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Siyasal ve Ekonomik Gündem… 
 

Adalet… Adalet… Adalet… 
AKP’li yılların en yakıcı sorunlarından biri olan adaletsizliğe karşı üç yıl önce bir 
yürüyüş başladı.  
 

69 yaşında bir insan bu topraklarda yaşayan herkes için, tüm canlılar için “hak hukuk 
adalet” diyerek yola çıktı.  
 

Tüm dünyanın yakından izlediği bu yürüyüş, adalet talep edenlerin sesi oldu. Ankara-
İstanbul arası 420 kilometrelik yola tüm insanlığın yüzyıllardır uğruna mücadele ettiği 
adalet talebini yansıttı. 
 

Adalet yürüyüşünün üçüncü yılında, AKP iktidarı bize maalesef bu talep için süreğen 
bir mücadele vermemiz gerektiğini hatırlatıyor.  
 

Yine milletin iradesi gasp ediliyor. Haksız hukuksuz biçimde yargılanan muhalif 
gazeteciler hapse atılıyor, hakkında dava açılmamış veya beraat etmiş insanlar 
senelerdir görevlerine dönemiyor. Liyakatsizlerin makam işgali hız kesmiyor, yargıya 
olan güven sürekli sarsılıyor.  
 

Fakat her şeye rağmen güzel şeyler de oluyor; yerel yönetimlerde yeni bir anlayış 
yeşeriyor. Sosyal Demokrat yerel yönetimler pandemi süreciyle birlikte yeni bir hakça 
bölüşüm ve dayanışma hikâyesi yazmaya başladılar.  
 

Bizler de yerel yönetimlerden ilhamla, başka bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyor 
ve “olan” yerine “olması gereken”e odaklanıyoruz. AKP’nin topluma dayattığı, 
ülkemize reva gördüğü gerçekliği reddediyor, geleceği inşa ediyoruz.  
 

Adalet yürüyüşümüz sürüyor... 
 
 

Pandemi 
Hükümet tarafından pandeminin kontrol altına alındığı ve artık normalleşmenin 
başlayabileceğinin açıklanmasından sonra tedbirlerin yetersiz kalması sonucu günlük 
vaka sayısı istenilen seviyelere düşürülemiyor. Daha kötüsü salgında yeni merkezler 
ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı modellemelerde Haziran ortasına kadar 
günlük vaka sayısının 500’lü rakamlara inmesi, Temmuz başı itibarıyla ise 100’ün 
altına düşmesi öngörülüyordu. 
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Bu durum Sağlık Bakanının da sorumlu makamları değil, halkı suçlamaya 
başlamasına yol açmış durumda. Bakan asıl sorumluluğunun, ekonominin 
canlandırılması ve bütçenin daha fazla kontrolden çıkmasının önlenmesi değil, halkın 
sağlığının korunması olduğunu unutmuşa benziyor. 
 

Adalet saraylarında, sınav salonlarında salgının izlerinin görünmeye başlaması, 
artarak devam edecek normalleşme sürecinin bizi yeni ve daha yaygın bir salgın ile 
karşı karşıya bırakabilir. 
 
 

Yoksullukla Mücadele 
Salgının başladığı tarihten bu yana çok sayıda işyeri kapandı / kapattırıldı. Bu işyeri 
sahipleri ile buralarda (kayıtlı veya kayıt dışı) çalışanların gelirlerinden mahrum 
kaldığı, ne tedbir alınırsa alınsın bu milyonların büyük bir bölümünün işsizler ve 
yoksullar ordusunu büyüteceği gerçeği tüm çıplaklığıyla ortada. 
 

Hükümet, bu kesimlerin derdine derman olamıyor. Hem ideolojisi hem bütçe 
kaynakları buna izin vermiyor. Yine de, bu kesimlerin en iyi şekilde desteklendiği 
propagandasından da geri durmuyor. 
 

Salgın tam kontrol altına alınmadan normalleşme sürecine geçme arzusunun altında, 
kısa çalışma ödeneği ve diğer nakdi işsizlik ödemelerine son vermek ve Fondan daha 
fazla ödeme yapmamak niyeti yatıyor. Ücretsiz işten çıkarma ve desteklerin 3 ay daha 
uzatılacağı söyleniyor ancak temel hedefin “nakdi destekler” yerine “prim destekleri” 
uygulamasına geçmek olduğu anlaşılıyor. 
 

Hükümetin büyük aldatmacalarından birisi de sosyal yardımlarla ilgili. 2020 Merkezi 
Yönetim Bütçesinde sosyal yardımlar için ayrılmış bir ödenek ve sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenen “yardım alanlar” listesi zaten mevcuttu. 
Bu listede yer alan vatandaşlara bütçedeki bu ödenek salgından önce de aktarılıyordu. 
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Hükümet şimdi, bu ödemeleri salgınla ilişkilendirerek muhtaç kesimlere büyük destek 
verdiğini anlatma peşinde. Oysa Bakanlık tarafından açıklanan rakamlar 
incelendiğinde, salgın amacıyla yapılan sosyal yardım ödemelerinin söylendiği gibi 6 
milyar TL değil 1.8 milyar TL olduğu görülüyor. 
 

Bu durum da bize, salgın devam ettikçe yoksul sayısının artacağı, yoksulluğun 
derinleşeceği ve Hükümetin bu durumu çözebilecek politikalar üretemeyeceğini 
gösteriyor. Bu aşamada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aile Destek Sigortası teklifinin 
değerlendirilmesi daha da fazla önem kazanıyor 
 
 

Ekonomi 
Merkezi yönetim bütçesindeki bozulma Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan 
transferlere rağmen sürüyor.  
 

Mevcut tablo Türkiye’nin hem bütçe hem de cari açık veren (ikiz açık) görüntüsüyle 
daha da kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.  
 

Kamunun kısa vadeli borçlarındaki artış dikkat çekiyor.  
 

Haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri ise yurt içi yerleşiklerin dolara 
koştuğunu, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’den kaçmaya devam ettiğini gösteriyor. 
 
 

Dış Politika 
Libya’da geçtiğimiz hafta Ulusal Mütabakat Hükümeti’ne bağlı askeri güçler Hafter’in 
ateşkes teklifini tanımayıp Akdeniz kıyısındaki yeraltı kaynakları ile bilinen Sirte’ye 
operasyon düzenlemişti. Hafter ordusunun çekildiği bölgelerde tespit edilen toplu 
mezarlar ve bu bölgelere döşenen mayınlar Birleşmiş Milletler Libya Temsilciliğinin ve 
uluslararası toplumun tepkisini çekti.  
 

Bu haftanın gelişmeleri arasında 13 Haziran’da şimdiye kadar tarafsız bir politika 
izleyen Cezayir’in Libya’da çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapmayı önermesi 
oldu.  
En çok konuşulan konu ise  14 ve 25 Haziran tarihlerinde Lavrov önderliğindeki Rus 
heyetin Türkiye’de gerçekleştirmesi planlanan temasları iptal etmeleri oldu. Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu bu ertelemenin Suriye ya da Libya’daki ilkesel görüş ayrılıklarından 
kaynaklanmadığını söylese de önümüzdeki günlerde özellikle Suriye’de iki ülke 
arasındaki ilişkilerin gerilme ihtimali olduğu belirtiliyor.  
 

17 Haziran tarihinde Çavuşoğlu Libya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti 
gerçekleştiren heyette İbrahim Kalın, Berat Albayrak ve Hakan Fidan da bulunuyordu. 
Çavuşoğlu askeri ve ekonomik işbirliğinin artırılması, Enerji meselesi ve BM 
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çerçevesinde ateşkes sürecinin nasıl ilerletilebileceği gibi konuların konuşulduğunu 
belirtti.  
 

