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ÖZET 

Covid-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 günü Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs 

salgınıdır. Virüsün ilk nasıl ve hangi yolla ortaya çıktığı hala kesinlik kazanmış değildir. İlgili 

virüs salgını, çok kısa süre içerisinde Çin’den bütün Dünya’ya yayılmıştır. Türkiye’de ilk 

Covid-19 vakası ise Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020’de tespit edilmiştir. Covid-19’a 

bağlı ilk ölüm de 15 Mart 2020 tarihinde gözlemlenmiştir. Covid-19 pandemisi Dünya üzerinde 

ekonomi, üretim, lojistik, eğitim, sağlık, turizm, otomotiv, havacılık ve spor başta olmak üzere 

birçok alanda etkili olmuştur. Virüs, çok sayıda vakaya ve ölüme neden olmuştur. Aslına 

bakılırsa, bu husus hala da devam etmektedir. Zira, virüs zaman içerisinde mutasyona uğramış 

ve farklı varyantları ortaya çıkmıştır. Her bir varyantın etkisi, bulaşıcılığı, yayılma hızı ve 

etkileri farklıdır. Dünya’da birçok ülkede aşılanmanın başlaması ve devam etmesi sayesinde ise 

ölüm vakalarında azalış trendine girilmiştir. Halihazırda, ölüm vakalarının çok büyük bir kısmı 

aşısız veya aşı eksiği bulunan kişilerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde, Covid-19 

pandemisinin tamamen hayatımızdan çıktığını ve virüs probleminin ortadan kalktığını iddia 

etmek imkansızdır. Ancak, artık yavaş yavaş Covid-19 pandemisi sonrası dönem de 

konuşulmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Hiç şüphesiz, Covid-19 pandemisi sonrası döneme 

tamamen geçildiğinde, bir takım eski alışkanlıklar ortadan kalkacak ve bizi farklı bir iş dünyası 
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ile yeni bir düzen karşılıyor olacaktır. Dolayısıyla, işletmelerin hayatta kalması ve 

sürdürülebilir rekabet açısından Covid-19 pandemisi sonrası döneme şimdiden hazır olmak 

gereklidir. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sonrası döneme hazırlık için işletmelere yönelik 

muhasebesel, finansal ve yönetimsel öneriler sunulmaktadır. Araştırma kapsamında bütüncül 

bir bakış açısı benimsenerek, çok yönlü analizlerin yapılmasına özen gösterilmiştir. Çalışmanın 

ilk bölümü Giriş’e ayrılmıştır. İkinci bölümde, araştırma konusuyla ilgili Literatür Taraması 

yapılmıştır. Son olarak, üçüncü bölümde ise Sonuç ve Öneriler sunulmuştur.     

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Finans, Yönetim, Covid-19, Pandemi 

 

ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic is a virus outbreak that emerged in Wuhan, China on December 1, 

2019. It is still unclear how and by what means the virus first appeared. The related virus 

epidemic spread from China to the whole World in a very short time. The first Covid-19 case 

in Turkey was detected by the Ministry of Health on March 11, 2020. The first death due to 

Covid-19 was also observed on 15 March 2020. The Covid-19 pandemic has been influential 

in many fields around the World, especially in the economy, production, logistics, education, 

health, tourism, automotive, aviation and sports. The virus has caused a large number of cases 

and deaths. In fact, this issue still continues. Because the virus has mutated over time and 

different variants have emerged. The impact, contagiousness, spread rate and effects of each 

variant are different. Thanks to the initiation and continuation of vaccination in many countries 

in the World, a decreasing trend has been experienced in death cases. Currently, the vast 

majority of deaths are due to unvaccinated or under-vaccinated people. Today, it is impossible 

to claim that the Covid-19 pandemic has completely disappeared from our lives and that the 

virus problem has disappeared. However, the post-Covid pandemic period has gradually started 

to be talked about and discussed. Undoubtedly, when the post-Covid-19 pandemic period is 

completely here, some old habits will disappear and a new business world as well as a new 

order will welcome us. Therefore, it is necessary to be ready for the post-Covid-19 pandemic 

period in terms of the survival of businesses and sustainable competition. In this study, 

accounting related, financial and managerial recommendations for businesses are presented to 

prepare for the post-Covid-19 pandemic period. Within the scope of the research, a holistic 

perspective was adopted and care was taken to make multidimensional analyzes. The first part 

of the study is devoted to the Introduction. In the second part, a Literature Review is provided 

about the research topic. Finally, in the third part, Conclusion and Recommendations are 

presented. 

Keywords: Accounting, Finance, Management, Covid-19, Pandemic 

 

 

 

5th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCES (ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES)

539



GİRİŞ 

Covid-19 pandemisi, günümüzde Korona virüs pandemisi olarak da bilinmektedir ve küresel 

bir salgın olma özelliğini sürdürmektedir. Virüs ilk kez 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan 

şehrinde gözlemlenmiştir. Aslında, ilk etapta Covid-10 pandemisinin Vuhan dışına çıkışı ve 

yayılması engellenmeye çalışılmıştır. Ancak, bu noktada maalesef başarı sağlanamamıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde 

salgın uyarısı yapılmıştır. Covid-19 pandemisi, kısa sürede tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır 

ve ekonomi, üretim, lojistik, eğitim, sağlık, turizm, havacılık ve spor öncelikle olmak üzere 

çeşitli endüstriler üzerinde etkili olmuştur (Australian Government, 2020; BBC, 2020; Cherney 

ve Craymer, 2020; Chinazzi ve diğ., 2020: 395, 2020; Nsikan, 2020; The New York Times, 

2020; Turner, 2020; Tyko, 2020; University of Oxford, 2020). Virüs nedeniyle şimdiye kadar 

sayısız vaka görülmüş ve birçok can kaybı tecrübe edilmiştir. Ocak 2022 itibariyle, Dünya 

üzerinde Covid-19 pandemisi kaynaklı 370 milyon vaka ve 5,65 milyon ölüm gerçekleşmiştir. 

