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Siyasal ve Ekonomik Gündem… 
 

Dünyayı etkisi altına alan pandemi, nükseden ekonomik sıkıntılar, güvenlik tehditleri, 
baskıcı rejimler ve toplumsal hareketler, 2020 yılının şimdiden tarih kitaplarında 
önemli bir yer kaplayacağını gösteriyor.  İnsanlar “tarihin karanlık çağı” diye 
nitelendirilebilecek bu dönemde güvenilir limanlar arıyorlar.  Ülkemizde de ekonomik, 
sosyal ve siyasal olarak güçlü bir yönetime ve bu yönetimi inşa edecek yeni bir 
toplumsal sözleşme, bağdaşık bir ideoloji, tutarlı siyaset kurumu ve yeni kadrolara her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu ihtiyacın aksine ülkemiz tehlikeli toplumsal 
gerilimler ve kutuplaşmalarla “idare ediliyor”.  
 

Hafta içinde yayınlanan bazı anket sonuçları, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento 
seçimlerinden bu yana AKP oylarında tarihi bir düşüş yaşandığını gösteriyor. AKP’nin 
2018 seçimlerinde yüzde 42,8 olan oy oranının, 2020 Mayıs ayında yüzde 30,7’ye kadar 
gerilediği görülüyor.  
 

Ülkemizde pandemi süreciyle birlikte iyice ayyuka çıkan ekonomik buhran 
konuşulmuyor. Hükümet tarafından bu buhrandan nasıl çıkılacağına dair bir yol 
haritası geliştirilmiyor. Halkın asıl gündemi olan ekonomik kriz yerine yaratılan suni 
gündemlerle kutuplaştırıcı siyaset sürdürülüyor. Atanmışlar, millet iradesinin 
temsilcisi olan seçilmişlere parmak sallıyor, yumruk atıyor. 
 

Anayasaya aykırı biçimde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, aynı gün içinde anayasaya 
aykırı biçimde kaldırılıyor. Ülke tek adamın “gönlüne göre” savruluyor. 
 

Aslında iktidar, kendisi ve müttefikleri için yolun sonunun göründüğünün farkında. 
Hem iç hem de dış politikada yıllar içinde yumak haline getirdiği pek çok sorunu 
ardında bırakıp gidecek. 
 

İşsizlik, yoksulluk, şiddet başta olmak üzere, toplumun artık kangrenleşmiş 
sorunlarını çözecek bir siyasal iktidar, Türkiye'de çağdaş, yenilikçi ve kapsayıcı 
demokratik düzenin kurulmasını; ülkemize nefes aldıracak plan ve programların 
konuşulmasını, fikirlerin ve çözüm önerilerinin tartışılmasını önceleyen demokratik ve 
güçlü bir iradeden geçiyor. 
 

Otoriterleşme 
Haziran ayı itibariyle TBMM’nin yasama faaliyetlerine başlamasıyla birlikte, AKP 
iktidarı daha doğru bir ifadeyle Cumhur İttifakı Covid-19 sonrası yeni dönemde ülkeyi 
nasıl yöneteceğine, otoriterleşmeyi daha ne kadar derinleştireceğine ilişkin çok ciddi 
ipuçları verdi.  
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Kendi iktidarda olduğu dönemin bakiyesi olan mevcut sorunlar yumağına pandemi de 
eklenince iktidarın yaşadığı yönetememe krizi ivme kazandı.  
Salgının yol açtığı ve milyonlarca yurttaşın hayatını çok yakından ilgilendiren 
ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulması gereken iktidar, bunun yerine 
yönetememe krizini sivil toplum ve muhalefet üzerindeki baskıcı ve hukuksuz 
uygulamaları arttırarak çözmeye çalışıyor.  
 

İşsizlik, yoksulluk, gelirsizlik ve borçluluk baskısı altında ezilen, nefes alamayan 
esnaf, emekli, çiftçi, memur, genç, kadın milyonlarca yurttaşa mevcut hükümetin yanıtı 
otoriter yönetim tarzını ileri taşımak oluyor. Yarattığı suni gündemlerle, yukarıda 
sözünü ettiğimiz halkın gerçek sorunlarının tartışılmasını engellemeye çalışıyor.  
 

Derinleşen her ekonomik ve sosyal sorun karşısında bir kademe daha otoriterleşen 
AKP iktidarının, ülkemize ve yurttaşlara güvencesiz ve belirsiz bir gelecekten, anti-
demokratik, hukuksuz bir toplumdan başka verecek bir şeyi kalmamış görünüyor. 
 

AKP’nin Trol Hesapları 
Stanford Üniversitesi İnternet Gözlemevi Siber Politika Merkezi, Twitter’ın talebiyle 
“Siyasi Retweet Ağları ve Ele Geçirilmiş Hesaplar: Türkiye’de İktidar Partisi’nin 
Gençlik Kanadıyla Bağlantılı bir Twitter Nüfuz Sağlama Operasyonu” başlıklı bir 
rapor hazırladı. Rapora dayanarak Twitter, “devlet bağlantılı bilgi yayma 
faaliyetlerine” dahil olduğu gerekçesiyle bazı hesapların kapatıldığını açıkladı. 
 

Twitter, AKP’ye yakın olan ve iktidarı eleştirenleri hedef gösteren toplam 7340 hesabı 
manipülasyonu engelleme politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle platformdan 
çıkardığını duyurdu. Söz konusu hesaplardan, aktif oldukları süre boyunca 36 milyon 
948 bin 524 tweet atıldı. Rapora göre, kapatılan 7 bin 340 hesap, 9 Haziran 2009-18 
Ocak 2020 tarihleri arasında açıldı.  
 

Raporda sahte veya ele geçirilmiş hesapların AKP gençlik yapılanmasıyla bağlantılı 
olduğu, bir merkezden yönlendirildiği ve AKP lehine, muhalefet partileri aleyhine 
siyasi söylem yaymaya ve Erdoğan’a güçlü destek yaratmaya çalıştığı tespitleri yer 
aldı. Rapora göre bu ağ aynı zamanda AKP adına retweet yapmaya, “gündem” 
olamayan etiketleri (hashtag’leri) daha popüler yapmaya çalışıyordu.  
 

Raporda yer alan bir diğer tespite göre bu ağ, iktidarı eleştiren diğer gerçek kişilere ait 
hesapları hedef gösteriyordu. Türkiye siyasetinde dönüm noktası olan kimi gelişmeler 
söz konusu olduğunda bu ağın tek merkezden harekete geçirilerek aktif biçimde 
kullanıldığı değerlendirmesi de raporda yer buldu.  
 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Fahrettin Altun Twitter’dan yaptığı 
açıklamada Twitter’ın bu hamlesinin “Türkiye’ye düşman yapıların kara propaganda 
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faaliyetlerine kol kanat germe isteği” ve “Türk siyasetini dizayn etme hevesi” olduğunu 
ifade etti. Devamla iddiaların “gerçek dışı”, “siyasi”, “ideolojik” olduğunu dile getirdi. 
Altun’un açıklamasında yer alan şu tehditkâr cümle dikkat çekti: “Geçmişte bu tür 
yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını 
bu şirkete hatırlatmak isteriz.”  
 

Böylece Fahrettin Altun Twitter’ı Twitter’dan tehdit etti. 
 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, Twitter'ın Türkiye'deki bazı 
hesapları kapatma kararına tepki göstererek, "Yalan ve iftiralarla bu mecraları 
kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara 
propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital 
farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz" ifadesini 
kullandı.  
 

Ünal da, Twitter’ın söz konusu kararını Twitter hesabı üzerinden eleştirdi: "Twitter ve 
diğer sosyal medya ağlarını, iftiraları, karalama kampanyaları, yalan siyasetleri için 
en elverişli zemin görenler, burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler, 
Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına 
sarılmaktalar. Şeffaflığı, gerçek isimlerle sosyal ağları kullanmayı, başka 
kullanıcıların haklarına saygılı, saldırgan tutumları reddetmeyi ilke olarak kabul 
etmiş AK Parti’nin bahsi geçen rapordaki suçlamalarla ilgisinin olmadığı, tam tersi 
Türkiye ve çıkarlarını savunmakla suçlandığı açıktır. Yalan ve iftiralarla bu mecraları 
kullanılamaz hale getiren çevreler için eşsiz bir fırsat sunan, teröristlerin kara 
propagandalarına kol kanat geren Twitter'in bu taraflı tutumuna karşı bizler dijital 
farkındalık için çalışmayı, ilkeli duruşumuzu korumayı sürdüreceğiz". 
 
Bazı kesimler ise, Twitter’ın AKP’nin trol hesaplarını tespit etmesinde Mahir Ünal’ın 
çabasını da görmezden gelmemek gerektiğini, Mahir Ünal’ın “hesaplara yeşil top 
koyun, yeşil top koyun” diye yaptığı çağrıların Twitter’ın trol hesapları tespit ederken 
işini oldukça kolaylaştırdığı yorumlarını yapıyorlar. 
 

Pandemi ve Etkileri 
Halk, salgın nedeniyle ortaya çıkan darboğazı aşmak için devletten bir destek 
alamayınca banka kredilerine yönelmiş görünüyor. Nisan 2020’de 920 bin kişi ilk kez 
ihtiyaç kredisi kullandı (TBB). Hükümet iç talebi canlandırabilmek için kamu 
bankaları üzerinden kredi musluklarını açtı. Kamu bankaları konut ve araç 
kredilerinde faizleri önemli ölçüde düşürdü.  
 

Yüzyılın en önemli darboğazını yaşayan vatandaşa Hükümetin, diğer ülkelerdeki 
örneklerin aksine, “daha fazla borçlanma”dan başka sunabileceği bir şey kalmamış 
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görünüyor. Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması 
için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak 
üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 
normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, 
finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi 
sunmaya başladı. Konut, araç, tatil ve sosyal ihtiyaçların (mobilya, elektronik, beyaz 
eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet) 
karşılanması amacıyla 0,49 ila 0,82 arasında değişen aylık faizlerle kredi paketlerini 
hayata geçirdiler. Salgından en çok etkilenen turizm sektörüne hiçbir destek 
sunamayan hükümet, halka “tatil için kredi” imkânı sunarak bu işletmeleri ve 
acenteleri rahatlatmayı amaçlıyor. Kamu bankalarına bir süre önce aktarılan 21.4 
milyar TL tutarındaki sermayenin de amacı böylece daha iyi anlaşılmış oluyor. 
 

Ülkemizde tüm kesimler salgınla iyice derinleşen ekonomik krizde boğulurken, 
hükümetin gündeminde bir destek paketi görünmüyor. Hükümet, zaten salgının 
tümüyle kontrol altına alındığını da düşünerek 1 Haziran’dan itibaren normalleşme 
sürecine girildiğini ilan etti. Oysa bilim insanları, 20 Mayıs’tan bu yana yaklaşık 1.000 
yeni vaka/gün seviyesi istikrarlı bir şekilde devam ettiğinden hareketle, bu 
normalleşme sürecinde sıkı korunma tedbirlerinden vazgeçilmemesi gerektiğini, aksi 
takdirde salgının güçlenerek geri dönebileceğini söylüyorlar. Bu gerçekleşirse, 
salgından olumsuz etkilenen kişilerin bunca süre bu sıkıntıları boşa çekmiş olacağı ve 
daha ağır sorunların hayatımıza gireceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı 
modellemelerde Haziran ortasına kadar günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara 
inmesi, Temmuz başı itibarıyla ise 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. 
 

 
 

Hükümet ülkede işlerin normalleşmeye başladığını düşünse de yurtdışındaki algı aynı 
değil. Covid-19 döneminde yayımlanan verileri inceleyen John Hopkins Üniversitesine 
göre Türkiye’nin resmi verileri güvenilir değil. Üniversiteye göre Türkiye, hiç veri 
yayınlamayan ya da “şüpheli” veri yayınlayan 8 ülkeden biri. 
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Belki de bu nedenle, dış hat uçuşlarında planlanan tarihin geçmesine rağmen ön 
mutabakat imzalanan sınırlı sayıda ülke sivil havacılık otoritelerinden henüz uçuş 
yasağının kaldırıldığına dair onay gelmiyor. 
 