Bu hafta öne çıkan bir diğer husus ise Fransa’nın Türk askeri gemilerinin Fransız 
gemilerine 10 Haziran’da gerçekleştirdiği saldırı iddiası oldu. NATO’nun bu konuda bir 
soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmada incelenen iddiaya göre Türk gemileri, 
NATO’nun gerçekleştirdiği izleme misyonu dahilinde Libya yakınlarında olan Courbet 
isimli Fransız savaş gemisine ateş açarak Türkiye’nin Libya’daki müttefiklerine illegal 
olarak ilettikleri silahların ortaya çıkmasını engelledi.   
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“Temel Gelir” Türkiye İçin Politika Önerisi 
Olabilir mi? 
 

AKP hükümetlerinin çok övündüğü ve çok kaynak ayırdıklarını söyledikleri sosyal 
yardım politikalarına rağmen son 20 yıldır yoksul sayısında kayda değer bir azalma 
meydana gelmiyor ve pandemi nedeniyle işsiz / gelirsiz kalan milyonlarca kişinin bu 
yoksul sayısına ekleneceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla, Türkiye’deki yoksulluk 
sorununa kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm bulmak için uygulanagelen sosyal yardım 
politikaları dışında mekanizmalara ihtiyaç bulunuyor. 
 
İspanya Mayıs ayı sonunda, sahip olunan 
gelir, varlıklar, çocuk sayısı gibi 
faktörlere göre belirlenecek şekilde temel 
gelir politikasını uygulamaya soktu.  
 

462€ ile 1.015€ arasında olacak bu temel 
gelirden yaklaşık 850 bin hanenin (ve 2.3 
milyon kişinin) yararlanması bekleniyor ve 
ülkedeki aşırı yoksul sayısının (günde 1.25 
$’dan daha az geliri olanlar) %80 azaltılması 
hedefleniyor.  
 

Hükümetin bu uygulamasına muhalefet 
partileri de açık destek verdi. 
 

 
 

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği 
ülkelerden biri olan İspanya’nın dışında 
da bazı kesimlerin temel gelir kavramını 
daha yoğun bir şekilde dile getirmeye 
başladıkları görülüyor. 
 

Temel Gelir ile ilgili en çarpıcı açıklama 
Papa Francis'ten geldi. Papa, World 
Meeting of Popular Movements için 
kaleme aldığı mektupta, "Virüs salgını, 
evrensel temel geliri tartışmamız için iyi bir 
zaman" diye yazdı.  
 

 
 

Papa mektubunda, herhangi bir garantisi 
olmayan meslek grupları olduğunu 
belirterek, “Sokak satıcıları, kağıt 
toplayıcıları, küçük çiftçiler, tekstil işçileri ve 
daha niceleri… Sizler gayri resmi çalışan, 
düzenli geliri olmayan, kendi kendine çalışan 
insanlarsınız. Karantina sizler için 
dayanılmaz hale geldi. Bu hastalık sizi iki kat 
daha fazla vurdu. Virüs salgınının olduğu bu 
dönem, ‘evrensel temel gelir’i tartışmanın 
tam zamanı olabilir. Bu en onurlu, ideal ve 
insani olan çözümdür” ifadelerini kullandı.  
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Papa ayrıca bu tehlikeli dönemin, uykulu 
vicdanları sarsarak, insan hayatını 
merkeze yerleştiren hümanist ve ekolojik 
bir dönüşüm sağlamasını umduğunu 
söyledi. Katolikler’in ruhani lideri, “Çok 
rekabetçi, çok bireyselci, çılgınca üretip 
tüketen, abartılı lüksleri olan medeniyetimiz 
artık yavaşlamaya ve kendini yenilemeye 
ihtiyaç duyuyor” dedi.  
 

Benzer açıklamalar, koronavirüs 
sürecinde  Facebook kurucusu Mark 
Zuckerberg ve Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Luis Guindo’dan da 
geldi.  
 

Öte yandan, Alaska, Hollanda, 
Finlandiya, Kanada gibi ülkelerde (pilot) 
uygulamaları olan temel gelirle ilgili 
olarak 2016’da İsviçre’de yapılan 
referandum ise halkın %77’si tarafından 
reddedildi. 
 

 
 

Türkiye de koronavirüs salgınından çok 
olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer 
alıyor. 18 Haziran itibariyle 184 bin vaka 
ile Dünya genelinde 12. Sırada bulunan 
Türkiye’de bu hastalık nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı da 4.882 oldu.  
 

1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin 
ilan edildiği ülkemizde günlük vaka 
sayısı 1.000 – 1.500 arasında gerçekleşiyor 

ve bu rakamlar salgının tam kontrol 
altına alınamadığını gösteriyor. 
 

 
 

Mart ayından bu yana salgının etkisini 
azaltmak amacıyla uygulanan sosyal 
koruma kalkanı isimli programın 3 ay 
daha uzatılacağına ilişkin emareler, 
hükümetin de salgının etkisinin bir süre 
daha devam edeceğini düşündüğünü 
gösteriyor. 
 

Hükümet, işsiz kalanlara ve kırılgan 
kesimlere 13 Haziran itibariyle sosyal 
koruma kalkanı kapsamında 20.4 milyar 
TL tutarında destek verildiğini açıkladı.  
 

Türkiye’de, %60 medyana göre yoksul 
sayısı 16.9 milyon (TÜİK, 2018). 
Açıklanan sosyal koruma kalkanı 
destekleri incelendiğinde, pandemi 
nedeniyle destek verilen kişi sayısı sadece 
1.851.194’te kaldı ve bunlara tüm salgın 
dönemi boyunca bir kereye mahsus 
1.000’er TL ödeme yapıldı (2020 Merkezi 
Yönetim Bütçesinde yer verilen ve pandemi 
olmasaydı da yapılacak olan sosyal yardım 
ödemeleri ve bu yardımların verileceği kişiler 
düşülerek bulunan rakam). 
 

AKP hükümetlerinin çok övündüğü ve 
çok kaynak ayırdıklarını söyledikleri 
sosyal yardım politikalarına rağmen son 
20 yıldır yoksul sayısında kayda değer 
bir azalma meydana gelmiyor ve 
pandemi nedeniyle işsiz / gelirsiz kalan 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

18 Haziran: 
1.304 Vaka

20 Mayıs: 
972 Vaka

11 Nisan: 5.138 Vaka

11 Mart

Günlük Yeni Vaka Sayısı (11 Mart – 18 Haziran)



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 3 • 19 Haziran 2020 
9 

milyonlarca kişinin bu yoksul sayısına 
ekleneceği tahmin ediliyor. 
 

 
 

Dolayısıyla, Türkiye’deki yoksulluk 
sorununa kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm 
bulmak için uygulanagelen sosyal yardım 
politikaları dışında mekanizmalara 
ihtiyaç bulunuyor. 
 

Türkiye’nin Kronik Sorunu: Yoksulluk 
Türkiye’nin kronik bir sorunu haline 
gelen yoksulluk, neoliberal politikaların 
çalışma yaşamını değiştirmesi ile daha da 
genişliyor.  
 

Yoksul kitlelerin kayıtlı ve güvenceli 
çalışma koşullarının daralmasıyla 
yükselen işsizliğe ek olarak iş 
bulabildikleri halde yoksulluktan 
kurtulamayanlar da ekleniyor. Kayıtlı 
çalışanlarda yaşanan hak kayıpları, kayıt 
dışı/enformel sektörün varlığı ve 
istihdamda güvencesizlik bu eğilimi 
besliyor.  
 

Günümüzde -sıklıkla dile gelen- köylü ve 
işsiz yoksulluğunun yanına, oran olarak 
düşük gözükse de çok önemli bir kitle 
haline gelen çalışanların yoksulluğu 
ekleniyor.  
 

Tüm bu güvencesiz ve kayıt dışı çalışma 
koşullarının üstüne Covid-19 salgını için 

getirilen yetersiz ve daha çok 
borçlanmaya dair alınan tedbirler 
nedeniyle de yoksul sayısında artış 
meydana geleceği ortada. 
 

Rakamlardan ibaret göremeyeceğimiz bu 
yoksul halk kitlelerinin sosyal refahı, 
elbette politikanın da en önemli konusu 
haline geliyor.  
 

Yoksullukla mücadele tartışmalarında 
çözüm önerisi olarak sunulan “temel 
gelir” (vatandaşlık geliri) önemli bir yer 
tutuyor.  
 