Bu yönüyle, Covid-19 pandemisi Dünya tarihinde en ölümcül ve kritik salgınlar listesinde 

yerini almıştır (Johns Hopkins University, 2022). 

Virüsün etkileri yüksek ateş, baş ağrısı, koku ve tat kaybı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas 

ağrısı, solunum güçlüğü, yorgunluk ve kuru öksürük olarak gözlemlense de, belirli durumlarda 

standart olmayan etkiler de söz konusu olmaktadır. Bunun yanında, aynı kişilerde semptom ve 

etki değişikleri de görülebilmektedir (Paderno ve diğ., 2020; Niazkar ve diğ., 2020; Chabot ve 

Huntwork, 2021). Yaşlılar, spesifik sağlık sorunlarına sahip olanlar, aşısızlar ve eksi aşılı 

bireyler Covid-19’a karşı en savunmasız gruplardır. Virüs, solunum yoluyla ve bulaşın olduğu 

(kontamine) sıvılar ile yüzeylerden geçebilmektedir. Kapalı ortamlarda hem kısa, hem de uzun 

mesafelerde virüs bulaşabilmektedir (Wang ve diğ., 2021; Miller ve diğ., 2021). Dolayısıyla, 

hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir. Kapalı ortamlarda uzun vakit geçirilmemelidir. 

Virüsün bulaştığı enfekte bireyler bazen virüsü dair bir belirti göstermese de virüsün 

bulaşmasında aracılık edebilirler. Bugüne kadar Covid-19 mutasyona uğramış ve birçok 

varyant ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Covid-19 testlerinin ve aşılamanın yapılması, maske 

takılması ve yeterli havalandırmanın gerçekleştirilmesi son derece önemlidir (CDC, 2020; 

CDC, 2021; Bagheri ve diğ., 2021; Katella, 2021). 

Covid-19 salgının iş hayatını ve endüstriyi ciddi derecede olumsuz etkilemesinden ötürü, 1929 

Büyük Ekonomik Buhranı’ndan bu yana Dünya üzerindeki en büyük sosyal ve ekonomik 

sıkıntılara neden olmuştur (Bremmer, 2020). Arz hususundaki sıkıntılar, tedarik zinciri 

problemleri, gıda kıtlıkları, karantinalar, sokağa çıkma yasakları ve kapanmalar söz konusu 

olmuştur (OECD, 2020). Birçok ülkede borsalar dibe vurup çakılmış ve hisse senedi fiyatları 
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düşmüştür (Oh, 2020). Enflasyon ve işsizlik baş göstermiştir (Victor ve diğ., 2021). Tüm 

bunların yanında birçok işletme kapanmış ve iflas etmiştir. Yapılan bir takım araştırmalara göre, 

bu işletmelerin çoğunun gelecekte tekrar faaliyete geçmesi de söz konusu olmayacaktır (CNBC, 

2020). Hatta, Covid-19 pandemi döneminde normalleşmeyle birlikte ülke ekonomilerinin 

toparlanması neticesinde ayrıca enerji krizleri gözlemlenmeye başlamıştır (Al-Jazeera, 2021; 

Forbes, 2021; NBC, 2021). Bireylerde ruh sağlığının bozulması ve psikolojik problemler de 

gün ışığına çıkmıştır (Luo ve diğ., 2020; Santomauro ve diğ., 2021; Stix, 2021). Virüsün ilk 

olarak Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkmasından ötürü Çinlilere karşı ayrımcılık ve ırkçılık 

içeren ifadeler ile açıklamalar söz konusu olmuştur (Bartholomew, 2020; Burton, 2020; 

Business Insider, 2020; Deutsche Welle, 2020; ITV News, 2020; La Gorce, 2020; Lee, 2020; 

Rogers, Jakes ve Swanson, 2020; Smith, 2020; Tavernise ve Oppal, 2020; The Korea Times, 

2020; Wangkiat, 2020). Covid-19 pandemisi sürecinde ulusal kimlik çerçevesinde ayrımcılığın 

yanında yaş tabanlı ayrımcılık da söz konusu olmuştur. Yaşlıların virüse karşı daha kırılgan ve 

bakıma daha muhtaç olmaları eleştirilerin hedefi haline gelmelerine sebebiyet vermiştir. 

Yaşlıların dijital okur yazarlık ve dijital kültürünün genelde düşük olması ise kendilerini daha 

çok depresyon, izolasyon ve yalnızlığa mahkum etmiştir (Silva ve diğ., 2021). Tüm bunların 

sonucunda, sağlıkta hakkaniyet ve coğrafi eşitlik konuları konuşulmaya başlanmıştır (IMF, 

2020). 