İşsizlik 
Kısa bir süre önce Başkanı değişen ve 10 bölge müdürü kızağa alınan TÜİK, Mart 2020 
Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarını açıkladı. İşsizlik oranı 0,9 puanlık 
azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Covid-19 salgını büyük bir istihdam 
depremine yol açmış, yüz binlerce işyeri kapanmış, devasa bir iş ve istihdam kaybı 
yaşanmışken TÜİK rakamları işsiz sayısının azaldığını söylüyor.  
Covid-19 döneminde yaygın olarak işten çıkarma yerine kısa çalışma ödeneği ve 
ücretsiz izin ödeneği kullanılması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde 
istihdamda gözüküyor. Bugüne kadar 3,5 milyon işçi için kısa çalışma ödeneği 
başvurusu yapıldı ve 1 milyona yakın işçi ücretsiz izin ödeneği alıyor. Bu kişiler 
TÜİK’e göre istihdamda görünmeye devam ediyorlar. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz 
izin ödeneklerinden yararlanma mekanizmalarının süresi Temmuz ortasında dolacaktı 
ancak bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla bu süre 3 ay uzatıldı. 
Öte yandan kısa çalışma ödeneği alamayan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışıp 
işsiz kalanların önemli bir bölümü Covid-19 nedeniyle iş arama eğiliminde 
olmadığından işgücü piyasası dışına çıktılar ve TÜİK’e göre onlar da işsiz sayılmıyor. 
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DİSKAR tarafından TÜİK verilerine ILO tarafından kullanılan eşdeğer tam zamanlı 
istihdam kaybı yöntemi uygulanarak Covid-19 döneminde yaşanan istihdam kaybını 
da içerecek şekilde hesaplanan geniş tanımlı işsizlik rakamı 13.385.000 olarak ortaya 
çıkıyor. 33 milyon 966 milyon olarak alınan geniş işgücüne göre revize edilmiş geniş 
tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı %39. Salgın devam ettikçe bu sayının da 
artacağı ortada. Zira hükümetin istihdamı koruyacak / artıracak bir tedbir alma 
potansiyeli kalmamış durumda. 
 

Dış Politika 
Ekonomide bu gelişmeler yaşanırken, 1.3 milyar $ ödenen F-35 uçakları ile 2.5 milyar $ 
ödenen S-400 savunma sisteminin akıbeti de belli değil. ABD ısrarla F-35 
programından Türkiye’nin çıkartıldığını söylüyor ama Türk yetkililer hala programda 
olduğumuzu ima eden cümleler sarf ediyorlar. S-400’lerin Nisan ayında 
aktivasyonunun tamamlanacağı söyleniyordu ancak bugün aktive edilip edilmeyeceği 
bile bilinmiyor. 
 

4 Haziran’da Serrac’ın Türkiye ziyareti ve eşzamanlı olarak Serrac hükümetinin 2 
üyesinin Moskova’ya gitmesi Libya konusunda önemli dönüm noktaları olabilir. 
Türkiye’nin de 10 Haziran itibariyle resmi olarak, ABD, Rusya, AB ve bazı orta doğu 
ülkelerinin de desteklediği Kahire Bidirgesini tanımadığını açıklaması Türkiye’nin 
Libya’daki varlığının tartışılması sonucunu doğurabilir. Türk dış politikasına yön 
verenlerin hem ABD’nin hem de Rusya’nın desteğini her koşulda aynı anda 
alabilecekleri yönündeki inançları pek gerçekçi görünmüyor. 8 Haziran tarihinde 
Lavrov’la görüşen Çavuşoğlu Rus turistler ve yeni S-400 alımları ile ilgili olumlu 
adımlar attıklarını duyurduktan bir gün sonra Erdoğan’ın Trump’la gerçekleştirdiği 

İşsizlik Sayıları Mart 2019 Mart 2020
Ümitsiz İşsizler 563.000 1.174.000
Çalışmaya Hazır Olanlar 1.706.000 2.554.000
Mevsimlik İşlerde Çalışanlar 117.000 134.000
Resmi İşsiz Sayısı 4.544.000 3.971.000

İşgücü 32.339.000 30.104.000
İstihdam 27.795.000 26.133.000
İş Başında Olanlar 27.007.000 22.505.000
İş Başında Olmayanlar 788.000 3.628.000
Zamana Bağlı Eksik İstihdam 426.000 1.057.000
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7.356.000 8.890.000

Covid-19 Etkisiyle Ortaya Çıkan Geniş tanımlı İşsiz Sayısı - 6.029.000
Covid-19 Etkisi Dahil Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı - 13.385.000



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 2 • 12 Haziran 2020 
9 

telefon görüşmesinde Türkiye’nin Libya’daki eylemlerinin Amerikan dış politikasının 
öncelikleri ile uyumlu olduğu yönündeki açıklamaları birbiri ile uyumlu bulunmuyor. 
 

Hafter’in devre dışı bırakılmasında işbirliği yaptıkları görülen Türkiye ile Rusya 
arasındaki ilişkinin İdlib-Libya ekseninde nasıl bir sınav vereceği önümüzdeki 
dönemin en önemli konuları arasında yer alacağa benziyor. 
 

Bütün bunlar yaşanırken ve kriz derinleşirken hükümet yanlısı akademisyenler, 
araştırmacılar, gazeteciler ana akım kanallarda “Libya’daki zafer”i, “Ayasofya”yı, 
“yardım gönderilen 135 ülke”yi tartışıyorlar… 
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Yoksulluk: Kırk Gün Sonra… 
Oğul dönüp babasına, "Yoksulluk kaç gün sürer baba?" diyor. 
Baba "Kırk gün, oğul" diyor. 
Çocuk bu sefer de "Peki kırk gün sonra zengin olur muyuz baba?" diyor. 
Baba "Yok oğul, alışırız" diyor. 
      Sarı Kahkaha, Murat ÖZYAŞAR 
 
Yoksulluk, insanların temel 
gereksinimlerini karşılayamama durumu 
olarak tanımlanmaktadır.  
 

Bir kişinin mal, hizmet ve haklardan 
kurulu düzeni normal yollardan elde 
edememesi olarak da ifade edilen 
yoksulluk bu tanımı itibariyle mutlak ve 
göreli özelliklere sahiptir. 
 

Açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama 
durumu yoksulluk olarak nitelendirildiği 
gibi gıda, giyim ve barınma gibi 
olanakları hayatlarını sürdürmeye yettiği 
halde toplumun genel düzeyinin 
gerisinde kalınması durumu da 
yoksulluk olarak nitelendirilmektedir.  
 

Dünyada yoksulluğun sınırlarını 
belirlemek ve yoksul bireyleri ortaya 
koymaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 
 

Yoksulluğu ölçmede kullanılan en yaygın 
yöntem, yaşam düzeyleri yoksulluk 
sınırının altına düşenlerin oranıdır. 
Yaşam düzeyi ise, hanehalkının aylık 
veya yıllık kişi başına tüketim 
harcamaları olarak tanımlanmaktadır. 
Alması gerekli temel gıda maddeleri 
sepetini dolduracak düzeyde 
kazanamayanlar yoksul olarak 
tanımlanarak, bu gıda ürünlerinin 

maliyeti de yoksulluk sınırını 
vermektedir. Bir başka ifadeyle 
yoksulluk sınırı, bireylerin minimum 
alım güçleridir. 
 

Ülkeler arasında yoksulluğun boyutunu 
ortaya çıkarmada ise daha çok, Dünya 
Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluş 
ya da örgütlerin ülkelere yönelik yaptığı 
çalışmaların öne çıktığını görmekteyiz. 
 

Örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı'nın Gelişmişlik Endeksi ile 
sanayileşmiş, gelişmekte olan ve az 
gelişmiş sınıflamalarına sahip ülkelerin 
insana yaptıkları yatırım 
değerlendirilerek "insani gelişmişlik 
endeksi" oluşturulmaktadır.  
 

Beklenen ömür, eğitim alma durumu ve 
kişi başına Satın alma Gücü Paritesi ile 
düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 
(GSYH) endeksin üç önemli bileşenidir. 
Tüm ülke verileri bir araya getirilerek her 
bir bileşen için maksimum ve minimum 
değerler belirlenmekte, daha sonra her 
bir ülkenin üç ana bileşen için kayıpları 
hesaplanarak insani gelişmişlik endeksi 
bulunmaktadır. 
 

Dünya Bankası, yoksulluğun boyutu ve 
eşitsizlik konusunda hanehalklarının elde 
ettiği geliri küçükten büyüğe doğru 
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sıralayarak, hanehalkının ilk yüzde 
40’ının toplam gelirden aldığı pay: 
 

ì Yüzde 12’den küçükse, yüksek 
düzeyde eşitsizlik, 

ì Yüzde 12 ile yüzde 17 arasında ise 
orta düzeyde eşitsizlik 

ì Yüzde 17’den büyükse, düşük 
düzeyde eşitsizlik ölçütü olarak 
belirlemiştir. 

 

Yoksulluğun belirlenmesinde Gini 
katsayısı ve kişi başına düşen Gayrisafi 
Yurtiçi Hâsıla (GSYH)'da gelişmişlik 
düzeyinin bir göstergesi olarak 
kullanılmaktadır. 
 

Yoksulluk Düzeyini Belirlemeye Yönelik Yaklaşımlar 
 

Alınması Gerekli Asgari Kalori Miktarı Yaklaşımı 
Bu yaklaşım besin gereksinimine dayanmaktadır. Tüm nüfus için önerilen kişi başına ortalama 
kalori alımının altında olan hanehalkları yoksul olarak adlandırılmaktadır. Yöntemin sakıncası, 
yaşa, cinsiyete, kişiden kişiye, mesleki değişkenlere göre farklılık gösteriyor olmasına karşın 
tüm nüfus için aynı kalori normunun kullanılıyor olmasıdır.  
 

Temel Gereksinimler Yaklaşımı 
Temel gereksinimler yaklaşımı, insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için asgari 
düzeyde gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri için yapmaları gereken harcamayı 
dikkate alır. Bu temel maddelerin hanehalkı başına düşen minimum harcama değeri ise 
yoksulluk sınırı olarak tanımlanır. Yöntemin sakıncası aynı mal ve hizmetin yerleşim yerinden 
dolayı farklılık gösterebilmesidir. 
 

Ortalama Gelirin Yarısı Yaklaşımı 
Bu yaklaşımda göreli yoksulluk tanımı kullanılarak, toplumda yaratılan ortalama gelirin 
yarısını yoksulluk sınırı olarak kabul edilmekte, gelirleri bu sınırın altında kalan bireyler yoksul 
olarak adlandırılmaktadır. Yöntemin sakıncası ise toplumda genel gelir düzeyi yüksekse, 
yoksulluk sınırının da yüksek bulunacağıdır. 
 

Harcamaların Besin Gruplarına Ayrıştırılması Yaklaşımı 
Bu yaklaşımda her hanenin yaş, cinsiyet ve meslek ölçütleri dikkate alınarak, bu ölçütlere göre 
hanenin tükettiği gıda miktarları, kalori ve besin değerlerine ayrıştırılarak bir model 
oluşturulur. Elde edilen sonuçlar günlük alınması gerekli kalori ve besin sınırının altındaysa bu 
haneler yoksul olarak kabul edilmektedir. Yöntem yaş, cinsiyet ve mesleklere göre alınması 
gerekli besin miktarlarını irdelediği için ayrıntılı çalışma yapmayı gerektirmektedir. 
 

Leyden Yoksulluk Sınırı 
Bu yaklaşım insanların kişisel kararlarına bırakılan bir yaklaşımdır. Sınır bireylerin kendilerini 
yoksul olarak hissettikleri nokta olarak belirlenmektedir. 
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Türkiye’de yoksulluk sınırının 
belirlenmesine yönelik yapılan düzenli 
tek çalışma Türk-İş Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı araştırmasıdır. 
 

Türk-İş her ayın son haftası “Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı” araştırması 
yayımlamakta olup araştırma, Ankara’da 
yaşayan 4 kişilik bir işçi ailesinin sağlıklı, 
dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken asgari gıda harcaması 
tutarını ortaya koymaktadır. Çalışma 
Aralık 1987’den bu yana düzenli olarak 
her ay yapılmaktadır. 
 

Gıda harcaması hesaplamasında, farklı 
yaş grupları için bilimsel verilerden 
hareketle oluşturulan beslenme kalıbı 
temel alınmaktadır. Hesaplamada bir 
işçinin fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli 
beslenmesini sağlayacak gerekli kalori 
miktarı ve bunun karşılanacağı besinlerin 
cins ve miktarı esas alınarak, temel alınan 
gıda maddelerinin fiyatları, piyasadan, 
market ve semt pazarlarından sürekli ve 
düzenli dolaşılarak doğrudan tespit 
edilmektedir. Daha sonra derlenen 
fiyatlardan hareketle yapılması gereken 
asgari düzeydeki gıda harcaması tutarına 
ulaşılmaktadır.  
 