Bu tartışmalardan uzak kalmayan 
Cumhuriyet Halk Partisi, uzun zamandır 
üzerinde çalışılan ve temel gelir 
politikasından beslenerek geliştirilen 
“Aile Destek Sigortası” programının 
biran evvel hayata geçirilmesinin elzem 
olduğunu, bunun sosyal devletin bir 
gereği olduğunu dile getiriyor.   
 

Covid-19 döneminde yetersiz olan 
tedbirler neticesinde daha da yükselen 
işsizlik ve yoksullukla mücadele 
açısından önemli bir sosyal politika olan 
temel gelir veya Aile Destek Sigortası, 
Türkiye için bir seçenek olarak 
sunuluyor. 
 

Temel Gelir Tartışmaları 
Günümüzde tartışılan haliyle “temel 
gelir” tanımının ve çerçevesinin şekil 
alması 1980’lerden sonra küresel ölçekte 
uygulama alanı bulan neoliberal 
politikalarla kronikleşen işsizlik ve genel 
anlamda sosyal hakların aşınmasına karşı 
mücadele verenler tarafından 
oluşturuluyor.  
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Toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak 
için yapılan politik mücadelelerde 
neoliberal politikaların yıkıcı etkisinden 
dolayı “yoksulluk” mücadelenin ana 
hattına yerleşiyor.  
 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 
Belçika’da 1986 yılında birçok 
akademisyen ve temel gelir aktivisti 
tarafından “Temel Gelir Avrupa Ağı 
(Basic Income European Network 
(BIEN))” kuruluyor.  
 

 
 

BIEN’a göre temel gelir, herhangi bir 
sınırlama, ayrım ve şart olmaksızın, 
koşulsuz bir biçimde tüm vatandaşlara 
verilecek olan gelir olarak anlatılıyor. 
 

Tüketim ya da kullanım maddesi 
biçiminde değil, nakit olarak düzenli 
periyotlarla ve ömür boyu devlet, 
federasyon ya da ülkeler birliği gibi bir 
politik topluluk tarafından topluluğun 
tüm üyelerine, gelir durumuna ve 
mevcut çalışma performansına, çalışıyor 
ya da çalışmak istiyor olup olmamasına 
bakılmaksızın ödenen bir ücret olarak 
tanımlanıyor. 
 

Bu ücretin, haneye değil, bireylere 
ödenmesi ve bir hak olarak tanımlanması 
esası söz konusu. 
 

Temel Gelirin Covid-19 sürecinde güncel 
tartışmalar içinde yer alması tesadüfi 
değil. Yüksek işsizlik ve genişleyen 
yoksul kesimler düşünüldüğünde 
politika yapıcıları sosyal politika 
önerilerini gündeme almış durumda.  
 

Covid-19 krizinde derinleşen toplumsal 
eşitsizliklere çözüm getireceği iddiası 
taşıyan Temel Gelir ödeneğini savunan 
hem liberal hem de sosyal demokratlar 
mevcut ve her iki kesim de farklı 
noktalardan temel geliri destekliyor.  
 

Liberaller, ekonomide ihtiyaç duyulan 
likidite ve ekonomik canlanmayı 
oluşturacak hane halkı gelirlerinin 
arttırılması yönünde politikaları 
desteklemekte. Covid-19 sürecinde 
ekonomide likiditeyi arttırmak için daha 
çok borçlanma mekanizmasıyla yani hane 
halklarının borçlanmasının teşvik 
edilerek daha çok harcama yapacağı 
öngörüsü ne yazık ki gerçekleşmedi.  
 

Türkiye’de hane halkı borçluluğunun çok 
yüksek olması borçlanmayı kolaylaştırıcı 
tedbirleri işlevsiz kıldı.  
 

Dolayısıyla, liberal kanadın bir kısmı 
Temel Gelir gibi düzenlemelerin sağlık 
nedeniyle işsiz kalan ya da kalması 
muhtemel bireylerin bulunduğu 
hanelerdeki gelir düşüşlerini 
engelleyerek gelir düşüşlerine bağlı 
olarak azalan talebi bir ölçüde 
canlandıracağı görüşündeler.  
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Liberal kanata göre Temel Gelir ile 
çeşitlilik gösteren sosyal devlet 
harcamaları azalacak, vergi sistemi 
sadeleşecek, bürokrasiyi azaltarak 
piyasaya dayalı çözümleri güçlendirecek.   
 

Sosyal demokratlar ise Temel Geliri 
toplumsal eşitlik ve temel hak olarak 
savunuyor. Vatandaşlık Temel Geliri, 
sosyal politikanın bir aracı olarak insanın 
kendi hayatı üzerinde daha fazla kontrol 
sağlamasına yardımcı olacak ve bunla 
birlikte yeniden kaynak dağılımını 
sağlamaya yardımcı olacaktır.   
 

Toplumsal eşitsizlikle mücadele, 
liberalizmin yasalar önünde ve 
soyutlama düzeyinde tanıdığı her bireyin 
eşit haklara, eşit özgürlüğe, fırsat 
eşitliğine sahip olması biçiminde 
sıralanan formel bir eşitlik yerine gerçek 
ve maddi temellere oturması için yapılan 
mücadele olarak görülmektedir.  
 

Bu mücadele temel ihtiyaçlar olan; yeterli 
beslenme, giyinme, barınma, eğitim, 
sağlık olanaklarına erişimin sağlanması 
için yapılmaktadır. Vatandaşlık temel 
geliri ise tüm bu haklara sahip olmak için 
verilecek mücadelede kişilerin iradi karar 
vermesini sağlayacak temel güvence 
olarak dile getiriliyor.    
 

Kısaca, sosyal demokratlar Temel Geliri, 
temel haklar için yurttaşlık bilincini 
geliştirmesi ve pekiştirmesi anlamında 
değerlendirirken, liberal düşünürler 
Temel Gelirin piyasa işleyişindeki 
aksaklıkları gidereceği ve işsizliği 
azaltacağının üzerinde duruyor. 

 

Temel Gelire Getirilen Eleştiriler 
Temel Gelire dair eleştiriler hem politik 
hem de yöntem ve işleyişi noktasında 
yoğunlaşıyor. Bu eleştirilerin başında 
uygulamadan kimlerin yararlanacağı 
hususu gelmekte.  
 

Örneğin; ödemenin bireye mi yoksa 
aileye mi yapılacağı, Temel Gelir 
ödemesinden yararlanmak için belirli bir 
yaş sınırı olup olmayacağı, söz konusu 
gelire ipotek konulup konulamayacağı 
gibi sorunlar ele alınıyor.  
 

 
 

Liberal görüşte eleştiriler de mevcut. 
Temel Gelir uygulamasının sisteme 
yerleştirilmesi durumunda toplumu 
oluşturan bireylerden bir kesimi çalışmak 
zorunda kalacak diğerleri ise çalışmadan 
gelir elde edecektir. Bu durumda 
topluma katkıda bulunmayan kişi 
katkıda bulunan kişileri sömürmüş 
olacaktır.  
 

Temel Gelir uygulamasının kabul 
edilebilir bir yaşam düzeyi 
sağlayabilmesi durumunda, genç nüfus 
ve “düşük çalışma ahlakı” olan diğer 
insanlar sosyal olarak üretken çalışmayı 
tercih etmeyebilir. Bu durum ise kayıtlı 
istihdam piyasasına katılanlar ile temel 
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gelir uygulamasından yararlananlar 
arasında kalıcı bir sosyal ayrıma neden 
olabilir.   
 

Sosyalist eleştiriye göre, Temel Gelir 
kavramını bir ücretlilik ilişkisi içinden 
çıkarılarak doğrudan devletten alınan 
nakdi bir yardım olarak görüldüğünde 
sermaye ile emek arasındaki eşitsizlikler 
gizlenmekte onun yerine devlet ve birey 
arasında sorunlar biçimine 
bürünmektedir.  
 