Ancak, yapılan araştırmalar Covid-19 salgının bir takım olumlu etkilerinin olduğunu da iddia 

etmektedir. Örnek vermek gerekirse, azalan hava kirliliği bunlardan biridir. Aynı zamanda, 

Covid-19 salgını nedeniyle insanların evden ve uzaktan çalışma oranları artmıştır. Bazı 

çalışmalar evden ve uzaktan çalışmanın kişilerin gelirleri, iş-aile dengeleri, sağlıkları ve 

eğitimleri üzerinde olumlu etkide bulunduğunu da ifade etmektedir (McMahon, 2021; Rume ve 

Islam, 2020; U.S. Bureau of Census, 2021). Ek olarak, Covid-19 salgınının başlangıcında petrol 

fiyatlarında düşüşler meydana gelmiştir. İlgili düşüşler daha çok bireylerin mobilitesinin 

azalması nedeniyle talep kaynaklı olmuştur (BBC, 2020). Covid-19 salgınının devam sürecinde 

normalleşmeye birlikte petrol fiyatları tekrar tırmanışa geçmeye başlamıştır (Hürriyet Gazetesi, 

2022). 

Bunların yanında, artan aşılama oranları ve alınan önlemler neticesinde virüsün mutasyona 

uğraması ve yeni ortaya çıkan varyantlara rağmen virüs eskisi kadar etkili değildir. Zira, 

aşılama sayesinde vaka sayıları hala yüksek olsa da, virüse yakalanma sonrası hastalığın seyri, 

şiddeti ve ölüm oranları eskisi kadar kritik değildir (Bhopal, 2020; Vergano, 2021; Mallapaty 

ve diğ., 2021). Normalleşme sürecine giriş söz konusudur. Virüs gelecekte de varlığını 

sürdürebilir ve çeşitli bireylerde görülebilir, ancak gelecek yıllarda çok büyük bir ihtimalle ilk 
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ortaya çıktığı zamandaki kadar yıkıcı ve tahrip edici etkilere sahip olmayacaktır. Covid-19 

pandemisi sonrası döneme bütünüyle geçildiğinde ise, bir takım eski alışkanlıklar artık hüküm 

sürmeyecek ve bizi yeni bir iş dünyası bekliyor olacaktır. Bir başka ifadeyle, yeni düzene geçiş 

tecrübe edilecek ve gözlemlenecektir. Bundan ötürü, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmesi 

ve rekabetçi avantaj perspektifinden bir adım önde olmak için Covid-19 pandemisi sonrası 

döneme şimdiden hazır hale gelmek şarttır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisi sonrası döneme 

hazırlık amacıyla firmalar için muhasebesel, finansal ve yönetimsel öneriler masaya 

yatırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünü Giriş kısmı oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci 

bölümde, Literatür Taraması gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın son ve üçüncü bölümde ise Sonuç 

ve Öneriler ifade edilmiştir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Covid-19 pandemisi sürecinde sosyal mesafe kuralının denetim kalitesini ele alan bir 

çalışmada, virüs ve finansal kriz arasındaki ilişki incelenmiştir. Bazı çevrelerce Covid-19 

pandemisinin henüz bir finansal kriz olmadığına inanılsa da, araştırmacılar pandeminin 

etkilerinin denetçiler için oldukça çetin olduğunu belirtmiştir. 2007-2008 küresel mali krizinden 

bu yana en büyük etkilerin gözlemlendiği açıklanmıştır. Spesifik olarak, Covid-19 

pandemisinin sosyal mesafe kuralı kapsamında denetim ücretlerini, işletmenin sürekliliğini, 

insan sermayesini, denetim prosedürlerini ve genel olarak denetimi etkileyeceği vurgulanmıştır. 

Denetim kalitesi üzerinde Covid-19 pandemisinin belirgin etkileri olacağının altı çizilmiştir 

(Albitar ve diğ., 2021: 169). 

Finansal raporlamanın Covid-19 salgınından nasıl etkilendiği ortaya koyan bir çalışmada, 

çeşitli faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Finansal faktörlerin, iş sözleşmelerinin ve 

paydaşların Covid-19 pandemi döneminde finansal raporlama ve bilgilendirme uygulamaları 

ile yakından ilişkili olduğu belirtilmiştir. İşletme faaliyetleri ve firma değeri ile finansal 

raporlama uygulamaları arasında önemli bir ilişki ise tespit edilememiştir (Sultana ve Ken, 

2021). 

Covid-19 pandemi sürecinin denetim üzerindeki etkisini analiz eden bir çalışmada, Covid-19 

pandemisinin çalışan sağlığı, finansal işlemler, tedarik zinciri ve siber güvenlik gibi sosyal ve 

ekonomik birçok faktörü etkilediği belirtilmiştir. Muhasebe ve bağımsız denetim de Covid-19 

pandemisinden etkilenmiştir. Bunun yanında, firmaların finansal raporlama yapısı, varlıkların 

ve borçların muhasebeleştirilmesi ile dönem sonu değerlendirme işlemleri de benzer etkiye 

maruz kalmıştır. Çalışmada, Covid-19 pandemisinin iç denetim üzerindeki sonuçları da ele 

alınmıştır (Demirkol ve Kızıl, 2021: 137). 
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Nijerya’da Covid-19 pandemi sürecinin finansal raporlama üzerindeki etkisine odaklanan bir 

çalışmada, COVID-19 pandemi dönemi öncesinde ve sırasında yayınlanan finansal raporlar 

arasındaki farkları tespit etmek amaçlanmıştır. Bahse konu olan araştırma, Covid-19 pandemi 

dönemi öncesi ve sırasında yayınlanan finansal raporlar arasında önemli farklar olduğunu 

ortaya koymuştur. Covid-19 pandemisinin raporlama döneminden sonraki olaylar, Nijerya'daki 

firmaların sürekliliği, ara finansal raporlama ve finansal varlıklar için beklenen kredi 

zararlarındaki değişiklikler üzerinde önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

bulgularına göre, endüstrilerin yönetimleri tüm Covid-19 önlemlerini benimsemelidir. Aynı 

zamanda, Covid-19 pandemisinden etkilenen sektörlere daha fazla fon kanalize edilmelidir 

(Anisere-Hameed, 2021: 50-51). 