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Mayıs 
2020 sonuçlarına göre Dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli 
beslenebilmesi için yapması gereken 
aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 
2.438,24 TL,  Gıda harcaması ile birlikte 
giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri 

ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer 
aylık harcamalarının toplam tutarı ise 
(yoksulluk sınırı) 7.942,17 TL, Bekar bir 
çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 
2.961,13 TL’dir. 
 

2020 Yılı için belirlenen Net Asgari 
Ücret, hem yoksulluk hem de açlık 
sınırlarının altında kalmış durumdadır. 
 

 
 

DİSK’in 2019 yılında yayımladığı Emek 
Araştırmaları raporuna göre, Türkiye’de 
yaklaşık 9.9 milyon kişinin asgari ücret 
civarında bir ücretle çalıştığı, TÜİK’in 
Şubat 2020 verilerine göre istihdamda 
26.7 milyon kişinin olduğu ve son olarak 
2020 yılı için net asgari ücretin 2.324 TL 
olarak belirlendiği dikkate alındığında 
çalışan nüfusun yüzde 37’si asgari ücret 
civarında bir ücretle geçinmeye çalıştığı 
gibi açlık ve yoksulluk sınırının da 
altında hayatlarını sürdürmeye 
çalışmaktadır. 
 

Çoğunlukla ekonomik yapıdaki işleyiş 
aksaklıklarının bir sonucu olarak 
karşımıza çıkan yoksulluğa adil olmayan 
vergi sistemi, yüksek faiz ve rant 
ekonomisi, piyasada tekelleşmenin 
olması, devlet teşvikleri, enflasyon ve 
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işsizlik gibi faktörler neden olmaktadır. 
Ortadan kalkması ise bireylerin eşit 
koşullarla toplumun genel düzeyiyle aynı 
duruma getirilmesi ile mümkündür.  
 

Çözümüne doğru giden yolda ilk önce 
yoksulluğun olup olmadığının ortaya 
konulması zaruridir. Bu aynı zamanda 
“sosyal yardımların” kimlere 
yönlendirileceğine ilişkin sorunun da 
cevabını verecektir. Sosyal yardımlarda 
yalnızca gıda harcaması değil, giyim, 
konut, ulaşım ve diğer ihtiyaçların da 
dikkate alınması gerekmektedir. 
 

Yoksulluk sorununun sadece ekonomik 
büyüme ve kalkınma ile çözüleceği 
varsayımı tek başına yeterli değildir. 
 

Dolayısıyla son derece karmaşık ve çok 
boyutlu nedenleri olan yoksulluğun 
çözümü yolunda atılacak en önemli 
adım gelir dağılımını düzeltecek 
politika ve yaklaşımları hayata 
geçirilmesidir.  
 

Ülkemizde gerçeklik biçim değiştirmiş 
durumda… 
 

 
  



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 2 • 12 Haziran 2020 
14 

S-400: Sarayın Bomba Oyuncakları… 
 

Erdoğan yaptığı hataları ulufe dağıtarak çözmeye çalışma alışkanlığını S-400’lerin 
alımı konusunda da uygulayınca, Türkiye’yi Rus uçağını düşürme sonucu karşı 
karşıya kaldığı sorundan daha çetin bir sorunla baş başa bıraktı. Gelinen noktada 2.5 
milyar $ ödenen S-400’lerin de, 1.25 milyar $ ödediği F-35 uçaklarının da akıbeti 
bilinmiyor. 
 
Türkiye bulunduğu bölgedeki güvenlik 
ve göç sorunları nedeniyle, Avrupa için 
fiilen geniş bir güvenlik tamponu olma 
işlevine sahipken ABD ve diğer egemen 
güçlerin, komşu ülkelerde uyguladıkları 
senaryoları sonrasında oluşan güvenlik 
tehditlerini birebir yaşayan bir ülke 
haline geldi. 1991 yılındaki birinci körfez 
savaşından bu yana kendi topraklarına 
düşen, atılan ya da atılması tehdidi olan 
füzelerin varlığı nedeniyle, hava 
savunma sistemlerinin önemi de Türk 
halkı tarafından anlaşıldı. Bu çerçevede 
Türkiye 2000’li yılların başından itibaren 
bu yönde harekete geçti ve kendisi de 
üretiminde yer alabileceği bir hava 
savunma sistem arayışına girdi. 
 

2015 yılının Kasım ayında Rusya ile 
yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye-
Suriye sınırına yığınağı artıran ve S-400 
konuşlandıracağını ifade eden Rusya’nın 
bu tehdidine karşı NATO, Türkiye’nin 
hava savunmasına katkıda bulunacağını 
ilan etti. Ancak, özellikle ABD ile 
yürütülen patriot alımı görüşmeleri bir 
türlü sonuçlanmadı. 
 

2017 Mart ayında Erdoğan, Rusya ile 
yumuşamayı sağlayabilmek adına Putin’i 
ziyaret etti. 2017 Temmuz ayı sonlarında 

Erdoğan, Rusya’dan S-400 hava 
savunma sistemleri alınması yönünde 
belli bir aşama kaydedildiğini ilan etti.  
 

NATO üyeleri açısından bu durum 
Türkiye’nin İslamcı militanlarla iş 
tuttuğu, demokrasiden uzaklaştığı ve 
Rusya lehine saf değiştirdiği 
söylemlerinin ön plana alınmasına neden 
oldu. 
 

2017 yılının Eylül ayına gelindiğinde, 
ABD ve diğer müttefiklerden bu alım 
kararına karşı somut reaksiyonlar 
yoğunlaşmıştı. Nitekim NATO’nun 
sistemleri ile uyumlu bir sistemin 
kullanılmasının daha uygun olacağına, 
Rus S-400 sisteminin bu kriteri 
karşılamadığına dönük uyarılar ile 
Alman Hükümetinin Türkiye’nin insan 
hakları uygulamalarını esas alarak bazı 
silahların satışına izin vermeyeceği kararı 
birlikte geldi. Buna karşılık Erdoğan, 
geçmişte Yunanistan’ın yaptığı S-300 
alımını örnek göstererek S-400 alımı 
kararından geri dönülmeyeceğini 
bildirdi. 
 

2017 Aralık ayının sonunda Türkiye ve 
Rusya S-400’lerin satışı konusunda bir 
mutabakat metni imzaladılar.  
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4 bataryadan oluşan ve bedeli 2,5 milyar 
dolar olan bu alımın %45’i Türkiye 
tarafından peşin ödenirken kalan 
%55’lik kısım için Rusya, Türkiye’ye 
ruble cinsinden ödeme yapılmak üzere, 
kredi açtı.  
 

Bir NATO ülkesine ilk kez verilecek olan 
S-400 sisteminin Türkiye’ye Mart 2020 
döneminde nakledilmesinin beklendiği 
açıklandı. Sistemlerin Türkiye’ye 
getirilişi daha erken bir tarihte, 2019 
Temmuz’unda gerçekleşti. 
 

 
Sistemin aktivasyonu için de Nisan 2020 
işaret edildi.  
 

Bu ilk teslimat gerçekleştirilirken ABD 
Senatosunun Silahlı Kuvvetler ve Dış 
İlişkiler Komitesi üyesi olan Senatör Jim 
Inhofe, Jack Reed, Jim Risch, Bob 
Menendez ortak bir bildiri ile Trump’a 
teslimat ve Putin ile tehlikeli bir 
işbirliğine girmesi nedeniyle Erdoğan’ı 
protesto ederek CAATSA maddelerini 

en ağır şekilde uygulaması yönünde 
çağrıda bulundular.  
 

Buna karşılık Erdoğan, 15 Temmuz 
kutlamaları esnasında S-400’lerin 2020 
yılı Nisan ayında tamamen 
konuşlandırılmış olacağını açıkladı. 
 

 
 

17 Temmuz tarihinde ise Savunma 
Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord, F-35 
uçaklarının en büyük gücünün hızlı 
hareket etmek olduğu ve S-400’lerin bu 
özelliğin kaynağını çözerek F-35 
programının uzun vadeli güvenliğini 
tehdit edeceği gerekçesiyle, programın 
Türkiye için askıya alındığını, üretim 
bandının Türkiye’den taşınması 
esnasında ABD’nin 500-600 milyon dolar 
bir harcama yapacağını öngördüklerini, 
programa müdahil olan tüm Türk 
pilotların 31 Temmuz tarihine kadar 
ABD’den ayrılmasını beklediklerini ve 
Türkiye’nin programdan tamamen 
çıkışının 2020 yılı Mart ayı sonunda 
tamamlanmış olacağını belirtti. 
 

Aynı dönemde Erdoğan, Türkiye’nin 
alamadığı uçaklara karşılık 1,25 milyar 
dolar ödeme yaptığını, F-35 
sözleşmesinin ABD tarafından tek 
taraflı bozulmasına istinaden tahkime 
gideceklerini söylüyor, CHP Genel 
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Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise 
yapılan sözleşmenin buna imkân 
vermediği hatırlatmasını yapıyordu. 
 

 
 

Aynı dönemde Hulusi Akar ABD’ye, F-35 
alımına izin verilmezse Türkiye’nin Rus 
üretimi Su-57, Su-35 uçaklarına 
yönlenebileceği imasında 
bulunmaktaydı.   
 

Erdoğan, 5 Mart 2020 tarihinde Putin’le 
yaptığı görüşmenin ardından bir soruya 
verdiği cevapta tüm S-400 parçalarının 
Türkiye’ye gelmiş olduğunu ve sistemin 
Nisan ayında çalışır hale getirileceğini 
söylüyordu. Buna karşın başka bir Türk 
bürokrat, “teknik nedenler” yüzünden 
sistemin aktif hale gelmesinin aylar 
alabileceğini belirtmekteydi. Bu bilginin 
paralelinde söz verilen Nisan ayında 
aktive edilemeyen S-400’lerin 
kurulamama nedeni olarak 30 Nisan 
tarihinde Atlantik Konseyi tarafından 
yapılan bir online toplantıda 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın korona virüsü gösterdi.   
 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov ise 4 Haziran’da CNN Türk’e 
yaptığı açıklamada, “Kullanılıp 
kullanılmayacağı tamamen sahip ülkenin hür 
iradesinde alınacak karardır. Türkiye’nin bizden 
satın almak istediği ürünü biz sattık. Bu 

sistemlerin sahibi Türkiye’dir. Tamamen ülkenin 
kararına bağlı bir durum. Duruma basit bir 
örnekle bakalım: ben bir aracın distribütörüyüm 
siz de benden araç almak istediniz. Satış yaptık. 
Sizden parayı aldım, aracı verdim. Araç sizin. 
İster plaja gidin, ister patates taşıyın, isterseniz 
üstüne makineli tüfek monte edin savaşa 
katılın,onu garajda saklamak sizin doğal 
hakkınız” ifadesini kullandı. 
 
10 Haziran’da Savunma Sanayi Başkanı 
İsmail Demir’e Rus Büyükelçinin sözleri 
hatırlatılarak sorulan soruya Demir şu 
açıklamalarla yanıt verdi: “Her zaman 
söylendiği gibi, bir sistem alınıyor ise kullanmak 
için alınır, nokta. Devletin çeşitli kademelerinden 
yetkililer bunu söyledi. Kullanıma geçme 
süreciyle ilgili ise, bütün dünya belirli süreçten 
geçti. Seyahatler kısıtlandı, belirli ilişkiler ve 
çalışma tempoları düşürüldü. Bu süreç, sistemin 
aktif hale getirilmesini de etkiledi. Hazırlıklar 
devam ediyor. Yeni sistemle ilgili, birkaç kez daha 
söyledik, ikinci aşama diyelim buna. Bu proje 
kendi içinde belli üretim ve teknoloji unsurlarını 
içeriyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. İkinci 
sistemin tedariki konusunda prensip anlaşmamız 
var. Teknoloji transferi, ortak üretim detayları ve 
yol haritası ile ilgili teknik çalışmalar gerekiyor. 
Bu detaylar meseleyi biraz taşıdı. 'İkinci sistem 
tedariki olacak mı olmayacak mı?'dan çok, süreçte 
bizim kazanımlarımız önemli”. Bu açıklamayla 
S-400 sistemiyle Türkiye’nin bağlantısının 
artacağı, yetkili bir ağız tarafından ifade 
edilmişken 11 Haziran tarihinde ABD 
Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 
Türkiye’ye teslim edilmeme kararı alınan 
6 adet F-35 uçağında ABD Hava 
Kuvvetlerinin, kendi kullanımına ilişkin 
değişiklikleri yapmasına izin verdi. Bu 
hamle gerçekte, ABD tarafının konuya 
ilişkin yaptırım söylemlerinin de ciddi 
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olduğuna dair somut bir gelişme olması 
açısından önemli bir gösterge. 
 