Bu eleştiriye göre, Temel Gelir bir yandan 
aşırı üretimin yarattığı tüketim baskısını 
gelir elde etmeden yoksul kitlelere 
sağlarken bir yandan da işsizlerin bir 
ayaklanma ile sermaye sahiplerinin 
ellerindekilerinin alınmasının önüne 
geçmekte.  
 

Sürekli kriz halindeki kapitalizm, bir 
sonraki muhtemel darboğazını yaşarken 
açığa çıkacak olan aşırı üretim krizini 
tüketim için gerekli paranın temel gelirle 
topluma dağıtılması aracılığıyla aşacağı 
savunuluyor.  
 

Başka bir eleştiri de Temel Gelir 
uygulamasının sosyal güvenlik, sosyal 
yardım gibi temel sosyal politika 
önlemlerini de gereksiz kıldığı ve 
böylece, bugüne kadar piyasa dışı kalmış 
pek çok sosyal politika konusu piyasada 
alınıp satılan mal ve hizmetlere 
dönüşeceği yönündedir. Yani, temel gelir, 
sermayeyi yeniden beslerken, halk bir 
gelir elde etmesine karşın bir kez daha 
yoksullaştıracaktır.  
 

Tüm bu tartışmalarla birlikte Türkiye’de 
Temel Gelir ödeneği gündemini hala 
korumakta.  
 

Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
Covid-19 sürecinde yoksul aileler için 
önerdiği “Aile destek Sigortası” bu geliri 
destekler niteliktedir. 
 

Sosyal Politika Aracı Olarak Aile Destek 
Sigortası 
Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir 
sosyal destek yaklaşımı temel alan aile 
destek sigortası ödeneği ile ilgili 
çalışmalar yapıyor ve bunları kamuoyu 
ile pay. Aile destek sigortası, en büyük 
sorunumuz olan yoksulluk, eşitsizlik ve 
kırılganlığı yok etmek üzere 
kurgulanıyor.  
 

 
 

Aile sigortası, bireyin yurttaş olmaktan 
kaynaklanan yardıma hak kazanmasını 
ve nakit gelir desteği elde etmesini 
amaçlıyor.  
 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tanımladığı 
aile destek sigortasından, sosyal sigorta 
programlarının hiçbirinden 
yararlanamayan bireyler ile sosyal sigorta 
programlarından yararlanmakla birlikte 
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yoksulluk eşiğinin altında geliri olan tüm 
yurttaşların yararlanması öngörülüyor. 
 

Bu desteğin temel öncelikleri aşağıdaki 
gibi sıralanıyor:   
ì Ailedeki toplam gelirin eşdeğer birey 

ölçeğine göre belirlenen yoksulluk 
eşiğinin altında olması,  

ì Desteğin aileyi esas alması, bireyin 
aile içinde değerlendirilmesi,  

ì Ailelere aktarılacak sosyal desteklerin 
yoksulluk açığını kapatması,  

ì Verilecek desteğin yaşanan bölgenin 
yaşama ve geçim standartlarına göre 
farklılaşması,  

ì Çocuklara yapılacak eğitim desteği ile 
ailelere, özellikle kadın ve çocuklara 
yönelik sosyal uyum desteğinin ve 
engellilere sunulacak desteğin gelir 
dışında düşünülmesi gereken özel 
koşulları dikkate alması.  

 

Aile destek sigortası oranı, her aile için 
kendi nesnel koşullarına ve farklılıklarına 
göre “yoksulluk sınırından uzaklığı” 
hesaplanarak gelir oranı belirlenir. Yani 
sabitlenmiş tek bir Temel Gelir oranı 
yoktur. 
 

“Söz konusu destekler yurttaşlık geliri 
altında toplanmalı, bireyin ve ailenin 
yoksulluk sınırından uzaklığı (yoksulluk 
açığı) dikkate alınarak farklı oranlarda 
belirlenmelidir.” (Aile Destek Sigortası, 
Güçlü ve Sosyal Bir Devlete Doğru, CHP) 
 

Özetle, ailelere farklı yoksulluk 
düzeyleri, yaşam yeri farklılıkları, 
çocukların yaş ve eğitim durumları, 

ailenin sosyal desteklere erişimine ve 
gelirine göre değişen düzeylerde bir 
ödeme yapılması amaçlanıyor. 
 

Bu ödemelerin odak noktası ailelerin 
yoksulluk düzeyi, çocuk, yaşlı ve engelli 
bireylerdir. Program, bölgesel gelişmişlik 
farklılıkları ve sosyal riskler de dikkate 
alınarak hazırlanıyor.  
Aile destek sigortasının temel gelirden en 
büyük farkı; aile destek sigortasının 
bireye değil bakmakla yükümlü bulunan 
aile fertlerini de gözeterek tüm aile için 
veriliyor olmasıdır.  
 

Aile destek sigortasından yararlanmak 
için bireylerin çalışmıyor olması ve 
herhangi bir sosyal güvenlikten 
yararlanmaması ya da yararlansa dahi 
geçimini sağlayamaması gerekiyor.  
 

Temel Gelirde ise çalışıp çalışmadığından 
bağımsız her vatandaşa verilen bir gelir 
öngörülüyor. 
 

Covid-19 Sürecinde Aile Destek Sigortası 
Temel Hak Mücadelesi Olabilir mi? 
Türkiye’nin yakın gelecekte en büyük 
sorunlarından biri yoksullukla mücadele 
olacaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik koşullara ek olarak Covid-19 
salgınının belirginleştirdiği ekonomik ve 
sosyal eşitsizlikler bir mücadele alanına 
dönüşebilir.  
 

Sosyal devlet anlayışını benimseyen 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne göre Aile 
Destek Sigortası bu eşitsizlikleri azaltmak 
için önemli bir sosyal politika aracıdır.  
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Covid-19 Salgını ve Sosyal Koruma Kalkanı… 
 

Türkiye koronavirüs salgınından çok olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. 
18 Haziran itibariyle 184 bin vaka ile Dünya genelinde 12. sırada bulunan Türkiye’de 
bu hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.882 oldu. 
Çok sayıda işyeri kapandı/kapatıldı ve milyonlarca kişi gelirden mahrum kaldı. 
Sosyal Koruma Kalkanı altında kırılgan kesimlere 6 milyar TL destek verildiği 
söylense de analizler bunun doğru olmadığını ortaya koyuyor. 
 
1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin 
ilan edildiği ülkemizde günlük vaka 
sayısı 1.000 – 1.500 arasında gerçekleşiyor 
ve bu rakamlar salgının tam kontrol 
altına alınamadığını gösteriyor.  
 

Ancak hükümet, ekonominin çarklarının 
işlemesini önceleyerek salgının yayılma 
riskini gözlerden kaçırmayı tercih ediyor. 
Ancak, ekonomik maliyeti sınırlı tutmak 
amacıyla sürdürülen bu politikanın daha 
yüksek ekonomik yıkımlara da yol 
açacağını ortaya koyan çalışmalar ve 
analizlerin sayısı her geçen gün artıyor. 
 

Salgının başlarında umreden gelenler, 
Cuma namazları ve spor 
müsabakalarında yapılan hatalar şimdi 
seyahatlerde (özellikle uçaklarda), yeme 
– içme mekanlarında, pazarlarda, 
sınavlarda tekrarlanıyor. Bu durum da 
salgının yayılma hızının artacağına dair 
işaret olarak algılanıyor. 
 

Hükümet bugüne kadar salgından zarar 
gören sosyal kesimlere yönelik iki ayrı 
destek programı yürüttü: (i) sosyal 
destekler ve (ii) çalışamaz hale gelen 
işçilere verilen destekler.  
 

13 Haziran’da yapılan açıklamada bu 
kapsamda salgının başından beri toplam 
20.4 milyar TL destek verildiği belirtildi.  
 

 
 

18 Mayıs’ta yapılan açıklamada yer 
verilen tutarlar da aşağıdaki tabloda 
gösteriliyor. 
 

 
 

Hükümet temsilcileri bu tutarın 
büyüklüğü ile sık sık övünüyor. Oysa 
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hem verilen destek tutarı hem de 
desteğin içeriği analiz edildiğinde ilgili 
kesimlerin derdine derman olacak bir 
destekten söz edilemeyeceği ortaya 
çıkıyor. 
 