İç kontrol faaliyetleri üzerinde Covid-19 pandemisinin etkilerini analiz eden bir çalışmada, 

virüsün hayata tüm yönleriyle tesir ettiği ifade edilmiştir. İç kontrolün işletmeler açısından ne 

kadar kritik olduğunun altı çizilmiştir. Covid-19 pandemi sürecinin iç kontrol sistemleri 

üzerinde yaratmış olduğu etkiler tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19 pandemi 

süreci iç kontrolü yeniden şekillendirmektedir. Operasyonların kontrol edilmesi, güvenilirliğin 

sağlanması, denetimlerin yapılması ve uzaktan çalışma ile risklerin değerlendirilmesi çok 

kapsamlı çalışmaları içermektedir. Bu bağlamda, araştırmada Covid-19 döneminde uzaktan 

çalışmanın nasıl etkin hale getirilebileceği ve son dönemdeki iç kontrol uygulamalarının 

avantaj/dezavantajları tartışılmıştır. Son olarak, iç kontrol ve iç denetim özdeş olmasa da, iç 

kontrol ve iç denetim birbiriyle bağlantılı olduğundan, araştırmada iç denetim için de belirli 

çıkarımlar yapılmıştır (Kızıl, Kızıl ve Dolaz, 2021: 9). 

Covid-19 pandemisinin finans fonksiyonu üzerindeki etkisini ele alan bir çalışmada, virüs 

işletmeleri son zamanlarda daha önce görülmeyen bir zorlukla karşı karşıya bırakmaktadır 

denilmektedir. Etki küresel bir hale gelmiştir ve her ülkeyi, her büyüklükteki kuruluşu 

etkilemiştir. Pek çok finans birimi, personel sayısını azaltmış veya personel ücretlerini 

düşürmüştür. İşletmelerin risk yönetimi ve nakit tahminine daha fazla önem verilerek, 

önceliklerinde değişiklikler yapmaları önerilmiştir. Personelin evden çalışmasını ve sonunda 

ofise güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için büyük özen gösterilmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Ancak, aşılardaki son gelişmelerle birlikte, iş ortamının yakında yeniden değişeceği 

ve şirketlerin “yeni normal”de nasıl rekabet edeceklerini düşünmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 

Çalışmaya göre, finans her zamankinden daha hızlı değişmektedir ve finans profesyonelleri 

kariyerlerini sürdürmek ve ilerletmek için becerilerini geliştirmek zorundadır (IMA, 2021: 21). 

Bir başka araştırmada, Covid-19 pandemisinin ciddi bir sağlık sorunu ve tehdidi olarak sürdüğü 

belirtilmiştir. Virüsün yıkıcı bir ekonomik sorun teşkil ettiği vurgulanmıştır. Halihazırda birçok 
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işletmenin kapandığı ve daha da kapanacağı açıklanmıştır. Bu durumun tüm Dünya’da işsizliği 

ve istikrarsızlığı tetiklediği de belirtilmiştir. Daha yüksek fonlarla donanmış gelişmiş ülkeler 

ise kendi vatandaşlarına daha iyi imkanlar sunabilmektedir. Bu araştırmaya göre, vatandaşlar 

ve hükümetler, krizlerin bir sonucu olarak gözlemlenen yeni mali dolandırıcılık türleri 

konusunda ekstra dikkatli olmalıdır. Ayrıca, bilinçlendirme ve eğitim gibi ek ve yeni önlemlere 

ihtiyaç vardır. Özellikle bilgi teknolojileri ile ilgili ortaya çıkan finansal dolandırıcılık, özel 

dikkat gerektirmektedir. Bu çalışma, firmaların olduğu kadar kamu kurumlarının da finansal 

dolandırıcılığın önlenmesi konusunda dikkat etmesi gerektiğini öne sürmektedir. Olumsuz 

sonuçların önlenmesi için iç kontrol ve iç denetim mekanizmaları etkin bir şekilde 

çalıştırılmalıdır. Çalışmada yeni finansal dolandırıcılık türlerinin ortaya çıktığı belirtilmekte ve 

Covid-19 pandemisi döneminde olumsuz etkilerin minimuma indirilmesi önerileri tartışılmıştır 

(Kızıl, Muzır ve Akman, 2021: 310-314). 