S-400’lere ilişkin dört ayrı senaryo 
konuşuluyor. İlk senaryoya göre 
Erdoğan, ABD’deki tek konuşabildiği kişi 
olan Trump’ın seçimlerde alacağı sonucu 
bekler, beklerken de bu süre boyunca S-
400 aktivasyonunu tehir etmeye devam 
eder. Bu da CAATSA yaptırımlarının S-
400 nedeniyle askıya alınmasını 
sağlayarak Türkiye’ye ekonomik olarak 
nefes aldırır ve Erdoğan’a zaman 
kazandırır.  
 

Konuya ilişkin ikinci alternatif, S-
400’lerin kutuya kaldırılarak F-35 üretim 
programına dönmek. F-35 programına 
geri dönmek, S-400’leri tamamen iade 
etmeden, gerçekleşmesi zor görünen bir 
olasılık.  
 

Üçüncü olasılık, her şeye rağmen S-
400’ler aktive edilir. Tabii bu CAATSA 
yaptırımlarının hemen uygulamaya 
geçirilmesi demektir.  
 

Dördüncü senaryo ise Türkiye’nin S-
400’leri Rusya’nın da onayıyla üçüncü bir 
ülkeye aktarması olabilir ki bu da o 
ülkeye bağlı olarak bazı ABD 

yaptırımlarının uygulanması anlamına 
gelebilecektir.  
 

Sonuç olarak S-400 özelinde Türkiye’nin 
gelmiş olduğu nokta, Erdoğan’ın diğer 
konularda ülkeyi taşımış olduğu 
noktadan farklı değil: güç ya da üstünlük 
hırsıyla, konuyu geniş perspektifte 
düşünerek teknik karar alamamak, alınan 
kararın strateji ve taktiklerinde eksiklerin 
var olması, uygulamalardaki niyetin 
şeffaf biçimde yansıtılmasından 
kaçınılması, müthiş iddialarla sözler 
söylemek ve zamanı geldiğinde o 
sözlerin tamamını geri almak , kendi 
acizliğini dönüp yurtiçinde yaratılan 
düşmanlardan çıkarmaya çalışmak fakat 
nihayetinde Türkiye’yi sorunlarla karşı 
karşıya bırakmak.  
 

Türkiye CAATSA yaptırımlarına maruz 
kalmakla S-400’lerin, üzerine dantel 
konulmuş pahalı elektronik aletler 
olarak kullanılması gibi iki uçta gidip 
gelmekte.  
 

Bu serüven ne biçimde şekillenirse 
şekillensin, S-400 konusu da Erdoğan 
sonrası dönemde ülkeyi yöneteceklerin 
üstesinden gelmesi gereken bir konu 
olarak yerini alacak.  
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Otoriterleşme Sorunu Aynı Zamanda İdari Bir 
Meseledir… 
 

18 yıl boyunca kesintisiz uygulamaya koyduğu sert neoliberal politikaların bizzat 
kendisinin sürekli kriz üretme eğiliminde olması ve buna küresel krizlerin de 
eklenmesiyle devlet aygıtının kurumsal işleyişini yeniden düzenleyen AKP, yapboz 
tahtasına dönen bir idari yapıyı çıkardı karşımıza. 
 
Türkiye'ye köklü bir sistem değişikliği 
getiren 16 Nisan 2017 referandumunun 
üstünden üç yıl, 24 Haziran seçimlerinin 
üstünden ise yaklaşık iki yıl geçti. 
 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
getirilirken parlamenter sisteme göre 
daha hızlı, daha etkili ve daha istikrarlı 
bir sistem olacağı iddia edildi ve ülke 
yönetimi “tek adam”ın yetkisine 
bırakıldı.  
 

 
 

Covid-19 salgınında “yeni normal”e 
geçildiğinin ilan edildiği son günlerde 
iktidarın sözcüleri salgınla mücadeleyi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine ve 
sistemin hızlı, etkin, yerinde ve 
zamanında karar almasına bağlayan 
iddialarda bulunuyorlar.   
Buna karşın Erdoğan’ın dar bir kadroyla 
çalışmasının parti içinde de rahatsızlık 
nedeni olduğu; kilit ismin 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

olması ve birkaç bakan dışında diğer 
bakanların çok etkisinin olmamasının 
AKP içinde belli bir gerilime yol açtığı ve 
özellikle Covid-19 sürecinde parti 
kademelerinde ve milletvekilleri arasında 
pasif bırakılmaktan kaynaklı 
rahatsızlıkların daha da gün yüzüne 
çıktığı yorumları yapılıyor. 
    

Yeni sistemin yaklaşık iki yıllık 
uygulamasına ister yasama ve yargı 
organı açısından ister sadece yürütme 
organı açısından bakıldığında Covid-19 
süreciyle ilgili iktidarın iddialarını boşa 
çıkaran birçok bilimsel tartışma ve 
olgusal gerçeklik söz konusu.  
 

Salgın süreciyle birlikte yeni rejimin 
iktisadi ve siyasi özelliklerinin yanı sıra 
idari mekanizmaların işleyişi de giderek 
belirginlik kazanıyor.  
 

AKP’nin siyasal rejimi otoriterleşme 
doğrultusunda dönüştürme ve siyasi 
iktidarın güç kullanımını tek elde 
yoğunlaştırma çabaları yıllar içinde idari 
yapının da hızla ve sürekli değişmesine 
yol açtı. Bu değişimin ete kemiğe 
bürünmüş son biçimi “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi”dir.  
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Bu sistemin yürütme organı ise tek bir 
makamdan oluşuyor: 
Cumhurbaşkanlığı, yani partili 
Cumhurbaşkanı. 
 

Kendi işlevlerinin dışına çıkarak yargı 
organını kontrolü altına alan 
güçlendirilmiş yürütme, deyim 
yerindeyse “saray rejimi”, bu kez temel 
yasama işlevlerini de (Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri ve Cumhurbaşkanı 
Kararlarıyla) üstlenerek yasamayı 
yetkisizleştirdi ve içi boş bir onay 
merciine dönüştürdü. 
 

 
 

Erdoğan’da cisimleşen bu canlı iktidar, 
öteden beri yetkileri kendisinde 
toplayan bir otoriter rejim özlemi 
içerisinde oldu. Bu otoriter rejim adım 
adım inşa edildi.  
 

Tek bir adam olarak görünen, yasama ve 
yargı gücünü kendinde toplayan, temel 
hak ve özgürlüklerin kullanılmasını 
engelleyen, iktidarı kaybetmeme ve 
kişisel amaçları uğruna hiçbir kural 
tanımadan ekonomik ve toplumsal 
alana müdahale eden, medya 
operasyonlarını yöneten bir lider 
etrafında şekillenen bir siyasal 
anlayışın cisimleşmesidir 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.  

 

Bu yeni otoriter-siyasi-yönetsel yapının 
belirgin özelliklerinden biri idarenin 
siyasi bir lidere bağımlı kılınmasıdır. 
 

18 yıl boyunca kesintisiz uygulamaya 
koyduğu sert neoliberal politikaların 
bizzat kendisinin sürekli kriz üretme 
eğiliminde olması ve buna küresel 
krizlerin de eklenmesiyle devlet aygıtının 
kurumsal işleyişini yeniden düzenleyen 
AKP, yapboz tahtasına dönen bir idari 
yapıyı çıkardı karşımıza. 
  

Neoliberal teknokrasinin ve ana akım 
iktisadın 2008’de patlak veren küresel 
ekonomik kriz sonrasında moral 
üstünlüğünü yitirdiği bir konjonktürde 
Türkiye’de ekonomi politikalarında 
yaşanan dönüşümle birlikte Merkez 
Bankası’nın özerkliği, ekonomi 
yönetiminin özerk üst kurullar eliyle 
teknokrat uzmanlara bırakılması gibi 
uygulamalardan geri adım atan AKP 
iktidarı, ekonomik krize devlet iktidarını 
merkezileştirerek, yani iktidarı tam 
olarak kendi tekeline alarak yanıt verdi.  
 

Özellikle 2011 dönemecinde KHK’lar 
eliyle ve devamında yapılan 
düzenlemelerle siyasette, ekonomide ve 
devletin merkezi ve yerel 
örgütlenmesinde yeni bir siyasal 
merkezileşme eğilimi açığa çıktı.   
 

Bu yeni merkezileşme stratejisi, yönetim 
örgütlenmesi ve işleyişi bakımından 
hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya katı 
bir şekilde ilerleyen bir sistemden farklı 
olarak siyasal iktidarın tek merkezde 
toplanmasını; karar verme sürecinde 
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siyasi aktörlerin bürokrasiye üstün 
kılınması ifade ediyordu. 
 

 
 

Karar verme sürecine engel oldukları ileri 
sürülerek üst kurulların bakanlıklara 
bağlanması, merkezi idarenin bu 
yapılarla hiyerarşik bir ilişki kurmasının 
sağlanması; bakanlıklarda bakan 
yardımcılığının oluşturulması, 
yardımcıların atama yoluyla yasama 
organı dışından ve istenirse özel 
sektörden göreve getirilmesi ve görev 
sürelerinin hükümetin görev süresi ile 
sınırlandırılması gibi değişikliklerle 
merkezileşme adım adım kurumsallaştı.  
 

Yine 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı 
yasayla ölçek genişlemesi adı altında 
yerelde merkezileşmeye gidilmesi, belde 
belediyelerinin kapatılıp, köylerin 
mahalleye dönüştürülmesi, il özel 
idarelerinin kaldırılarak yerine başında 
valinin olduğu Yatırım İzleme 
Koordinasyon Başkanlığının kurulması, il 
sınırlarının belediye sınırlarına 
eşitlenmesi, ilçe belediyelerinin imar ve 
planlama yetkilerinin büyükşehir 
belediyelerine geçmesi yönünde yapılan 
bütün değişiklikler geleneksel merkez-
yerel ilişkilerinden farklı olarak hem 
merkez örgütlenmesinde hem de yerelde 
yeni bir siyasi merkezileşme eğiliminin 

kurumsallaştığına işaret eden temel 
değişikliklerdi. 
 

Bununla birlikte devletin işleyişindeki 
politikaların artık sadece bürokrasi 
tarafından uygulanmadığını, piyasa 
aktörleri ve STK türü yapıların da 
devletin kolları gibi işlediğini hesaba 
kattığımızda böylesine çok parçalı bir 
yapının eşgüdümü sadece Bakanlar 
Kurulu’nun hiyerarşik denetimi altındaki 
bir bürokratik örgüt tarafından 
gerçekleştirilemezdi.  
 

Bunun yerine, bir tür paralel ve yatay 
eşgüdüm mekanizmasına ihtiyaç vardı. 
Farklı yönetsel motivasyonlara sahip 
kişileri ve kurumları bir arada tutmak ve 
eşgüdümünü sağlamak ancak AKP türü 
tek bir liderin emriyle hareket eden bir 
partiyle mümkündü. Tüm bu idari 
karmaşıklık, kaçınılmaz olarak bir ağ 
(network) yöneticisini gerekli kılıyordu. 
 

Erdoğan, 2015 yılında yaptığı bir 
açıklamada parlamentoda görüşmeleri 
uzayan “iç güvenlik yasası”na 
göndermede bulunarak sistem değişikliği 
ihtiyacını şöyle açıklayacaktı: "Bir anonim 
şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle 
yönetilmelidir…Benim bir lafım vardır 
'ülkeyi bir anonim şirket gibi yönetmek', 
burası önemli. Aksi takdirde bürokratın, 
teknokratın eline, avucuna düşersen 
ülkeyi de doğru yönetemezsin.'' Bu 
açıklama aynı zamanda devlet 
yönetiminin artık teknokratlara, 
profesyonellere bırakılmayacağına işaret 
ediyordu.  
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Ancak Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı 
sonrasında kurulan hükümetle yaşadığı 
gerilimler ve Davutoğlu hükümetinin 
kilitlenmesiyle devam eden süreç, 
AKP’nin rejim değiştirme kapasitesinin 
Erdoğan’ın kişisel etki ve kapasitesi ile 
sınırlı kaldığını gösterdi.  
 