İşyerleri kapanan / kapatılan çalışanlara 
yapılan ödemelerde; ödemelerin 1 ay 
kadar geç başlatılması (17 Nisan), 
“zorunlu ücretsiz izine çıkarılma” gibi 
kavramların mevzuata sokulması, destek 
miktarının çok düşük belirlenmesi gibi 
büyük sorunlar bulunuyor. 
 

Üstelik, bu nakdi destekler (kısa çalışma 
ödeneği, zorunlu izne çıkartılan işçilere 
yapılan nakit desteği ve işsizlik 
ödemeleri) Bütçeden değil, İşçi ve 
İşverenin ödediği primlerden oluşan 
İşsizlik sigortası Fonu’ndan yapılıyor. 
Fondan yapılan desteğin salgının 
başından bu yana 14.3 milyar TL’ye 
ulaştığı görülüyor. 
 

Bu nakdi desteklerde geçmişe yönelik 
prim gün sayısı gibi bazı koşulların 
aranmayacağı (böylece kayıt dışı 
çalışanların da yararlandırılacağı) 
söylenmesine rağmen, bu da tam olarak 
uygulanmadı ve salgından zarar gördüğü 
halde nakdi desteklerden 
yararlanamayan milyonlarca kişi kapsam 
dışı kaldı.  
 

Son haftalarda, salgın tam kontrol altına 
alınmadan normalleşmeye geçerek bu 
nakdi desteklerden faydalanma sürecinin 
tamamlanması ve Fondan başka ödeme 
yapılmamasının arzulandığı görülüyor.  
 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı, “1 Haziran'da başlayan normalleşme 
süreciyle birlikte olumlu gelişmelerin 
yaşandığını, ilk 10 gün içinde kısa çalışma 
başvurusundan 400 bin geri çıkış aldıklarını, 
normalleşme desteği ile kısa çalışma desteğine 
başvurmuş firmalara, geçiş sürecinde prim 
desteği verileceğini” belirterek (AA, 17 
Haziran) bu arzuyu net bir şekilde ortaya 
koydu.  
 

 
 

Hükümet zaten çok düşük belirlediği 
nakdi destekleri biran evvel 
sonlandırmak istiyor. 
 

Sosyal Koruma Kalkanının çalışanlara 
ilişkin bölümü böyleyken, muhtaç 
kesimlere verilen sosyal yardım kısmı 
daha sorunlu görünüyor. 
 

Türkiye’de, %60 medyana göre yoksul 
sayısı 16.9 milyon (TÜİK, 2018). 
Açıklanan sosyal koruma kalkanı 
destekleri incelendiğinde, pandemi 
nedeniyle destek verilen kişi sayısı sadece 
1.851.194’te kaldı ve bunlara tüm salgın 
dönemi boyunca bir kereye mahsus 
1.000’er TL ödeme yapıldı (2020 Merkezi 
Yönetim Bütçesinde yer verilen ve pandemi 
olmasaydı da yapılacak olan sosyal yardım 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 
 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 3 • 19 Haziran 2020 
16 

ödemeleri ve bu yardımların verileceği kişiler 
düşülerek bulunan rakam). Bu tutar da 1.85 
milyon TL’ye tekabül ediyor. 
 

Hükümet ise Pandemi sürecinde toplam 
6 milyar tutarında sosyal destekte 
bulunduğunu ileri sürüyor. Oysa, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının 2020 yılı bütçesinde yer alan 
sosyal yardım ödeneklerinin sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
(1.003) eliyle kullandırılması zaten 
pandemi öncesinden planlanmış bir 
uygulama. Buna rağmen bu rakamından 
pandemi nedeniyle verilen bir destekmiş 
gibi lanse edilmesi, hükümetin de verilen 
desteklerin küçüklüğünün farkında 
olduğunu ve bunu daha büyük gösterme 
gayreti içine girdiğini gösteriyor. 
 

 

 
 

Hükümet tarafından yayınlanan 
yukarıdaki iki tablonun (18 Mayıs ve 13 
Haziran tarihli tablolar) birleştirilmesi ile 
ortaya çıkan tablodaki bilgileri Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının 
Anadolu ajansına verdiği röportajdaki 
bilgilerle bir arada ele aldığımızda Faz 1 
olarak gösterilen bölümdeki kişilerin 
zaten Bakanlığın bütçesindeki sosyal 
yardımlardan yararlanan kişiler olduğu, 
Faz 2 ile Faz 1 arasındaki kişi sayısı 
farkının (204.756) pandemi nedeniyle 
kamu kurumlarından ilave edilen yeni 

kişiler olduğu,  Faz 1 ‘de gösterilen 
2.111.254 kişiye iki kez 1.000’er TL ödeme 
yapıldığı, sonradan ilave edilen 204.756 
kişiye bir kez 1.000’er TL ödeme 
yapıldığı, e-devlet üzerinden alınan 
başvurular neticesinde oluşan 1.646.438 
kişilik listedekilere de bir kereye mahsus 
1.000’er TL ödeme yapıldığı, pandemiye 
özel olarak yapılan ödeme tutarının 1.9 
milyar TL ve yine pandemi nedeniyle 
destek verilen kişi sayısının 1.851.194 
olarak gerçekleştiği görülüyor. 

 

Sosyal Koruma Kalkanı 18 Mayıs 2020 13 Haziran 2020 Toplam

Sosyal Destek Faz 1 2.111.254.000 0 2.111.254.000

Sosyal Destek Faz 2 2.316.010.000 0 2.316.010.000

Sosyal Destek Faz 3 1.013.287.000 633.151.000 1.646.438.000

Kısa Çalışma Ödeneği 4.855.413.106 5.700.995.383 10.556.408.489

Nakdi Ücret Desteği 441.169.757 1.260.412.107 1.701.581.864

İşsizlik Ödeneği 730.894.637 1.340.138.189 2.071.032.826

Toplam 11.468.028.500 8.934.696.679 20.402.725.179
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Mart ayından bu yana salgının etkisini 
azaltmak amacıyla uygulanan sosyal 
koruma kalkanı isimli programın 3 ay 
daha uzatılacağına ilişkin emareler, 
hükümetin de salgının etkisinin bir süre 
daha devam edeceğini düşündüğünü 
gösteriyor. 
 

Hükümet, işsiz kalanlara ve kırılgan 
kesimlere 13 Haziran itibariyle sosyal 
koruma kalkanı kapsamında 20.4 milyar 
TL tutarında destek verildiğini açıkladı. 
Türkiye’de, %60 medyana göre yoksul 
sayısı 16.9 milyon (TÜİK, 2018). 
 

Açıklanan sosyal koruma kalkanı 
destekleri incelendiğinde, pandemi 
nedeniyle destek verilen kişi sayısı sadece 
1.851.194’te kaldı ve bunlara tüm salgın 
dönemi boyunca bir kereye mahsus 

1.000’er TL ödeme yapıldı (2020 Merkezi 
Yönetim Bütçesinde yer verilen ve pandemi 
olmasaydı da yapılacak olan sosyal yardım 
ödemeleri ve bu yardımların verileceği kişiler 
düşülerek bulunan rakam). 
 

AKP hükümetlerinin çok övündüğü ve 
çok kaynak ayırdıklarını söyledikleri 
sosyal yardım politikalarına rağmen son 
20 yıldır yoksul sayısında kayda değer 
bir azalma meydana gelmiyor ve 
pandemi nedeniyle işsiz / gelirsiz kalan 
milyonlarca kişinin bu yoksul sayısına 
ekleneceği tahmin ediliyor.  
 

Türkiye’deki yoksulluk sorununa 
kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm bulmak için 
uygulanagelen sosyal yardım politikaları 
dışında mekanizmalara ihtiyaç 
bulunuyor. 

