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Abstract:
The Covid 19 Pandemic, which emerged in China’s city Wuhan, as of the end of 2019, has had negative
effects on the economic, social and cultural structures of almost all countries in the world in a short
time. In this process, countries have implemented various policy tools in order to minimize the
deviations from economic stability, which is the main target. There were serious problems in macro
indicators of the Turkish economy, which experienced significant structural problems in the prepandemic period. When the difficult conditions of the pandemic were added to these conditions, it
became difficult to ensure economic stability and even to maintain the current situation. In this
process, monetary and fiscal policies were re-evaluated in order to ensure stability of the economy or
to preserve the current situation in Turkey. In this study, it has been tried to evaluate the effects of the
fiscal policies implemented in Turkey, which aims to reduce the effects of the Covid 19 pandemic, on
the stabilization of economy by macroeconomic indicators. For this purpose, the effects of public
expenditure and taxation policies, which were implemented during the pandemic process and are still
being implemented, on macroeconomic indicators were examined.
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Pandemi Sürecinde Türkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarının
Ekonomik İstikrar(Sızlığ)a Etkileri
Özet
2019 yılının sonu itibariyle Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covıd 19 Pandemisi kısa bir süre
içerisinde neredeyse tüm dünya ülkelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapıları üzerinde olumsuz
etkiler ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte ülkeler temel hedef olan ekonomik istikrardan sapmaları minimize
etmek için çeşitli politika araçlarını devreye almışlardır. Pandemi öncesi dönemde önemli yapısal
sorunlar yaşayan Türkiye ekonomisinde makro göstergelerde ciddi sıkıntılar mevcuttu. Bu şartların
üzerine pandeminin zorlu koşulları da eklenince ekonomik istikrarın sağlanması hatta mevcut durumun
korunması zora girmiştir. Bu süreçte Türkiye’de ekonomide istikrarın sağlanması veya mevcudun
korunması amacıyla para ve maliye politikaları yeniden değerlendirilmiştir. Bu Çalışma da Covıd 19
pandemisinin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla Türkiye’de uygulanan maliye politikalarının
istikrarın sağlanmasına etkileri makro ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu amaçla pandemi sürecinde uygulanan ve hala uygulanmakta olan kamunun harcama ve
vergilendirme politikalarının makro ekonomik göstergelere etkileri incelenmiştir.
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