Rejim değişikliği tartışmaları hız 
kazanırken Erdoğan’ın yönetime 
doğrudan hükmetme sorunu iyiden iyiye 
belirginlik kazandı. Başka bir ifadeyle 
“Türk tipi başkanlık” rejimine geçilmesi 
aynı zamanda AKP ve özellikle Erdoğan 
için siyaseten hayatta kalabilme, varlık-
yokluk sorunuydu artık.  
 

Ne var ki rejimin yönetim mantığı, kamu 
kurumlarının hemen hepsinde “tek 
adam” profilinde “güçlü yöneticilerin” 
doğmasına olanak tanıyordu.  
 

Özellikle yerel yönetim pratiğinde 
pişirilen bu yönetim mantığı kaçınılmaz 
olarak devletin bütün yönetsel yapısına 
yansıdığı ölçüde yeni ve çok sayıda 
“Erdoğan tipi yeni figürleri” siyasal alana 
taşıma potansiyeli taşıyordu. Günü 
geldiğinde hem kendi partisi içinden hem 
de dışından kendisiyle yarışmaya aday 
figürlerdi bunlar. Ancak Türkiye’nin 
siyasal rejiminin mevcut haliyle birden 
fazla Erdoğan’ı kaldıramayacağı aşikardı. 
Özetle “Saray Rejimi”ne geçilmesinde 
sosyo-ekonomik ve ideolojik nedenlerin 
yanında bu çelişkilerin de etkili 
olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor.   
 

Ancak Anayasa hukukçusu Kemal 
Gözler’in yeni sistemin uygulama 

bilançosuna ilişkin çalışmasında da 
belirttiği gibi 16 Nisan 2017’den itibaren 
ilk bir buçuk yılda 24 cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarıldığını ve bu 
kararnamelerde değişiklik yapmak için 
31 kararname daha çıkarıldığını 
görüyoruz. Tek başına bu olgusal veri 
bile “Saray Rejimi”nin uygulamada daha 
en başından kaosa sürüklendiğini ve 
hedeflediği uygulamaları hayata 
geçiremediğini gösteriyor.  
 

2015 sonrasında özellikle de 2018’de 
önemli siyasi ve ekonomik krizler 
yaşayan Türkiye, 2020’de tüm dünyayı 
sarsan Covid-19 salgınıyla birlikte siyasal 
ve ekonomik açıdan çok daha kırılgan 
hale geldi. Ülkeyi yöneten AKP rejimi, 
tek başına iktidarda kalmayı kaybettiği 
2015 Haziran seçimlerinden bu yana 
Anayasa ve yasa tanımazlıkla rejim 
üzerindeki kontrolü elinde tutmaya, 
otoriterleşmeyi konsolide etmeye çalışsa 
da bunu sürdürme olanaklarını tüketmiş 
görünüyor.  
 

Giderek azalan kitle desteğini elinde 
tutmak için Covid-19 salgınını siyasi bir 
propaganda aracı olarak kullanmaktan 
çekinmemesi de bundan.  
 

Salgınla mücadeleyi yönetemediği ölçüde 
yeni sistemin yapısal sorunlarını ve 
çıplak hakikati gizlemeye, 
sorumluluklarının üstünü örtmeye 
çalışan saray rejimi Sağlık Bakanlığı 
üzerinden bir “başarı hikayesi” 
oluşturmaya ve kaybetmeye başladığı 
toplumsal desteği pandemi üzerinden 
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konsolide etmeye/tahkim etmeye 
çalışmakta.  
 

2019 krizinin yaklaşık sıfır büyümede 
kalmasını ancak sağlayabilen ve pandemi 
sürecine ağır bir kırılganlıkla giren 
siyasal rejim, pandemi döneminde de 
hem salgının zayiatını hem de salgın ile 
gelen derin ekonomik krizi yönetmede 
ağır basiretsizlikler sergiledi ve seçmen 
gözünde önemli bir kayba uğradı. 
Yapılan bazı kamuoyu araştırmaları 
toplumdaki bu genel eğilimi ortaya 
koyuyor.  
 

Bu tablo karşısında siyasal iktidarın asıl 
sorunsalının pandemi ile mücadeleden 
ziyade iktidarı kaybetmeme ve kitle 
desteğini tahkim etme olduğu aşikar. 
Öyle ki bu korku nedeniyle böylesi bir 
süreçte dahi (ekonomideki büyük çöküş, 
ürkütücü işsizlik ve artan mağduriyet) 
yerelde iyi bir dayanışma örneği 
sergileyen CHP belediyelerini 
işlevsizleştirmeye çalışan “tek adam” 
rejimi, bunun için çeşitli stratejileri 
devreye soktu.  
 

Yerel yönetimlerin pandemiye karşı 
geliştirdikleri sağlık projelerini 
engellemekten, yardımlaşma ağlarını ve 
başlatılan bağış kampanyalarını “paralel 
devlet” faaliyeti olarak etiketleyerek 
baltalamaya kadar bir dizi anti-
demokratik baskı salgın koşullarında 
dahi dozunu artırarak uygulandı.  
 

 
 

Covid-19’la mücadele sürecinde İçişleri 
bakanı Süleyman Soylu’nun istifa 
girişimine yol açan gelişmeleri ve hatta 
geçen hafta 48 saat içinde yaşanan 
“sokağa çıkma yasağı bitti – sokağa 
çıkma ilan edildi – sokağa çıkma yasağını 
kaldırdım” üçlemesini de bu bağlamıyla 
okumak gerekir. 
 

Erdoğan, arkasına aldığı medya 
desteğinin de yardımıyla salgına karşı 
mücadelede yakalanan “pozitif” 
başarıları kendi hanesine yazma 
gayretinde.  
 

Ancak bugün salgınla mücadelede bir 
başarı varsa, o başarı AKP rejimine ve 
çöküşe sürüklediği sağlık sistemine 
rağmen her türlü imkânsızlık içinde çok 
büyük bir fedakârlıkla mücadele eden 
bütün sağlık emekçilerinindir; 
yaşadıkları bütün zorluklara rağmen 
sokağa çıkma kısıtlamalarına uyan, 
sabırla dayanan 65 yaş üzeri 18 yaş altı 
vatandaşlarımızındır.  
 

“Kırkbeş günde sahra hastanesi” 
açılabilir ama bu başarıya imza atan 
nitelikli sağlık çalışanının yetişmesi 
yıllar alır… 
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21. Yüzyılda Sosyal Devlet… 
Bugün Türkiye’de haktan, hukuktan ve adaletten birçok anlamda söz edilemeyeceği 
gibi sosyal devletin de içi boşaltmış vaziyette. Toplumsal adaleti gözeten, temel 
ihtiyaçlar söz konusu olduğunda toplumun en kırılgan kesimlerini destekleyen bir 
devlet yerine kendi vatandaşının iradesini teslim almaya yönelen bir sadaka devleti 
söz konusu 
 
Covid-19 krizi süresince dünyada en çok 
konuşulan konulardan birisi sosyal 
devletin 21. Yüzyılda geri dönüş yapıp 
yapmayacağı oldu. 
 

Anayasamızın “değiştirilmesi dahi teklif 
edilemeyen” ancak çoktan unutulmuş 
olan bir maddesi -Madde 2- Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet 
olduğunu söylüyor ancak,  iktidar itina 
ile bu konudan kaçıyor. 
 

Bugün Türkiye’de haktan, hukuktan ve 
adaletten birçok anlamda söz 
edilemeyeceği gibi sosyal devletin de içi 
boşaltmış vaziyette.  
 

Toplumsal adaleti gözeten, temel 
ihtiyaçlar söz konusu olduğunda 
toplumun en kırılgan kesimlerini 
destekleyen bir devlet yerine kendi 
vatandaşının iradesini teslim almaya 
yönelen bir sadaka devleti söz konusu.  
 

Türkiye’ye özgü bu çarpık “sosyal” 
devletin son alametifarikası sosyal 
güvenliği iktidarın toplumsal talep ve 
eleştiriler karşısındaki güvenliğine 
indirgemiş olması.  
 

Ancak bu noktaya birden gelinmediğini, 
sosyal devletin son 40 yıldır hâkim 
kılınan neoliberal politikalar ve sağ 

hükümetler eliyle eritilen çileli bir yol 
izlemiş olduğunu vurgulamak gerek. Bu 
yol tahmin edilebileceği gibi 2002’den 
beri artan bir hızla kat ediliyor. 
 

Sosyal devlet 2. Dünya Savaşı sonrasında 
ortaya çıkmış bir devlet biçimi. 
Kapitalizmin altın çağı olarak 
adlandırılan bu dönemin en önemli 
özelliği toplumsal sınıflar arasında 
müzakereye dayalı bir denge 
oluşturulmuş olması idi. Bu müzakere 
ortamının sağlanmasında toplumun tüm 
kesimlerinin sendikalar vb. örgütler 
aracılığıyla örgütlü olması ve devletin 
birçok sektörde yaptığı yatırımlarla 
piyasanın ihtiyacı olan ara malları üreten, 
istihdam yaratan bir güç olarak tarafları 
bir araya getirebilmesi önemli bir 
etkendi.  
 

Devlet önderliğinde önemli altyapı 
yatırımlarının yapıldığı bu dönemin 
kendine özgü bir tüketim (dayanıklı 
malların kitlesel tüketimi), istihdam (tam 
istihdam) ve sosyal hak ve güvenlik 
(konut, eğitim ve sağlık konularında 
vatandaşlara destek sunulması) anlayışı söz 
konusuydu. 
 

Sovyet Bloku’nun da etkisi ile sosyal 
demokrat fikirlerin etkili olduğu bu 
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dönem, 1970’li yıllarla birlikte kârlılığını 
düşürdüğü için yerini neoliberal 
politikalara bırakmış böylece sosyal 
devlet deneyimini tarihsel açıdan sınırları 
çizilen bir parantez haline getirmiştir. 
 

 
 

Sosyal devletin yerini neoliberal devlete 
bırakması, toplumsal müzakere ve adaleti 
gözeten devletin yerini piyasanın 
önceliklerini kendi önceliği olarak 
belirleyen bir devlet olarak yeniden 
düzenlenmesi anlamına geliyordu. 
Toplumun farklı kesimlerinin çıkarları 
arasında bir denge gözetme üzerine 
kurulan siyasetin yerini ekonomiyi teknik 
bir beceri olarak gören ve siyasetin 
alanını daha çok kimliklerle sınırlayan bir 
dönüşüm yaşandı. 
 

Bu geçişin anahtar sözcüklerinden biri 
olan devletin küçültülmesi terimi 
devletin kamu kaynaklarını aktararak 
toplumun korumasız kesimleri lehine 
yatırım yaptığı sağlık, eğitim ve konut 
gibi alanlardan geri çekilmesi anlamını 
taşıyordu. Bu alanlar özel sektörün kâr 
amacıyla yatırım yapmasını, ancak 
toplumun büyük bir kesiminin söz 
konusu alanlarda piyasanın kendinden 
menkul koşulları karşısında güvencesiz 
kalmasını beraberinde getirdi. 
 

Devletin küçültülmesine eşlik eden bir 
diğer terim ise kemer sıkma oldu. 

Piyasanın gelişimi için gerekli olan 
sermaye, devletin harcamalarının 
kısıtlanması ve mali disiplinin 
sağlanması aracılığıyla biriktirildi. Bunun 
neticesinde bütçeden çalışanlar ve 
güvencesiz olanlar için ayrılan prim vs. 
gibi ödemelerin ve kamunun öncelik 
ettiği temel sektörlerdeki devlet 
yatırımlarının azalmasına şahit olduk.  
 

Zaman içinde sendika ve sosyal 
demokrat partilerinin temsil gücünü 
yitirdiği süreçte çalışanların sosyal 
haklarında ve ücretlerinde gerileme 
yaşandığı, buna varlıklı olanların 
ödedikleri gelir vergisindeki azalmanın 
eşlik ettiği adaletsiz bir yapı ortaya çıktı. 
 

Ülkemizin yakın tarihinden de aşina 
olduğumuz tüm bu dönüşüm süreci 24 
Ocak Kararları diye bilinen program 
çerçevesinde uygulamaya konuldu. 12 
Eylül darbesi sonrasında bu konuda 
hızlıca adımlar atılmış olsa da 80’li 
yılların sonuna gelindiğinde toplumdan 
önemli bir muhalefetin yükseldiği 
görüldü. 90’lı yıllar ise neoliberalizmin 
utangaç biçimlerde yerleştiği bir dönem 
oldu.  
 