 
 
 
 
 

Pandemide Sosyal Destek Programı ( 13 Haziran 2020 Verileri) Hane / Kişi Sayısı Ödeme Tutarı (TL) Miktar (TL)

Faz 1 (Pandemi Öncesinde de Düzenli Ödeme Alan Hanelere 1.000 TL Ödeme1) 2.111.254 1.000 2.111.254.000

Faz 2 (Faz 1'de Yer Alan Hanelere İlaveten Kamu Kurumları Tarafından Pandemi 

Sürecinde İlave Edilen 205 bin Hane/Kişi2)
2.316.010 1.000 2.316.010.000

Faz 3 (İşsizlik Ödemelerinden ve Sosyal Yardım Programlarından Yararlanmayan 

Muhtaç Hanelere/Kişilere Yapılan 1.000 TL Ödeme3)
1.646.438 1.000 1.646.438.000

Toplam Ödeme 6.073.702.000
Pandemi Olmasaydı da Bütçede Öngörülen Sosyal Yardım Ödemeleri ve Hane/Kişi 
Sayısı 4

2.111.254 1.000 4.222.508.000

Pandemi Nedeniyle Ortaya Çıkan İlave Sosyal Yardım Ödemesi 5 1.851.194 1.000 1.851.194.000

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 Haziran 2020 Bülteni

(1)  2020 Yılı MYB'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bütçesinde Yer Alan Sosyal Yardım Ödeneklerinin 1003 SYDV Eliyle 2.111.254 Hane/Kişiye Ödenmesi)

(2)  2020 Yılı MYB'nde Öngörülen 2.111.254 Hane/Kişiye Pandemi Döneminde Kamu Kurumlarından - Özellikle İçişleri Bakanlığından - Gelen Taleplerle İlave Edilen 204.756 Hane Kişi  ile 
Ortaya Çıkan 2.316.010 Hane Kişiye Yapılan Ödemler

(3) Herhangi Bir Sosyal Yardım ve İşsizlik Ödemesinden Yaralanmayanlardan - Muhtemelen de Kayıtsız Çalışan - ve Muhtaçlık Kriterine Uyan Kişilere Yapılan 1.000 TL Ödeme

(4) Pandemi Olmasaydı da 2020 Yılı MYB Kaspsamında Yapılacak Sosyal Yardım Ödemeleri ve Hane/Kişi Sayısı

(5) Pandemi Nedeniyle Bütçede Öngörülmeyen Hane/Kişilere Bütçede Olmayan İlave Ödemeler
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Üniversiteler: Toplumun Tüm Çelişkilerini 
Yansıtan Küçük Aynalar… 
 

“Her ülke ürettiği değerler ölçüsünde zengindir. Ülkeler ürettikleri değerlerle 
gelişirler. Bilimsel, kültürel ve eğitsel değerler, üniversitelerde üretilir. Bir ülkenin 
bilimsel, kültürel ve eğitsel değeri, bu ülkenin üniversitelerinin değerine bağlıdır. 
Üniversitelerin değeri ise, üniversitelerin öğrencilerinin değeriyle, öğretim 
elemanlarının değeriyle ve bunların ürettikleri eserlerin (buluş, patent, kitap, makale, 
vs.) değeriyle ölçülür” (Kemal Gözler - Akademinin Değersizleşmesi Üzerine) 
 
Türkiye’de akademinin içinden geçtiği 
değersizleştirilme sürecine ilişkin 
kuşkusuz hepimizin farklı gözlemleri var. 
Sadece üniversite kavramı da değil 
üniversite öğrenciliği kavramından 
üniversite hocalığına, alınan 
diplomalardan yazılan kitaplara, 
makalelere kadar uzanan bir 
değersizleşme… 
 

 
 

Ölçeği daha da genişletirsek toplumsal 
yaşamın birçok düzeyinde 
gözlemleyebileceğimiz bir durum. Ancak 
buradaki “değer” ya da “değersizlik” 
nitelemesi için basitçe kime göre neye 
göre sorularını yönelttiğimizde meselenin 
sadece sosyolojik değil aynı zamanda 
sosyo-ekonomik ve ideolojik boyutları 
içerdiğini görüyoruz. 
 

Üniversite Sayısı 17 Yılda İkiye Katlandı 
Türkiye yükseköğretim sistemi son 
çeyrek yüzyılda ve özellikle son on beş 
yılda dünyada eşine ender rastlanan bir 
genişleme ve yapısal değişim süreci 
yaşamaktadır. Devlet üniversitelerinin 
sayısı 1981 yılında sadece 19 iken 1982’de 
27’ye, 1992’ de büyük bir sıçrama 
göstererek o yıl kurulan 21 üniversite ve 
iki yüksek teknoloji enstitüsünün 
katılmasıyla 51’e yükseldi.  
 

Şu anda ise Türkiye’de 129’u kamu, 79’u 
vakıf üniversitesi (4 vakıf meslek 
yüksekokulu dahil) olmak üzere toplam 
208 üniversite bulunuyor. Kamu 
üniversitelerinin 26’sı Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de, 103 üniversite ise ülkenin 
diğer şehirlerine yayılmış durumda. 
 

Vakıf üniversitelerinin dağılımına 
baktığımızda ise 66 tanesinin üç büyük 
şehirde kalan 13 vakıf üniversitesinin de 
diğer bazı büyük şehirlerde kurulduğunu 
görüyoruz. 79 vakıf üniversitesinin 48’i 
İstanbul’da. Bu noktada bazı 
üniversitelerin kimi fakülteleri ya da 
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yüksekokullarının da ilçelerde 
kurulduğunu biliyoruz.  
 

Nüfusun Yaklaşık Onda Birini Üniversite 
Öğrencileri Oluşturuyor 
Türkiye’de 2018-2019 öğretim yılı 
itibarıyla 2.829.430’u önlisans, 4.429.699’u 
lisans, 394.174’ü yüksek lisans ve 96.199’u 
doktora olmak üzere toplam 7.749.502 
(yedi milyon yedi yüz kırk dokuz bin beş 
yüz iki) üniversite öğrencisi var.  
 

 
 

Yetmiş bine yakın üniversite öğrencisi ise 
Adalet Bakanlığının 2019 verilerine göre, 
cezaevlerinde kalıyor; bu toplam cezaevi 
nüfusunun %35’ine denk geliyor. 
 

Yukarıda verilen rakamlara üniversite 
mezunu sayısı dahil değil. 2018-2019 
öğretim yılı itibarıyla üniversitede 
okuyan öğrenci sayısı bu.  
 

Bunun anlamı şu: Belirli bir yılda 
nüfusumuzun yaklaşık onda biri 
üniversiteye gidiyor ve çok yakın bir 
gelecekte Türkiye nüfusunun yarısı 
üniversite mezunu olacak. 
 

Nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye gibi bir 
ülke, belirli bir yılda 7 milyon 750 bin 
öğrenciye üniversite eğitimi verebilecek 
imkâna, kaynağa ve donanıma sahip 
midir? 

 

2016 yılı için bakıldığında nüfusu 83 
milyon olan Almanya’da 3 milyon 43 bin 
üniversite öğrencisinin olduğunu 
görüyoruz. Nüfusu 67 milyon olan 
Fransa’da 2 milyon 480 bin; nüfusu 66 
milyon olan İngiltere’de 2 milyon 387 bin 
üniversite öğrencisi vardır.  
 

Türkiye’de üniversite öğrenci sayısı 17 
yılda 4.6 kat artış göstererek 
1.677.936’dan 7.749.502’ye çıkmıştır. Oysa 
aynı dönemde Türkiye’nin nüfusu dörtte 
bir artışla 65 milyondan 82 milyona 
çıkmıştır. 
 

Dikkati çeken bir artışın da ilâhiyat 
fakültelerinde olduğunu görüyoruz. Bu 
fakültelerde öğrenci sayısı dokuz yılda 
(2007’den 2018’e) 33 kat arttı. 
 