Finansal yönetim üzerinde Covid-19 pandemisinin etkisini Romanya bağlamında analiz eden 

bir çalışmada, virüsün küresel olarak yaşamın her yönünü alt üst ettiği ifade edilmiştir. İş ve 

ticaret, parasal darboğazın keskin bir şekilde hissedildiği kilit alanlardır. Bu çalışma, Covid-19 

pandemisine yanıt olarak iş performans düzeyini değerlendirmek için kuruluşların 

faaliyetlerindeki çeşitli önemli değişiklikleri analiz etmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçla, 30 

Haziran 2019 - 30 Haziran 2020 periyodunda farklı büyüklükteki (büyük ve küçük) ve ayrı iş 

sektörlerine ait Romanya borsasında işlem gören 218 firma üzerinde panel veri analizi 

uygulanmıştır. Piyasanın, analize tabi olan periyotta %37,43 oranında daraldığı anlaşılmıştır. 

Ancak tarım, ticaret, inşaat, bilgi teknolojileri, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge), nakliye ve 

depolama ile uğraşan küçük şirketlerin daha iyi finansal performans gösterdikleri belirlenmiştir 

(Achim ve diğ., 2021: 1-3). 

Birleşik Krallık’ta Covid-19 pandemi sürecinin muhasebesel, bütçesel ve mali etkilerinin analiz 

edildiği bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olan araştırmaya göre, Covid-19 pandemi 

sürecinin Birleşik Krallık hükümetinin maliyesi üzerinde dramatik etkiler olmuştur. Devlet 

gelirleri ciddi olarak düşmüştür. Krizin ilk üç ayında (Nisan-Haziran 2020) bir önceki yıla göre 

gelirler %12 ve harcamalar %36 artmıştır. Devlet borcu 1.984 milyar sterline yükselmiştir 

(Heald ve Hodges, 2020: 785). 

Covid-19 pandemi sürecinin neticesinde geçilen yeni dönemi mercek altına alan bir çalışmada, 

öncelikle Dünya ekonomisi ele alınmıştır. Dünya ekonomisi ciddi bir resesyon, güven ve 

güvenlik krizi eşliğinde adeta yeni bir kurtarıcı finansal güç modeli arayışına girmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, COVID-19 pandemisi kaynaklı derin ekonomik durgunluk, salgın 

sonrası da büyük ihtimalle belirli bir süre devam edecektir. Tüm Dünya’daki ülkeler de bu 
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durumdan etkilenecektir. Dünya ekonomisinin yapısal bir değişim ve güç süreciyle karşı 

karşıya olduğu vurgulanmıştır. Küresel ekonomik güçler bir taraftan Covid-19 pandemisi ile 

mücadele ederken, bir taraftan da kendi içlerinde güç mücadelesine devam edeceklerdir (Kızıl 

ve Akman, 2020: 89). 

Covid-19 pandemisi ve merkez bankalarını ele alan bir çalışmada, virüsün yayılmasıyla birlikte 

tecrübe edilen küresel ekonomik krizin, Dünya Foreks (FX) piyasasında önemli çalkalanma ve 

oynaklıklara neden olduğu ifade edilmiştir. Covid-19 pandemisi sonrası Amerikan dolarının 

değerinin arttığı ve gelişmekte olan ülkelerin Amerikan doları rezervlerini yükselttiği 

belirtilmiştir. Amerikan doları, Covid-19 pandemisi sonrası Avro (Euro) ve Japon Yeni gibi 

ana rezerv para birimleri karşısında ise büyük dalgalanmalar ve yükselişler yaşamamıştır. 

Rezerv para birimlerinde ciddi düşüş tecrübe eden enerji ihracatçısı ülkelerin para birimleri 

olmuştur (Kızıl ve Akman, 2020: 290). 

Bir diğer çalışmada, Covid-19 pandemisinin göçmen işgücü üzerindeki ekonomik ve finansal 

etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 göçmenlerin çalışma koşulları 

üzerinde benzeri görülmemiş bir olumsuz etki yaratmaktadır. Göçmen işçiler, krizden etkilenen 

küresel işgücü içinde en savunmasız olanlar arasında yer almaktadır. Bu durum, özellikle de 

düşük ücretli ve düşük vasıflı (vasıfsız) göçmen iş gücü için geçerlidir. Vasıfsız göçmen işçiler 

genellikle dışlanmaktadır. Ayrıca, Covid-19 testlerine veya tıbbi hizmetlere erişimleri kısıtlı 

olabilmektedir. Göçmen işçilerin tedavi imkanları da daha sınırlı olabilmektedir (Akman, 

Erarslan ve Kızıl, 2020: 70). 

Covid-19 pandemisi, küreselleşme kapsamında ve muhasebesel-finansal etkiler çerçevesinde 

de analizlere tabi tutulmuştur. Bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi sadece sağlık açısından 

ve ekonomik açıdan değil, Dünya'yı birçok açıdan etkilemekte ve tehdit etmektedir. 

Araştırmada, Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerinin 1929 Büyük Ekonomik Buhranı ile 

benzerlik gösterdiği de belirtilmiştir. Tüm ülkeler, Covid-19 pandemisinin olumsuzluklarını 

azaltmak için farklı önlemler almışlardır. Covid-19 salgınının, toplumların tüketim davranışları 

hakkında da bilgiler sunduğu açıklanmıştır. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin hala 

üretici değil, tüketici oldukları vurgulanmıştır. Gelecek yıllarda işsizliğin daha da artabileceği 

ve maliyet tasarrufu baskısının yükseleceği tahmin edilmiştir. Covid-19 pandemisinin küresel 

rekabet ve ekonomik krizleri daha da tetikleyebileceği söylenmiştir. Covid-19 pandemisinin, 

likiditenin önemini ve rezerv tutmanın kritikliğini kanıtladığı da açıklanmıştır (Akman ve Kızıl, 

2020: 188). 