AKP bu konuda uluslararası destek de 
alarak geçiş sürecini nihayete erdiren 
parti oldu.  
 

AKP iktidarını uzun kılan şeylerden ilki 
ülkedeki neoliberal dönüşümü 
tamamlayarak uluslararası sistemle 
bütünleşmesini başarmış olmasıdır. 
Diğeri ise ülkeye gelen dış kaynağı, resmi 
olarak düzenlenmiş kamusal yolların 
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dışında kalan yöntemlerle, özellikle 
çeşitli dini ve paternal ağları kullanarak 
kendine özgü çarpık bir sosyal yardım 
ağı kurmak için kullamış olmasıdır.  
 

Bu sayede toplumun kırılgan kesimlerini 
kendisine muhtaç tutmayı ve onların 
rızasını kazanmayı uzun süre 
sürdürebilmiştir.  
 

Özellikle 2018 yılında başlayan ekonomik 
krizle birlikte bu model tüm işlerliğini 
tamamen kaybetti. Bu nedenle AKP’nin 
hegemonik etkisi yerini ülkenin büyük 
bir çoğunluğunun hızlıca neoliberal 
düzenin olumsuz etkileri ile güvencesiz 
biçimde yüzleştiği bir konjonktüre 
bıraktı.  
 

Covid-19 süreci ise tüm bu 
neoliberalleşme tarihinin sonuçlarını acı 
bir biçimde tecrübe ettiğimiz bir kriz 
dönemi olarak karşımızda duruyor. 
Örneğin, devletin sağlık sisteminden 
çekilerek bu alanı özel sektöre terk etmiş 
olması, güvenilir test kitlerinin ithal 
edilişine kadar yeterli miktarda test 
yapılmasına engel olarak hastalığın 
yayılmasına katkıda bulundu. Bu 
dönemde özel hastanelerde test 
yaptıracak güce sahip olanlar yüksek 
meblağlar ödeyerek test yaptırabilirken 
sıradan vatandaşlar test yaptıramadılar.  
 

Çalışanların örgütsüzlüğü onları 
karantina altında kalmak yerine üretime 
devam edip hastalığı kapma ve 
sevdiklerine bulaştırma riski ile karşı 
karşıya bıraktı. Kısa Çalışma Ödeneği 
yeteri kadar verilemedi. Nakdi olarak 

dağıtılan 5,5 milyar lira tutarındaki 
yardım gelişmiş ülkelerin sağladığı 
desteklerin yanında komik bir miktar 
olarak kaldı.  
 

Kapanan iş yerleri ve borç içindeki 
işletmeler krediler vasıtasıyla daha da 
borçlandırıldı. Dijital eğitim konusunda 
devlet okulları ile özel okulların 
öğrencilerine sundukları fırsat arasındaki 
ayrım giderek artmakta. 
 

Yeni Normal Arayışları ve Sosyal Devlet 
Tarihin seyrinin 2020 yılından itibaren ne 
yönde izleyeceğini kesin olarak 
bilebilmek imkânsız.  
 

Ancak küreselleşmenin eski hızıyla 
devam etmeyeceği, ulus devletlerin 
ekonomik anlamda daha korumacı 
politikalar uygulayacağı ve küresel 
tedarik zincirlerine daha az bel 
bağlanacağı konusunda bir beklentinin 
oluşmuş olduğunu söylemek mümkün.  
 

Bu görece olarak daha içe kapanmacı ve 
ithal ikameciliğin yeniden gündeme 
geldiği bir konjonktür anlamına geliyor.  
 

Sosyal devletle özdeşleşen bu tür 
uygulamaların gerçekten yeniden hâkim 
olması önümüzdeki dönemde sosyal 
demokrat anlayışla yoğrulmuş bir sosyal 
devletin kendiliğinden ortaya çıkacağı 
anlamına gelmiyor. Pekâlâ daha 
gözetimci, güvenlik prensibi çerçevesinde 
örülmüş otoriter biçimler de söz konusu 
olabilir.  
 

21. Yüzyılda sosyal devletin yeniden 
doğuşu ülkelerin demokrat 
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kesimlerinin siyasal anlamda 
verecekleri sınavı geçmelerine bağlı.  
 

Bu sınavı geçebilmeleri için de her fırsatta 
sosyal devletin toplumun ihtiyaçlarına en 
güçlü biçimde yanıt verebileceğini 
kanıtlamaları gerekiyor. 
 

21. Yüzyıl’ın Dünyası İçin Bir Program: 
Yeşil Yeni Anlaşma (Green New Deal) 
Yeşil Yeni Anlaşma (YYA) iklim krizinin 
gündemde olduğu dönemde ekosistemin 
ihtiyaçlarını ve dolayısıyla dünyanın 
geleceğini hesaba katan, sürdürülebilir ve 
adil bir büyüme perspektifi ile 
oluşturulmuş demokratik bütüncül bir 
programdır. 
 

 
 

Yeşil Yeni Anlaşmanın ortaya çıkışında 2 
önemli faktör bulunuyor. Bunlardan ilki 
küresel gelir adaletsizliği ikincisi ise iklim 
krizidir.  
 

2018 rakamlarına göre dünyanın en 
zengin 42 insanı dünya nüfusunun yüzde 
50’sine eşit servete sahiptir.  
 

1 milyon Amerikan Doları’nın üzerinde 
servete sahip kişiler dünya nüfusunun 
binde 7’sini oluştururken bu kişilerin 
servetinin toplamı dünya üzerindeki 
zenginliğin yüzde 45,9’unu oluşturuyor.  
 

Serveti 10 bin Amerikan Doların altında 
olan en yoksul kesim ise dünya 
nüfusunun yüzde 70,1’ini oluşturuyor ve  
bu kesim dünya üzerindeki zenginliğin 
yüzde 2,7’sine sahip. 
 

İklim krizi son dönemlerin en yakıcı 
konularından birisidir. Küresel ısı 
ortalamasının yükselmesini, çölleşmeyi, 
gıda krizini, uluslararası göçü ve dünya 
üzerindeki yaşanılabilir alanların 
azalmasını kapsıyor. Bize mevcut 
kalkınma mantığımızın sürdürülebilir 
olmadığını gösteriyor.  
 

Öne çıkan politikalar içerisinde şunlar 
yer alıyor: Enerji üretiminin yenilenebilir 
kaynaklarla gerçekleştirilmesi, tüm 
binaların enerji etkinliğinin artırılması, 
sanayi ve tarım sektörlerindeki üretimin 
karbonsuzlaştırılması, ulaşım başta 
olmak üzere ulusal altyapıların 
karbonsuzlaştırılması, sera gazlarının 
kullanımını azaltacak yatırımların 
yapılması ve bu atılımı gerçekleştirecek 
yeni teknolojilerin keşfedilmesi. 
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Bu politikalar çerçevesinde ortaya konan 
hedef; daha fazla istihdam yaratılması, 
zenginliğin daha adil bölüşülmesi ve 
doğanın ihtiyaçlarını gözeten 
sürdürülebilir bir büyümenin 
sağlanmasıdır.  

 

Bu nedenle YYA aynı zamanda 21. 
Yüzyıl’da sosyal devletin yeniden 
doğuşu için geliştirilecek politikalar 
açısından yol gösterici bir çerçeve olarak 
değerlendirilebilir. 
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Ekonomide Haftaya Bakış… 
 

Bütün dünyada işsizliğin patladığı Covid-19 salgını döneminde Türkiye’de TÜİK, bir 
“sihirbazlık” hilesiyle işsizliğin düştüğünü ilan etti. Sanayi üretim endeksi ise öncü 
göstergelerin de işaret ettiği üzere ikinci çeyreğin hemen başında beklentilerin çok 
ötesinde sert daralırken, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte çok sert küçüleceğinin 
işaretlerini verdi. Cari dengenin de tam bir yıl sonra 3.3 milyar dolar ile tekrar açığa 
döndüğünü gördük. 
 
Önemli verilerin haftanın ikinci yarısında 
açıklandığı 8-12 Haziran arasındaki 
dönemde ilk açıklanan veri Mart ayı 
işgücü istatistikleriydi. 
 

İşsizlik 
Bütün dünyada işsizliğin patladığı 
Covid-19 salgını döneminde Türkiye’de 
TÜİK, bir “sihirbazlık” hilesiyle işsizliğin 
düştüğünü ilan etti. Mart ayında işsizlik 
yüzde 13.2’ye gerilerken, resmi işsiz 
sayısı bir önceki aya göre 257 bin, 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 573 
bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi 
oldu. 
 

Ne sihirdir ne keramet… 
Peki, nasıl başarıldı bu “mucize”? 
Çalışma çağındaki nüfus bir önceki aya 
göre 110 bin kişi daha artarak 62 milyon 
198 bine yükselmesine rağmen yeni gelen 
110 bin kişi istihdama dahil olmadığı gibi 
mevcut işgücünden bir önceki aya göre 
878 bin kişinin de azaldığını gördük. 
TÜİK böylece, tıpkı önceki aylarda 
olduğu gibi rakamlara “takla attırarak” 
işsiz sayısındaki gerilemenin sürmesini 
sağladı.   
 

Covid-19 salgını nedeniyle işten 
çıkartmalar 3 ay boyunca yasaklanmış, 

ücretsiz izine ayrılanlara İşkur destek 
ödemeleri devreye alınmıştı. TÜİK’in 
hesaplamalarında 3 ay ve daha kısa süre 
için ücretsiz izne ayrılanlar istihdam 
içerisinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla 
“Kısa Çalışma Ödeneği”’ndeki artış ve 
zorunlu ücretsiz izine çıkarılanları 
“istihdamda görünen işsizler” olarak 
değerlendirmek gerekiyor. 
 

TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de 
çalışma çağındaki nüfus son bir yılda 1 
milyon 66 bin kişi artmış bulunuyor. Bu 
artışın işgücüne de yansıması 
beklenirken tam tersi 2 milyon 235 bin 
azaldığı açıklanıyor.  
 

Bu takla ve hilelerle toplamda 3 milyon 
301 bin kişi TÜİK’in hesaplamalarına 
dahil edilmemiş bulunuyor.  
 

Bunu rakamları hesaplamaya dahil 
ettiğimizde dar tanımlı gerçek işsizlik 
rakamının açıklanan yüzde 13.2’nin çok 
üzerinde yüzde 21.8 olduğu  
 

İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya 
hazır olanlar ile mevsimlik çalışanlar da 
dahil edildiğinde işsizlik oranı bir önceki 
aya göre 100 baz puan artarak yüzde 23,1 
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olurken, işsiz sayısı 257 bin kişi artışla 7 
milyon 833 bine yükseldi.  
 

Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz 
istihdam da eklendiğinde işsizlik oranı 
yüzde 27.7’ye yükselirken, geniş tanımlı 
işsiz sayısı da 379 bin kişi artışla 9 milyon 
418 bin kişiye çıktı. 
 

Tarım dışı sektörlere ilişkin detaylar 
saklanmak istenen gerçeklere ilişkin 
ipuçları sunmakta. Bir önceki ay 278 bin 
kişilik istihdam azalışının yaşandığı tarım 
dışı sektörlerde Mart’ta azalış 981 bin kişi 
oldu.  Sanayide 85 bin, inşaatta 202 bin ve 
hizmetlerde 694 bin kişi işini kaybetti. 
Genç nüfusta işsizlik ise yüzde 25’e 
yükseldi. Yani her dört gencimizden biri 
işsiz. 
 

Öte yandan DİSKAR tarafından yapılan 
açıklamada, TÜİK rakamlarına mutlak 
surette Covid-19 etkisinin yansıtılması 
gerektiği belirtildi.  
 

 
 

DİSKAR tarafından TÜİK verilerine ILO 
tarafından kullanılan eşdeğer tam 
zamanlı istihdam kaybı yöntemi 
uygulanarak Covid-19 döneminde 
yaşanan istihdam kaybını da içerecek 
şekilde hesaplanan geniş tanımlı 
işsizlik rakamı 13.385.000 olarak ortaya 

çıkıyor. 33 milyon 966 milyon olarak 
alınan geniş işgücüne göre revize edilmiş 
geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı 
dahil) oranı %39.  
 

Salgın devam ettikçe bu sayının da 
artacağı ortada. Zira hükümetin 
istihdamı koruyacak / artıracak bir 
tedbir alma potansiyeli kalmamış 
durumda. 
 