17 yılda üniversite öğrenci sayısının dört 
buçuk kat artmasının nedenlerinin 
araştırılması, yarattığı sorunların ortaya 
konulması, üniversiteler ve genel olarak 
eğitime ilişkin politikaların ana 
doğrultusunun belirlenmesinde kritik 
öne sahiptir. Kısacası Türkiye’de 
üniversite öğrencisi sayısı artıkça 
kaçınılmaz olarak mezun sayısı ve 
dolayısıyla diploma sayısı da 
artmaktadır. İşsizliğin hızla arttığı 
ülkemizde üniversite mezunları da 
payını artan bir oranda almaktadır. 
 

Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı Avrupa Standartlarının Çok 
Üzerinde  
Yükseköğretim sistemindeki hızlı 
genişlemenin en belirgin olumsuz 
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etkilerinden birinin eğitim kalitesi 
üzerinde olduğu söylenebilir. Öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısı gibi 
eğitim kalitesi ölçütleri açısından durum 
kaygı vericidir. 
 

Türkiye’de 2019 yılı itibarıyla, araştırma 
görevlisi ve okutmanlar dahil, toplam 
168.848 öğretim elemanı vardır. Öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısı 
46’dır (bu sayı Almanya’da 12, Fransa’da 16, 
Birleşik Krallık’ta 16, İtalya’da 20, İspanya’da 12, 
Portekiz’de 14, Avusturya’da 14, Macaristan’da 
14, Bulgaristan'da 12, ABD’de 16). 
 

2019 yılı itibarıyla Türkiye’de 27.326’sı 
profesör, 15.985’i doçent, 39.985’i doktor 
öğretim üyesi, 37.060’ı öğretim görevlisi, 
48.272’si araştırma görevlisi olmak üzere 
toplam 168.628 öğretim elemanı vardır. 
Türkiye’de bu yüksek rakamlara çok kısa 
bir süre içinde ulaşıldığının altını çizmek 
gerekiyor. 
 

17 yılda Türkiye’de profesör ve doçent 
sayısı 2,9 kat, yardımcı doçent (doktor 
öğretim üyesi) sayısı 3,5 kat, öğretim 
görevlisi sayısı 3,4 kat, araştırma görevlisi 
sayısı 1,9 kat artmıştır. Genel toplamda 
artış da 2,4 kat olarak gerçekleşmiştir. 17 
yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’de 
profesörlük, doçentlik ve yardımcı 
doçentlik unvanlarının sayısı üçe 
katlanmıştır.  
 

YÖK Eliyle Siyasi Kadrolaşma ve Tabela 
Üniversiteler  
2002’de 93 olan üniversite sayısının 
2020’de 208’e ulaştığını yukarıda 
belirtmiştik.  Sadece 17 yılda ikiye 

katlanan bu artış bile üniversiteler 
üzerine epeyce düşünmeyi gerektiriyor.  
 

Yine de “değeri” belirleyen şeyin sayısal 
verilerin azlığı ya da çokluğu değil, 
üniversitelerin işlevi, onun bilimsel 
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin rolü ve 
akademinin niteliği olduğunu 
vurgulamalıyız. Bu sayılara nasıl 
ulaşıldı? Bunun cevabını bulmak için 
biraz geriye gitmek gerekiyor.  
 

Yükseköğretim sistemindeki hızlı 
genişleme, genellikle Türkiye’deki 
yükseköğretim okullaşma oranının 
sanayileşmiş ülkelere kıyasla çok düşük 
olduğu, üniversiteye giriş için 
başvuranlarla yerleştirilenler arasındaki 
büyük sayısal dengesizlik ve buradan 
çıkarak halkın karşılanamayan 
yükseköğretim talebi gibi düşüncelerle 
gerekçelendirilmek istense de asıl 
nedenin siyasal etkenlerden 
kaynaklandığı konusunda yaygın bir 
görüş birliği bulunuyor. 
 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
eğitim/yükseköğretim kurumlarının 
(kamu ya da özel) önemli işlevlerinden 
biri, devletin ideolojik aygıtı olma 
vasfıyla resmi-egemen ideolojinin üretilip 
yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu işlevleri 
açısından baktığımızda ülkemiz 
üniversiteleri için en önemli kırılma ve 
değişim 12 Eylül darbesiyle geldi. 
Darbeden bir yıl sonra 6 Kasım 1981’de 
yayımlanan Yükseköğretim Yasası bu 
değişimin yörüngesini belirleyen 
kurumsal bir yapıyı çıkardı karşımıza: 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK).  
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Üniversiteleri baskıcı rejimin amaçları 
doğrultusunda sıkı denetim altına alma 
amacını gerçekleştirme işlevini bu 
dönemde YÖK üstlendi. YÖK Yasasının 
içeriği incelendiğinde 12 Eylül rejiminin 
80’lere gelen sürecin birinci derece 
sorumlusu gördüğü üniversitelere ve 
akademisyeninden öğrencisine bütün 
üniversite bileşenlerine karşı tepkisiyle 
biçimlenmiş olduğu görülür. 
 

 
 

YÖK’e yüklenen ideolojik rol, başlangıçta 
milli güvenlik devleti anlayışının ülke 
çapında üniversiteler üzerinden 
örgütlenmesidir. Kuşkusuz bu ideolojik 
hat zaman içerisinde değişime uğrayacak, 
üniversitelerin toplumsal konumlanışı ve 
rolü de değişecektir. 
 

1980’lerde “komünizm ve bölücülüğe 
karşı” Türk-İslam Sentezinin 
üniversitelere yerleştirilmesine ön ayak 
olan YÖK, 1402 Sayılı Yasayla 
üniversitelerden tasfiye edilen kadroların 

yerine Türk-İslam Sentezi anlayışına 
uygun kadroların yerleştirilmesini 
sağladı. Akademik-bilimsel niteliklerin 
önüne geçen kriter hâkim ideolojiye 
uygunluk kriteri oldu.  
 

1980 öncesinin sol, sosyal demokrat 
geleneğinden gelen, cumhuriyetin temel 
değerleriyle yetişmiş ilerici ve aydın 
üniversite kadrolarını toptan tasfiye 
edemeyen siyasal iktidarların “karşı-
kadrolaşma” girişimleri, hem üniversite 
sayılarının plansız, programsız bir 
şekilde çoğaltılmasına hem de artan 
ihtiyaçların da etkisiyle akademik 
vasıfları düşük bir öğretim elemanı 
kitlesinin üniversitelerde yığılmasına yol 
açtı.  
 

1990’lı yılların tarihsel bağlamı içinde 
özellikle Kürt sorunu ekseninde yükselen 
çatışma ortamının da etkisiyle sözünü 
ettiğimiz Türk-İslam Sentezine etnik-
milliyetçi vurgu da eklenmiş oldu. Öyle 
ki bu yıllarda yeni açılan bazı 
üniversitelerde milliyetçi-ülkücü sağ 
kadrolaşma da güçlenmeye başladı.  
 

Öte yandan 1990’ların ortasından itibaren 
İslamcı siyasetin bir tehdit olarak 
görülmesiyle birlikte, YÖK’ün bu 
ideolojik işlevi esas olarak “irticai 
kadrolaşma” ile mücadele ve “türban 
meselesi” üzerinden şekillendi. Bu 
dönemde YÖK’ün atama ve 
yükseltmelerde yayın kriteri 
zorunluluğunu getirmesinin söz konusu 
siyasi çizginin üniversitelerdeki gücünün 
azaltılmasında etkili olduğu yaygın kabul 
gören bir görüştür. 
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Kasım 2002’de İslamcı siyasetin içinden 
doğan AKP, ilk iktidar döneminde bu 
durumu değiştirmeye çalışmadı. Ne 
zaman ki iktidarı giderek güçlendi, 
üniversitelerin dönüştürülmesi de ana 
gündemlerinden bir haline geldi. 
Özellikle Ağustos 2007’de partinin 
kurucularından Abdullah Gül’ün 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte YÖK 
ve üniversitelerde AKP’nin siyasal 
çizgisi, İslami-muhafazakâr ideolojisi 
gözle görünür şekilde etkili olmaya 
başladı.  
 