Farklı bir araştırma kapsamında, Covid-19 pandemisi Dünya’da ciddi bir ekonomik 

dalgalanmaya neden olmaktadır denilmektedir. Dünya’daki birçok hükümetin, şu anda daha 
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ciddi hale gelen işsizlik sorunuyla uğraştığı ve farklı yöntemler uyguladıkları belirtilmiştir. Bu 

çalışma, Covid-19 salgınıyla mücadele edebilmek için uzun vadeye yönelik aktif yöntemlerin 

kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, verimliliğe dayalı ekonomiye geçiş, 

çalışanların ve işverenlerin refahını yükseltmek için ücret artış politikaları benimsenmelidir. 

Covid-19 pandemisi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının çalışanlar için bir zorunluluk 

olduğunu göstermiştir. Bu faktörlerin gelecek yıllarda daha da önemli hale gelmeleri 

beklenmektedir (Akman ve Kızıl, 2020: 182). 

Bir başka çalışmanın bulgularına göre,  Covid-19 pandemisinin patlak vermesi küresel bir 

ekonomik durgunluğa neden olmuştur, ancak eşler arası kiralama piyasası da dahil olmak üzere 

kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışma, 

Avustralya'nın Greater Sydney kentindeki ev sahipleri için Airbnb kayıtlarının mali kaybını 

değerlendirmiştir. Bulgular, Ağustos 2020 ile Ocak 2020'yi karşılaştırırken, pandeminin Airbnb 

ev sahipleri için (yaklaşık 14 milyon) yüzde 89,5 gelir kaybıyla sonuçlandığını tespit etmiştir. 

Çalışma, ayrıca kriz döneminde paylaşım ekonomisinin kırılganlığını da ortaya koymuştur 

(Chen ve diğ., 2020: 1). 

Covid-19 pandemisinin yalnızca bir sağlık tehdidi olmadığını savunan çalışmalar da 

yürütülmüştür. Bu araştırmalardan bir tanesi göre, Covid-19 pandemisi tıbbi malzemelere 

duyulan ihtiyacı ciddi bir şekilde yükseltmiştir Aynı zamanda sahte dükkanlar, web siteleri, 

sosyal medya hesapları ve e-posta adresleri türemiştir. Sahte Covid-19 ilaçlarının, aşılarının ve 

test kitlerinin üretimi ile pazarlaması gibi olumsuz durumlar da tespit edilmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına paralel olarak, finansal tehdit ve hileler kamu yönetimi tarafından da farklı 

tekniklerle bloke edilmeli, halk bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir (Kızıl, 2020: 8). 

Covid-19 pandemisi sürecinde muhasebe ve denetim faaliyetlerini inceleyen bir çalışmaya 

göre, virüsün yayılmasını azaltmak için alınan halk sağlığı önlemleri, ticari operasyonları ve 

süreçleri alt üst etmiştir. Denetim bir istisna değildir. Geleneksel denetim kanıtı toplama 

yöntemleri, şimdi ve yakın gelecekte imkansız veya uygulanamaz olan yüz yüze prosedürlere 

dayanmaktadır denilmektedir. Teknoloji, uzaktan sanal denetim için bir dizi olanak 

sağlamaktadır. Çalışmada uzaktan envanter gözlemi, belge toplama ve risk değerlendirmesi 

dahil olmak üzere çeşitli seçenekler değerlendirilmiştir (Appelbaum, Budnik ve Vasarhelyi, 

2020: 14). 

Covid-19 pandemisi sonrası döneme odaklanan bir başka çalışmada, salgına karşı özel eylem 

planlarının hazırlanması gerektiği vurgulanmıştır. Vizyoner bir bakış açısıyla analizler, 

yorumlamalar, incelemeler ve yönetim şarttır. Geleceğe yönelik doğru kararlar verilmesi ve 
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isabetli adımlar atılması ise gerekliliktir. Aynı zamanda, virüsle mücadele sürecinde kısa vadeli 

değil, uzun vadeli düşünmek mantıklı olacaktır (Kızıl, 2020). 

Finansal kurumlar üzerinde Covid-19 pandemisinin etkilerinin paylaşıldığı bir çalışmada, Ekim 

2020 tarihinde uygulanan bir anket çalışması aracılığıyla veriler toplanmıştır. 149 kurumda 

çalışan finansal yöneticilerden bilgiler temin edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Covid-19 

pandemi döneminde alacakların tahsilinde problemler yaşanmıştır. Finansal kurumlar likit 

kalmayı tercih etmişlerdir. Süreç içerisinde dijital dönüşüme önem verilmiş, finansal kurumlar 

yatırımcı desteğine ihtiyaç duymuştur. Risk yönetimi de önemli hale gelmiştir (IFC, 2020: 1). 

Çin Halk Cumhuriyeti sektörleri üzerinde Covid-19 pandemisinin etkilerini analiz eden bir 

çalışmada, salgının küresel hale geldiği ve Dünya ekonomisinin etkilendiği vurgulanmıştır. Çin 

Halk Cumhuriyeti’nde borsaya kote şirketlerin finansal verileri baz alınmıştır. Araştırmaya 

göre, temel sektör (sanayi sektörü) haricinde geri kalan sektörler salgından önemli ölçüde 

etkilenmiştir. Ayrıca, çeşitli endüstrilerin maliyetleri, değişen oranlarda artış göstermiştir. 