Sanayi Üretim Endeksi 
Ekonominin önemli bir bölümünde ne 
olup bittiğini yansıttığı gibi GSYH’nin 
bileşenlerinden biri olduğundan 
büyümenin seyrine ilişkin önemli 
işaretler veren sanayi üretim endeksi, 
öncü göstergelerin de işaret ettiği üzere 
ikinci çeyreğin hemen başında 
beklentilerin çok ötesinde sert daralırken 
(77.96), 2013 yılı Ağustos ayı düzeyine 
kadar geriledi. 
 

 
 

Sanayi üretim endeksi aylık bazda yüzde 
30.4 azalırken, yıllıkta endeksi oluşturan 
tüm ana alt gruplar geriledi. Otomotiv 
sektörü üretimi yüzde 77.6 ile en fazla 
azalışın yaşandığı sektör olurken, 24 
sektörün tamamı daraldı. Bu da 
ekonominin geneline yayılan bir durma 
işaret etmekte.  
 

İşsizlik Sayıları Mart 2019 Mart 2020
Ümitsiz İşsizler 563.000 1.174.000
Çalışmaya Hazır Olanlar 1.706.000 2.554.000
Mevsimlik İşlerde Çalışanlar 117.000 134.000
Resmi İşsiz Sayısı 4.544.000 3.971.000

İşgücü 32.339.000 30.104.000
İstihdam 27.795.000 26.133.000
İş Başında Olanlar 27.007.000 22.505.000
İş Başında Olmayanlar 788.000 3.628.000
Zamana Bağlı Eksik İstihdam 426.000 1.057.000
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7.356.000 8.890.000

Covid-19 Etkisiyle Ortaya Çıkan Geniş tanımlı İşsiz Sayısı - 6.029.000
Covid-19 Etkisi Dahil Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı - 13.385.000
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Mayıs ayında da benzer eğilimin 
süreceğini ve ikinci çeyrekte Türkiye 
ekonomisinin çok sert küçüleceğini 
beklemekteyiz. 
 

Ödemeler Dengesi 
Ekonomide Genel Hükümet, Merkez 
Bankası, bankalar, diğer sektörler vb. 
yurt içi yerleşiklerin diğer ekonomilerde 
yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) 
ile belli bir dönem içinde yapmış 
oldukları mal, hizmet, gelir, finansal 
varlık ve yükümlülükler ile ilgili 
ekonomik işlemlerin sistematik 
kayıtlarını gösteren ödemeler dengesi 
istatistikleri cari dengenin Nisan ayında 
5.1 milyar dolar açık verdiğini ortaya 
koydu.  
 

Geçen yılın aynı ayına göre açık 10 kat 
artarken, yıllık denge de tam bir yıl 
sonra 3.3 milyar dolar ile tekrar açığa 
döndü. 
 

 
 

Dış ticaret dengesinin 3.8 milyar dolar 
açık vermesi cari açığın genişlemesinde 
etkili olurken, en dikkat çekici gelişme 
hizmetler dengesinde yaşandı. 
 

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 2.3 milyar 
dolar fazla veren hizmetler dengesi 0.24 
milyar dolar ile 2007 yılı Aralık ayından 
sonra tarihinde ikinci kez açık vermiş 
oldu.  
 

Bu durum cari açığın genişlemesinde 
belirleyici olan bir diğer faktördü.   
 

Öyle ki seyahat kalemi kaynaklı net 
gelirler bu yılın Nisan ayında sıfır (0) 
çekti. TCMB’nin de bu konuyla ilgili 
olarak “Nisan ayında, Covid-19 pandemi 
sürecine bağlı olarak, turizm amaçlı ziyaretler 
gerçekleşmemiştir” dip notunu düştüğü 
görüldü. 
 

Finansman tarafındaki zayıflık Nisan 
ayında da devam etti. Net portföy 
yatırımı çıkışı 2.4 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşirken, net hata noksan 
kaleminin 1.2 milyar dolar azalmasının 
da etkisiyle Merkez Bankasının 
rezervleri Nisan ayında 8.6 milyar dolar 
azalış kaydetti.  
 

Yılın başından bu yana rezervlerdeki 
azalış 25.1 milyar dolar oldu. 
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İstismar Yasasına Geçit Yok! 
 

Cinsel istismara uğrayan çocukların istismarcısıyla evlenmesi halinde failin cezasının 
erteleneceğine ve belirli şartlar dahilinde affedileceğine ilişkin kanun teklifi 2016 
yılından bu yana yasalaştırılmaya çalışılıyor. 
 
Cinsel istismara uğrayan çocukların 
istismarcısıyla evlenmesi halinde failin 
cezasının erteleneceğine ve belirli şartlar 
dahilinde affedileceğine ilişkin kanun 
teklifi 2016 yılından bu yana 
yasalaştırılmaya çalışılıyor. Siyasi 
iktidarın “infaz değişikliği” dediği; fakat 
muhalefetin “özel af” olarak gördüğü 
yasaya bu düzenlemeyi koymak için 
iktidar oldukça uğraştı fakat halkın 
büyük tepkisi ve muhalefetin 
direnmesiyle gerçekleştiremedi. 
 

 
 

Söz konusu düzenlemenin, sayısının 281 
olduğu söylenen “mağdurlar” için 
yapıldığı söylense de bu rakam net değil. 
Doğrusu, rakamların böyle vahim bir 
öneri karşısında önemi de yok. 
 

Bu düzenleme ilk olarak 2016 yılında 
gündeme getirildi. 2016 yılı, Meclis’te 
“boşanma komisyonu” denilen 
komisyonun oluşturulmasının akabinde 
ve bugün kadınların birçok kazanılmış 
hakkına yönelik saldırı niteliği taşıyan 

yasa ve yapılması planlanan 
değişikliklerin temelini oluşturan 
raporun çıktığı dönemdi. Dönemin 
Adalet Bakanı o zaman sayısı 286 olan 
“mağdurlar” için “Onlar bizim 
partilimiz, sorunlarını çözmek 
zorundayız!” demişti. 
 

Şimdi iktidarın müftülük yasasında 
yaptıkları gibi “Siz isteseniz de 
istemeseniz de bu yasayı geçireceğiz” 
tavrıyla, erken yaşta evliliklerin önünü 
açan “istismar affını” yasalaştırmayı 
yeniden deneyeceği anlaşılıyor.  
 

Nitekim, infaz değişikliği sürecinde 
dolaşıma giren taslak kanun teklifi ile 
halk ayaklandıktan ve infaz değişikliği 
yürürlüğe girdikten hemen sonra 
Anadolu Ajans ile başlayan, istismar 
affının muhakkak getirileceğine ilişkin 
haberler silsilesine şahit olduk. Hatta 
iktidara yakın yorumcular, gazeteciler 
hükümet yanlısı kanallarda, erken yaşta 
evliliği meşrulaştıran söylemlerde 
bulunuyorlar. Sistematik şekilde bu fikir 
halka pompalanmaya çalışılıyor. 
 

İstismara uğrayan bir çocuğun kendisini 
istismar edenle evlenmesi halinde 
cezanın ertelemesi ya da kısmi af 
doğrudan “cezasızlık” algısı yaratır ve 
dolayısıyla istismar suçunu artırır. Böyle 
bir düzenleme; cinsel istismar suçunun 
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devlet eliyle meşrulaştırılması, 
normalleştirilmesi, suç olmaktan 
çıkarılmasıdır, devletin suç potansiyeli 
taşıyan kişileri istismar suçunu işlemeye 
teşvik etmesidir. 
 

 
 

Düzenlemeyi savunanlar, bunun “geriye 
yönelik ve bir kereye mahsus” olacağını 
vurguluyorlar. Oysa, insan hakları bir 
bütündür, bir kere o tavizi verirseniz bu 
temelde büyük bir gedik açmış olursunuz 
ve insan hakları yapısını olduğu gibi 
çökertirsiniz.  
 

Özellikle böyle hassas suçlarda ya da 
temel insan hakları yapısında “istisna” 
diye bir kavramın dile getirilmesi 
mümkün değildir. Bu yaklaşım, evrensel 
hukuk mantığına aykırıdır. Sürekli istisna 
getirildiğinde, yaptırımların caydırıcılık 
gücü kalmaz, yasalar inandırıcılığını 
yitirir, toplum –şu an sürüklenmekte 
olduğumuz gibi- kaosa sürüklenir. Suçun 
ve suçluların önü alınamaz, katlanarak 
artar.  
 

Böyle bir düzenleme aynı zamanda, 
altına imzamızı attığımız tüm 
uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya ve 
Türk Medeni Kanunu’na aykırı. 18 
yaşının altında olan herkesin çocuk 
olduğu ve devletin çocukları koruma 
yükümlülüğü, bu mevzuatlarda açık ve 

net şekilde düzenlenmiş bulunuyor. 18 
yaşın altındaki çocukların 
evlenemeyeceği genel ve net bir kaidedir. 
Ancak 16 yaşını doldurmuş olanlar 
hakim izniyle evlenebilir ki bu istisnanın 
da kalkması gerektiği sürekli dile 
getirilmektedir. Hal böyle iken küçük bir 
kız çocuğunun istismarcısıyla 
evlendirilmesi yasalara aykırı olduğu gibi 
erken yaşta evliliklerin yolunu da 
açmaktadır. İstismar, bir nevi erken yaşta 
evlilik aracı haline getirilmektedir. 
 

İstismar edilen küçüğün failiyle 
evlenmesi, çocuğun psikolojik açıdan 
da mahvı demektir. Bu çocukların özgür 
iradesiyle bu evlilikleri yaptığı nasıl 
söylenebilir? Failin ailesinin “oğlumuz 
senin yüzünden hapiste!” baskısı, 
çocuğun kendi ailesinin “Senin yüzünden 
rezil olduk, çocuklarla öylece kaldık!” vb. 
baskısı; hatta kimi zaman canlarıyla 
tehdit edilmesi… Bir çocuk tüm bu baskı 
ve tehditlere ne kadar dayanabilir? 
 

Çocuk, kendisine tecavüz eden biriyle 
nasıl evlenir, nasıl ‘bir ömür’ geçirir? 
Çocuğun rızası olduğu söylense dahi, 
bu beyanın kabulü, cinsel 
istismar/saldırı fiilinde “rızası var” 
savunmasının kabulü anlamına gelmez 
mi? 
 

Çocuğun kendisine yapılan fiilin suç 
olduğunu ayırt etmesi bile beklenemez. 
Tam da bu sebepten, çocuğun rızasından 
nasıl bahsedilebilir? 
 

Bu düzenleme ile çocukların geleceği de 
karartılmakta, istismar mağduru 
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çocukların/kişilerin belki devam 
edecekleri eğitim hayatına veya çalışma 
hayatına da engel olunmakta.  
 

 
 

16 yaşında birinin evlenmesi suçtur. 
İktidar, bu durumu suç olmaktan 
çıkarmak istiyor. Nafakaya da, 6284 Sayılı 
Yasa’ya da başkaca kazanılmış haklara 
yapılan saldırılar da TBMM Boşanma 
Komisyonu raporuyla ortaya çıktı. 
Müftülük yasası da bu rapordaydı. Ve 
elbette söz konusu evlilik affı 
düzenlemesi de bu rapordaydı. 
 

Tüm bu düzenlemeler iktidarın kadınları 
tahakküm altına alma, “her şeye 
(cinayetlere, şiddete, istihdamdan ve 
sokaktan soyutlanmaya) rağmen” evli 
tutma/evlendirme/boşanmama ve çokça 
üremesini sağlama planlarıyla ilgili. 
İktidarın nihai hedeflerini 

gerçekleştirmesi ve bekasını 
koruyabilmesi için erkek-egemen 
düzenin devamı gerekiyor. Daha çok 
evlilik, daha çok çocuk, daha çok genç 
nüfus, niceliğe dayalı iş ve oy 
potansiyelinin artması ile iktidar gücü 
elinde tutmaya devam edebilmeyi 
umuyor.  
 

Verilerin tutulması da İstanbul 
Sözleşmesi’nin bir gereği olarak hayati. 
Tam olarak bu yüzden verileri de 
gizliyorlar. Adalet Bakanlığı 2018 yılı 
cinsel istismar suç istatistiklerini 
yayınlamadı ve 2002-2017 yılları 
arasındaki ayrıntılı verileri de erişime 
kapattı. 2018 Nisan ayında konuşulan 12 
maddelik cinsel istismar yasa tasarısında 
“yayın yasağı” da yer alıyordu.  
 

