted. Undoubtedly, the duty given to the state to put the wheels of the
system in place during extraordinary periods increases the need for economic policies to be
implemented by the state. However, it is uncertain whether the budget and borrowing policies
carried out before the period when the external shock occurred will allow this or not. The
increasing need for the state and its financial instruments for regulation and redistribution does
not mean that they are available whenever needed. The tight fiscal space of governments can
make it difficult to implement the necessary policies. In this study, the fiscal structure in Turkey,
through budgetary and debt data were examined, and the inadequacy of the measures taken has
been associated with this data.
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Covid-19 Pandemisinin İki Yüzü ve Türkiye’de Mali Hareket
Alanı Darlığı
Özet:
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgınının olası ekonomik sonuçlarını ve ortaya çıkan sonuçlar
açısından özellikle Türkiye’de uygulamaya konulan bütçe politikalarının yeterliliğini
tartışmaktır. Covid-19 olarak adlandırılan virüs ve neden olduğu hastalığın yarattığı riskler
nedeniyle her bir ülke ekonomisi ve ülkeler arasındaki makroekonomik ilişkilerde meydana
gelen aksamalar sonucunda küresel olarak dünya ekonomisi, çok hızlı ve derin bir darboğaza
girdi. Ancak ortaya çıkan darboğazların yanı sıra bazı sektörlerde belki de çok uzun dönemlere
yayılabilecek olan gelişme ve ilerleme dolayısıyla piyasa paylarındaki ani artış da aynı
dönemde ortaya çıktı. Bu durumda pandemi döneminde meydana gelen ekonomik kayıplar
tartışılırken dünya ekonomisinde kesin bir daralmanın mı yoksa sektörler arasında yeniden
dağılımın mı gerçekleştiği sorusunun cevabı dikkatli analiz edilmelidir. Çünkü ulaşılacak
muhtemel cevap, aynı zamanda hem ülkeler arasında hem de ülke içindeki ekonomik aktörler
arasında yeniden dağılımın kimin lehine gerçekleştiğine de ışık tutacaktır. Böylece pandeminin
sonuçlarına ilişkin iktisat politikaları ve devlete düşen görevler ile ilgili daha yetkin tartışmalar
yürütülebilecektir. Şüphesiz olağanüstü dönemlerde sistemin çarklarını yerine oturtma
görevinin devlete verilmiş olması, devlet eliyle uygulanacak ekonomi politikalarına ihtiyacı
artırmaktadır. Ancak dışsal şokun meydana geldiği dönemin öncesinde yürütülen bütçe ve
borçlanma politikalarının, buna el verip vermeyeceği belirsizdir. Düzenleme ve yeniden
dağılım için devlete ve sahip olduğu mali araçlara duyulan ihtiyacın artması, ihtiyaç duyulan
her an başvurulabilir olduklarını göstermez. Hükümetlerin mali hareket alanlarının sıkışıklığı,
gerekli politikaların uygulanmasını zorlaştırabilir. Çalışmada Türkiye’deki mali yapı, bütçe
imkanları ve borç verileri üzerinden incelenmiş ve alınan önlemlerin yetersizliği, bu verilerle
ilişkilendirilmiştir.
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