Havacılık, turizm ve diğer hizmet sektörlerinde büyük ölçüde olumsuz tesirler söz konusu 

olmuştur. Yeni altyapı, Çin patentli ilaç ve internet endüstrileri gibi alanlarda ise olumlu 

gelişmeler gözlemlenmiştir (Pinglin ve diğ., 2020: 2332). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Covid-19 pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan bir virüs 

salgınıdır. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası ise Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020’de 

raporlanmıştır. Covid-19’a bağlı ilk ölümün de 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştiği 

duyurulmuştur. Covid-19 pandemisi, kısa bir süre içerisinde Dünya’ya yayılmıştır. Covid-19 

pandemisinin bir takım olumlu etkilerinden söz edilse de, yıkıcı etkileri o kadar fazladır ki, 

1929 Büyük Ekonomik Buhranı ile karşılaştırılmaktadır. Ekonomi, üretim, lojistik, eğitim, 

sağlık, turizm, otomotiv, havacılık ve spor gibi birçok alanda virüs etkili olmuştur. Günümüzde, 

virüs hala mutasyona uğramakta ve yeni varyantlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda, 

virüse bağlı vakalar ve ölümler devam etmektedir. Ancak aşılama, sosyal mesafe, hijyen, 

karantina, kapanma, maske kullanımı, testler ve kapalı ortamlarda havalandırma gibi önlem ile 

uygulamalar sayesinde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerin yükselen trendi frenlenmeye 

başlanmıştır. Virüs, ilk ortaya çıktığı zamanlardaki kadar kritik ve tehditkar gözükmemektedir. 

Normalleşme sürecin geçildiği söylenebilir. Günümüzde, Covid-19 pandemisinin tamamen 

hayatımızdan çıktığını ve virüs probleminin ortadan kalktığını iddia etmek olanaksız olmakla 

birlikte, bunlar pozitif gelişmelerdir. Covid-19 pandemisi sonrası dönemin de konuşulmaya ve 

tartışılmaya başlandığı görülmektedir. Covid-19 pandemisi sonrası döneme yüzde yüz geçiş 
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sağlandığında, bir takım eski alışkanlıklar elimine edilmiş olacak ve yeni bir iş hayatı ile düzen 

söz konusu olacaktır. Özellikle, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sürdürülebilir 

rekabetçilik perspektifinden Covid-19 pandemisi sonrası dönemi şimdiden efektif bir şekilde 

karşılayabilmek kritiktir. 

Covid-19 pandemisi sonrası dönemde, danışmanlık faaliyetleri geçmiş yıllara göre çok daha 

fazla değer görecektir. Her işletme profesyonel danışmanlık hizmeti almaya daha çok önem 

verecektir. Belirtilen hususa paralel olarak danışmanlık sektörü de hızlı bir büyüme dönemine 

girecektir. Özellikle de Muhasebesel, finansal ve yönetimsel danışmanlık hizmetleri ciddi itibar 

görecektir. Hatta, bazı işletmelerin tam zamanlı personel istihdam etmeleri yerine maliyet 

unsurunu da hesaba katarak yarı zamanlı danışmanlar ile faaliyetlerine devam etmeleri söz 

konusu olacaktır. Covid-19 pandemisi sonrası dönemde, işletmelerin muhasebesel, finansal ve 

yönetimsel danışmanlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları önerilmektedir. 

Uzaktan çalışma alışkanlığının oturması ve benimsenmesi nedeniyle, çalışanlar iş-aile 

dengesini tekrar değerlendirecektir. Bazı işletmeler, uzaktan çalışma ve maliyet tasarrufu 

sağlayabilmek amacıyla nedeniyle küçülmeye gidecek, bu husus belirli noktalarda işsizliğe 

neden olacaktır. Ancak, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde istifalar ve iş değiştirmeler de 

gözlemlenecektir. İşletmelerin değerli insan sermayesini Covid-19 pandemisi sonrası dönemde 

de elinde tutması ve ilgili insan sermayesine değer vermesi önerilmektedir. Artık geçmiş 

yıllarda olduğu gibi yalnızca parasal ve mali güce sahip bireyler değer görmeyecek, yeni girişim 

fikirleri yaratabilen insan sermayesi de değer görecektir. Dolayısıyla, yeni girişim fikirleri 

üretebilen insan sermayesinin işletmeler tarafından keşfedilmesi, bu bireylere yatırım yapılması 

ve elde tutulmaları, stratejik işbirliklerine konu edilmeleri, şirket ortaklıklarına dahil edilmeleri 

ve değerlendirilmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda, işletmelerin personellerinin iş-aile 

dengesini gözetecek şekilde çalışma formatları sunabilmeleri ve personelin çalışma 

zamanlarında gün ile saat olarak bir takım esneklikler tanımları önerilmektedir. Maliyet 

hesaplamaları son derece dikkatli yapılmalı, küçülmeye gidilecekse de optimum oranda 

gerçekleştirilmelidir. 