Hem kadına hem çocuğa yönelik her 
türlü şiddetin artmasındaki birincil 
etken, iktidarın bu alandaki 
meşrulaştırıcı ve cezasızlık algısını 
yayan söylem ve davranışları olarak 
ortaya çıkıyor. İstismar affına ilişkin 
yasa teklifi “halka rağmen” geçtiğinde 
hiçbir karşı çıkışın artık bir önemi 
kalmayacak. Bu tehlikenin geniş 
kitlelere çok iyi anlatılması gerekiyor.
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Covid-19 Sürecinde Kadına Yönelik Şiddet… 
 

Salgından önce kadın cinayetlerinin %72.8’nin evde işlendiği bilinmektedir. Hal 
böyle iken, salgınla birlikte ev içi şiddet tehlikesinin artacağı olduğu tahmin 
ediliyordu. Mart 2019 tarihlerinde 1.804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, 2020 Mart 
tarihinde bu sayı %38,2'lik artış göstererek 2.493’e yükseldi. 
 
Ülkemizde kadına yönelik şiddette ne 
yazık ki günden güne artış 
gözlenmektedir. Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’nun verilerine 
göre; Türkiye’de 2016 yılında 329, 2017'de 
409, 2018'de 440 ve 2019 yılında 474 kadın 
erkekler tarafından öldürülmüştür. Oysa 
AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılında bu 
sayı 83'tür. 16 yıldaki artış % 471 olarak 
gerçekleşmiştir. 
 

Kadına yönelik şiddetin artışında; siyasi 
iktidarın şiddeti meşrulaştıran yasal 
düzenlemelerinin ve söylemlerinin, 
kadınların ve çocukların kazanılmış 
haklarına yönelik gerçekleştirdiği 
saldırıların ve kadınları eve kapatmaya 
yönelik her türlü girişimin etkili olduğu 
açıktır.  
 

 
 

Halkın büyük tepkisine rağmen siyasi 
iktidarın, bu yöndeki tutumuna devam 
ettiği görülmektedir. 

İnsanların evlerine kapandığı Covid-19 
salgınıyla birlikte, kadına yönelik şiddet 
farklı bir boyuta ulaşmış, endişe verici 
birçok tehlike gündeme gelmiştir. Bu 
konuda; özellikle kadın örgütlerinin tüm 
uyarılarına rağmen, siyasi iktidar önlem 
almaya yönelik hiçbir girişimde 
bulunmamasının yanı sıra, herhangi bir 
söylemde dahi bulunmamıştır. 
 

Salgından önce kadın cinayetlerinin 
%72.8’nin evde işlendiği bilinmektedir. 
Hal böyle iken, salgınla birlikte ev içi 
şiddet tehlikesinin artacağı olduğu 
tahmin ediliyordu. Türkiye’de ilk 
koronavirüs vakasının açıklandığı Mart 
ayından bu yana Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu’nun açıkladığı 
verilere göre: 
 

Mart ayında 29 kadın cinayeti işlenmiş, 9 
kadın şüpheli bir şekilde ölü 
bulunmuştur. 
Nisan ayında 20 kadın cinayeti işlenmiş, 
20 kadın şüpheli bir şekilde ölü 
bulunmuştur. 
Mayıs ayında 21 kadın cinayeti işlenmiş, 
18 kadın şüpheli bir şekilde ölü 
bulunmuştur. 
 

 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 2 • 12 Haziran 2020 
35 

 
 
 
Ayrıca salgın sürecinde yaşanan 
ekonomik sıkıntıların, iş kayıplarının ve 
sürecin yaratmış olduğu stresin kadına 
yönelik şiddetin artmasında etkili olduğu 
bilinmektedir. Tıpkı, ekonomik kriz 
dönemlerinde olduğu gibi insanların 
yaşamını doğrudan etkileyen zor 
süreçlerin faturasını yine kadınlar ve 
çocuklar ödemektedir. Bununla birlikte, 
salgın sürecinde işinden ayrılması 
öngörülen ilk kişilerin kadınlar olması, ev 
içi emeğin ve bakım yükümlülüğünün 
kadınlara yüklenmesi, kadınların daha 
çok evde kalmasına sebebiyet vermiş ve 
kadınları şiddetin yöneldiği kişiler haline 
getirmiştir. Bu durum, şiddeti 
meşrulaştıran bir etken olarak ele 
alınmamalı, aksine bu süreçlere özgü özel 
çözüm önerileri üretilmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Uzunca bir dönem devam edeceği 
öngörülen salgın sürecinde, acil şekilde 
alınması gereken önlemler şu şekilde 
sıralanabilir: 
 

ì Alo 183, yalnızca kadına ve çocuğa 
yönelik şiddet alanında başvuru alan Acil 
Yardım Hattı olmalıdır veya yalnızca 
kadına ve çocuğa yönelik şiddete özel bir 
hat oluşturulmalıdır. Kadın örgütlerinin 
şiddet hattına ilişkin önerilerine de 
danışılarak kapasitesi ve personelin 
niteliği artırılmalı, kolayca ulaşılabilir 
hale getirilmelidir. Alo 183’ün bilinirliğini 
artırmak adına bilgilendirme çalışmaları 
yapılmalıdır. 

 

ì Şiddete maruz bırakılanların 
kullanabileceği gizli bir kod 
oluşturulmalı ve bu yönde bilgilendirme 
sağlanmalıdır. 

 

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında; pandemi sürecinde yaşanan 
karantina durumundan kadının nasıl etkilendiğine, bu süreçte kaç kadının ve çocuğun şiddete maruz 
kaldığına ve ne tür bir şiddet biçimine maruz kaldığına ilişkin raporuna göre; karantina süreci içinde 

kadınların %69.4 ev içi tartışma veya çatışma yaşadı.  
 

Mart 2019 tarihlerinde 1.804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, 2020 Mart tarihinde bu sayı %38,2'lik artış 
göstererek 2.493’e yükseldi. 

 
Kadınların; %23,7’si psikolojik şiddete, % 10,3’ü ekonomik şiddete, %4,8’i djital şiddete, % 1,7’si fiziksel 

şiddete, %1,4’ü cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.  
 

“Ev içi tartışmalarınız karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun?” sorusunu yanıtlayanların 
%52,6’sı “Öncesi ile şimdi aynı”, %39,5’i “şimdi daha yoğun”, %7,9’u “Önce daha yoğundu” cevabını 

verdi. 
 

“Sizce karantina süreci kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor mu?” sorusuna ise görüşmecilerin %45,9'u 
"evet", %39’u "kısmen”, %17,2'si "hayır" şeklinde yanıt verdi. 
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ì Siyasi yöneticiler, sık sık kadına ve 
çocuğa yönelik şiddete ilişkin taviz 
verilmeyeceği yönünde beyanlar vermeli, 
cezasızlık algısını yayan ve şiddeti 
meşrulaştıran söylemlerde 
bulunmamalıdır. 

 

ì İç İşleri Bakanlığının mevcut KADES 
uygulamasına ilişkin bilgilendirme 
çalışmaları yapılarak bu uygulamanın 
kullanılması sağlanmalıdır. Uygulama ve 
155 vasıtasıyla acil destek isteyen şiddet 
mağdurlarına en hızlı şekilde cevap 
verilmesi sağlanmalıdır. 

 

ì Sığınak ve acil barınma ihtiyacının 
karşılanması için sığınak sayısı ve 
kapasitesi artırılmalı, gerektiği takdirde 
bunun için uygun kamu binaları ve özel 
yerleşkeler devreye sokulmalıdır. 

 

ì 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi 
etkin şekilde uygulanmalı ve HSK’nın 
6284 sayılı Kanuna ilişkin 30.03.2020 
tarihli kararı geri çekilmelidir.  

 

ì Salgın sürecine özel olarak; adliyelerde, 
kolluk makamlarında ve idari 
makamlarda kadına ve çocuğa yönelik 
şiddet birimleri kurulmalı ve personel 
tahsisi sağlanmalıdır. 

ì Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Kanun’da 
tanımlanan görevlerini harfiyen, ihmal 
etmeden yerine getirmeli, getirmeyenler 
hakkında cezai işlem uygulanmalıdır. 
Şiddet uygulayanın evden 
uzaklaştırılması için gerekli uzaklaştırma 
kararları kanıt talep etmeden alınmalı, 
alınanların takipçisi olunmalıdır. 
Kadınların talepleri öncelikli olmalı, 
karakollarda kadınlar saatlerce 
bekletilmemelidir. 

 

ì Kadına yönelik şiddete karşı sosyal, 
hukuki ve psikolojik desteklerin online 

platformlarda gerçekleştirilebilmesi için 
çalışmalar yapılmalıdır. 

 

ì Saldın süresince, şiddete maruz kalma 
durumunda ulaşılabilecek acil yardım 
hatlarına ilişkin bilgilendirme 
televizyonlarda sürekli olarak 
gösterilmeli, sık sık şiddet mağdurlarına 
ve faillerine yönelik eğitici kamu spotları 
yayınlanmalıdır. 

 

ì Sosyal yardımlar/desteklerin öncelikle 
erkek şiddetine maruz kalan kadınlara 
ulaştırılmasının önü açılmalıdır.  

 

ì Yerel yönetimler tarafından, kadına ve 
çocuğa yönelik şiddete ilişkin acil destek 
planlamaları yapılmalı, hızlı ve etkin 
şekilde uygulanmalıdır.  

 

ì Muhtarlıklar aracılığıyla, kadınların 
şiddete maruz kaldıklarında 
erişebilecekleri acil numaralar ve diğer 
destek birimleriyle ilgili bilgileri içeren 
broşür ve afişler, koronavirüs salgını 
süresince en çok ziyaret edilen market ve 
eczaneler başta olmak üzere mecburi açık 
ve ziyaret edilen mekanlara asılmalıdır, 
bu yerlere yakın irtibat masaları 
kurulmalıdır. 

 

ì Salgın sürecinde artış gösteren “şüpheli 
ölümler” titizlikle incelemeye alınmalı ve 
en hızlı şekilde aydınlatılması için çaba 
gösterilmeli, ilgili kurumlara bu yönde 
talimatlar verilmelidir. 

 

ì Her ilde olmak üzere, cinsel suçlara 
maruz kalan kadınların ve çocukların, 
suça dair delil tespitinin, psikolojik 
desteğin ve hukuki sürece ilişkin etkin 
erişimin sağlanması için, cinsel şiddet 
kriz merkezleri kurulmalı ve faaliyete 
geçirilmelidir. 
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ì Çocuk istismarına karşı Çocuk İzlem 
Merkezleri’nin sayısı artırılmalı, her ilde 
ve büyük ilçelerde hayata geçirilmeli ve 
etkin biçimde çalışması sağlanmalıdır. 

 

ì Adli Yardım Bürolarında yalnızca 
kadınlara hizmet veren acil yardım 
hatları olmalıdır. Şiddetin 
önlenmesine/durdurulmasına dair 
talepleri olan kadınların, fakirlik şartını 
taşımaları aranmaksızın avukat 
hizmetinden faydalanması sağlanmalıdır. 

 

ì Sığınak ve acil barınma ihtiyaçları, 
salgına ilişkin sağlık önlemleri 
uygulanarak sağlanmalıdır. Kadınların 
yaşadığı şehir, uyruk veya darp raporu 
olup olmadığı sığınağa kabul için şart 
olarak sunulamaz. Sığınak olmayan 
şehirlerde veya sığınaklardaki doluluk 
durumunda, sığınak yerine 
kullanılabilecek yerler, alanlar 
sağlanmalıdır. Sığınaklarda gerekli sağlık 

tedbirleri derhal alınmalı (düzenli ateş 
ölçümü, maske kullanımı, temizlik 
tedbirleri vb.) sığınaklardaki odalar 
ayrılmalı, risk grupları mevcut ise 
karantina haline uygun yerleşimler 
planlanmalıdır.  

 

ì Şiddet durumunda destek talebinde 
bulunan kadınların koronavirüs salgını 
nedeniyle ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının 
tespiti ve karşılanması için mekanizmalar 
oluşturulmalı, bu yönde bütçe ve kaynak 
ayrılmalıdır. 

 

ì Koronavirüs salgını sürecinde şiddetle 
mücadele eden kadınların yaşadıkları 
sorunları ve güncel destek ihtiyaçlarını 
tespit etmek için bu alanda çalışan sivil 
toplum kuruluşları ve kadın örgütleri ile 
diyalog halinde olunmalı ve talepleri 
dikkate alınmalıdır. 
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