Virüsün etkisi gelecekte oldukça azalacak olsa ve minimize edilse de, Dünya’daki bir takım 

önlemler ve uygulamalar kalıcı olup devam edecektir. Hijyene ve temizliğe geçmiş yıllardan 

daha fazla önem verilecektir. Seyahat ve mobilite planları periyodik olarak gözden 

geçirilecektir. Etkinliklere, açılışlara, toplantılara ve yemeklere katılımlar belirli düzeyde 

düşecektir. İşletmelerin, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde daha temiz ve hijyenik çalışma 

ortamları tasarlamaları önerilmektedir. Etkinlikler, seyahatler, açılışlar, toplantılar ve yemekler 
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hususunda çevrimiçi (online) ve uzaktan teknoloji imkanlarından olabildiğince yararlanılmaya 

çalışılmalıdır.  

Geçmiş yıllarda küreselleşme nedeniyle artmakta olan şirket birleşme ve satın almaları 

(mergers and acquisitions), Covid-19 pandemisi sonrası dönemde daha da artacak ve yükseliş 

trendine girecektir. Bu noktada iş dünyasının yeni düzeni, sunduğu fırsatlar ve olanaklar kadar 

piyasada var olma ve küçülme motivasyonları da etkili olacaktır. Maliyet tasarrufları da 

öncelikler listesinde yer alacaktır. İş yeri ve çalışan maliyetleri hususlarında optimizasyon ilkesi 

benimsenecektir. Belirli durumlarda satın alma opsiyonları yerine kiralama opsiyonları tercih 

edilecektir. İsraflar olabildiğince engellenerek tüketim ve harcama yaklaşımından uzaklaşılmak 

istenecektir. Örneğin, işletmelerin ve bireylerin üzerlerine kayıtlı araçların yaşları artacaktır. 

Bu noktada, işletmelere gerek faaliyetlerini sürdürebilmek, gerekse de fırsatlardan yararlanmak 

adına uygun ile mantıklı olan şirket birleşme ve satın almalarından (mergers and acquisitions) 

yararlanmaları önerilmektedir. Aynı zamanda, işletmelerin tüketim ve harcama 

alışkanlıklarından gerekli durumlarda feragat ederek üretim ve hizmet yoğun bir anlayışı 

benimsemeleri isabetli olacaktır. 

Muhasebe ve finansa işletmeler daha da çok önem ile değer verecektir. Firma değerlemeleri ve 

finansal analiz (mali tablolar analizi) uygulamaları sıkça gerçekleşecektir. Klasik defter tutma 

ve beyan verme kapsamında yürütülen muhasebecilik faaliyetleri daha da yetersiz kalacaktır. 

İşletme yöneticilerine özet raporlar sunan, finansal analizle (mali tablolar analiziyle) 

zenginleştirilmiş ek raporlar paylaşan, işletme yöneticilerini yönlendiren ve stratejik 

hamlelerde destek olan danışmanlık tipi ön plana çıkacaktır. Muhasebe, finans ve yönetimin 

daha da yükselen yıldızı, denetim ile iç kontrol üzerinde de etkili olacaktır. İşletmeler, çok daha 

güçlü denetim ve iç kontrol sistemleri ile faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu noktada 

işletmelere geleneksel muhasebe ve finans uygulamaları yerine modern muhasebe ve finans 

uygulamalarını benimsemeleri önerilmektedir. İşletme yöneticilerine özet raporlar ve finansal 

analiz (mali tablolar analizi) içerikli ek raporlar mutlaka sunulmalıdır. İşletmeler, kendi strateji 

ve vizyonlarını özümseyen nitelikli danışmanlarla çalışmalıdır. Danışmanlar, işletme stratejisi 

ve vizyonuna entegre olarak önemli bir parçası şeklinde hareket etmelidirler. Covid-19 

pandemisi sonrası dönemde, işletmelerin denetim ve iç kontrol mekanizmaları güçlü bir temele 

oturtulmalıdır. Aynı zamanda, işletmelerin denetim faaliyetlerini de uzaktan denetim gibi yeni 

yaklaşımları dikkate alarak tekrar tasarlanmaları önerilmektedir. 

Bunlarının yanında, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde artık iş analizleri tek başlarına yeterli 

olmayacaktır. İçlerinde risk analizlerinin de olduğu iş analizleri tercih edilecektir. Dolayısıyla, 

işletmelere önümüzdeki dönemlerde risk analizi ve risk değerlendirme faaliyetlerine çok daha 
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fazla önem vermeleri önerilmektedir. İşletmelerin sadece karlılık analizlerine odaklanmamaları 

tavsiye edilmektedir. 

Son olarak, günümüzde teknoloji hızla gelişmektedir. Yeni çıkan bir teknolojiye adaptasyon 

süreci içerisinde dahi daha yeni bir teknoloji sunulmaktadır. Metaverse (kurgusal evren) bu 

noktada iyi bir örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde 

teknolojiye yakalamak çok daha kritik olacaktır. Birçok firmada kalıcı inovasyon departmanları 

kurma fikri benimsenmeye başlayacaktır. İnovasyona dönük teşebbüsler, fikirler ve yönetimler 

ilgi çekecektir. Bu nedenlerden ötürü, Covid-19 pandemisi sonrası dönem için işletmelere 

teknolojiyi yakından takip etmeleri ve eğer mümkünse ayrı inovasyon departmanları kurmaları 

önerilmektedir.  Unutulmamalıdır ki, Covid-19 pandemisi sonrası dönemde bilenenleri tekrar 

eden işletmeler değil, kendilerini yenileyen, beyin fırtınası yapabilen ve yaratıcılık aracılığıyla 

yeni ürünler/hizmetler sunan işletmeler başarılı olacaktır. 
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