Böylece üniversiteler Gülen teşkilatı başta 
olmak üzere, çeşitli cemaatlerin 
kadrolaşma çekişmelerinin odağı haline 
geldi. AKP iktidarı 1994’ten beri durmuş 
olan yeni üniversite kurma furyasını 
yeniden başlattı ve 2006’dan itibaren pek 
çok küçük şehirde bir dizi üniversite 
açıldı.  
 

Kısacası AKP’li yıllarda piyasacı, 
muhafazakâr, milliyetçi eğilimleri 
paylaşan, giderek artan otoriterleşmeye 
koşulsuz biat eden bir akademik 
kadrolaşmanın yaratılması yıllar içinde 
hız kazandı. 15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimi sonrasında ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde 
yaşanan akademik tasfiye, sözünü 
ettiğimiz kadrolaşma çabasının ve 
iktidarın kendi ideolojisini taşıyacak 
olanların üniversitelere yerleştirilmesinin 
son büyük hamlesi olarak 
değerlendirilebilir.  
 

Türkiye’deki üniversiteleri dört grupta 
sınıflandırmak mümkün:  
Birinci grupta Türkiye’nin “elit” 
üniversiteleri denildiğinde ilk akla gelen, 
uluslararası akademik göstergeler 
açısından önemli bazı listelerde adı 
geçen, piyasalara yüksek vasıflı eleman 
sağlayan, köklü kamu üniversiteleri ve 
büyük holdingler tarafından kurulmuş 
bazı vakıf üniversiteleri yer alıyor. Bu 
gruba Hacettepe, ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi 
gibi kamu üniversiteleri ve Koç, Sabancı, 
Bilkent gibi vakıf üniversiteleri örnek 
gösterilebilir. 
 

İkinci grupta belli ölçüde ekonomik ve 
sosyo-kültürel gelişmişlik özellikleri 
gösteren büyük kentlerdeki emek 
piyasalarına vasıflı eleman yetiştiren 
üniversiteler yer alıyor. Örneğin 
Çukurova (Adana), Anadolu (Eskişehir), 
Bursa Uludağ, Kocaeli, Gaziantep, 
Ondokuz Mayıs (Samsun), Selçuk 
(Konya) üniversiteleri gibi. Bu 
üniversiteler yakın tarihlerde kurulan 
diğer üniversitelere göre daha hızlı 
gelişmiştir.  
 

Üçüncü grupta yer alanlar ise daha 
geride kalmış, yine görece büyük 
kentlerde ya da orta büyüklükteki 
kentlerde kurulmuş olanlardır. Mersin, 
Muğla Sıtkı Koçman, Cumhuriyet (Sivas), 
Yüzüncü Yıl (Van), Dicle (Diyarbakır), 
Zonguldak Bülent Ecevit üniversiteleri 
gibi.  İstisnaları olsa da bunlar da daha 
çok orta-düşük vasıflı, ucuz işgücü 
yetiştiren üniversitelerdir.  
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Türkiye’de yukarıda sayılan gruplara 
giremeyen, büyük kentler ve orta 
büyüklükteki kentler dışında kurulan 
üniversitelerin tamamını koyabileceğimiz 
dördüncü grup, en kalabalık olanıdır. Bu 
üniversitelerin çoğunun ulusal ya da 
yerel piyasalar için üretim yapan küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yer 
aldığı bir organize sanayi bölgesi olan ve 
pek büyük olmayan bir çarşıda ticaretin 
döndüğü küçük il merkezlerinde ve 
ilçelerde kurulu olduğu düşünülürse, 
daha çok o yerelin durgun ekonomik 
hayatını canlandırma işlevi gördüğü 
söylenebilir.  
 

Yükseköğretime talep konusu daha ince 
bir ayrıntıda incelendiğinde, yeni 
üniversiteler kurulması talebinin önemli 
bir kısmının ciddi akademik etmenler 
yerine, kentin yatırımcılar için bir çekim 
merkezi olması ve kent ekonomisinin 
canlanması gibi ekonomik unsurlardan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  
 

Başta yeterli akademik ve fiziksel altyapı 
oluşturulmadan yeni üniversitelerin 
kurulduğu kent halkı olmak üzere, 
kamuoyunda eğitimin niteliği ve uygun 
üniversite ortamının oluşup 
oluşmadığıyla ilgili kaygıların henüz 
yeterli düzeye ulaşmamış olması ve yeni 
üniversitelerden mezun olanların 
akademik donanımları ve işgücü 
piyasasındaki konum ve 
performanslarıyla ile ilgili kaygıların ön 
planda tutulmaması bu görüşü destekler 
niteliktedir. 
 

Türkiye’de yükseköğretim sisteminin en 
büyük açmazlarından biri, sistemin 
işgücü piyasalarıyla ilişkilendirilmemiş 
olması ve yükseköğretimin bu 
bağlamdaki hedefinin ağırlıkla ve çok 
soyut bir biçimde bilgi toplumunun 
gerektirdiği insan gücünü yetiştirmekle 
sınırlandırılmasıdır.   
 

Son söz olarak üniversitenin bir meslek 
eğitim kurumu olarak görülmemesi 
gerektiğini, üniversite kavramının içinin 
boşaltılmasına ve düzeyinin aşağıya 
çekilmesine karşı duruşun salt bilim 
yararına değil aynı zamanda toplumsal 
yarar açısından da çok önemli olduğunu 
belirtmek gerekir.  
 

Eğitim ile ilgili temel ilkelerin 
hatırlanmasında ve hayata geçirilmesinde 
sayısız fayda bulunuyor:  
ì Eğitim temel bir insan hakkıdır  
ì Eğitimin temel amacı iyi insan ve iyi 

yurttaş yetiştirmektir 
ì Eğitim, demokratik değerleri 

benimsemiş, insan hakları ve 
özgürlüklerine saygılı bireyler 
yetiştirmeyi hedefler. 

ì Eğitim, bireysel ve toplumsal 
gelişimin itici gücüdür. 

ì Her düzeyde nitelikli eğitime erişim 
ve öğrenme fırsatlarını genişletme, 
eğitimde fırsat eşitliğinin temelidir. 

ì Eğitim demokrasinin ve toplumsal 
bütünleşmenin ana unsurdur. 

ì Çağdaş eğitimin vazgeçilmez öğesi 
olan yaşam boyu öğrenme barışçıl, 
bilimsel düşünceyi benimsemiş, 
teknoloji ve ekonomik yaşamdaki 
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gelişmelere uyum sağlayabilen 
yurttaşların yetiştirilmesinin 
anahtarıdır.  

ì Özgürlük, ancak laik eğitim 
ortamında anlam ve değer kazanabilir 
ve sürekliliğini koruyabilir. Eğitim 
düzeni laik bir zemine oturtularak, 

öğretim birliği çerçevesinde 
yürütülerek, bilime, yeniliğe ve 
değişime açık, gelecek vizyonu olan, 
çağdaş bir toplum ve demokratik 
devlet yapısı oluşturulur... 
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Sivil Toplumu Dönüştürmek… 
 

Norm koyucu bir güç olmanın, kitlelere önderlik etmenin yolu sivil toplumda 
hegemonyayı inşa etmekten, yeni bir ethos, yeni bir kültür, yeni bir dünya görüşü ve 
uygarlık bilinci oluşturmaktan geçer. 
 
Demokratik yaşamın vazgeçilmezi olan 
sivil toplum kavramı siyaset felsefesinde 
çok önemli bir yer tutmaktadır. Sivil 
toplum, siyasetin ve ekonominin tek elde 
toplandığı mutlakiyetçi devletten özerk 
bir ekonominin ortaya çıkmasıyla doğdu. 
Bu anlamda topluma özerkliğini 
kazandıran süreç sivil toplumun 
doğuşunu da sağladı. Kavram özel 
mülkiyetin, sınıfsal güç ilişkilerinin, 
piyasanın yani kapitalizmin gelişimi ile 
bağlantılı olan bir ilişkiler bütününü 
içerir. 
 

 
 

Siyaset felsefesi içinde uzun bir geçmişe 
sahip olan sivil toplum kavramını ilk 
olarak kapsamlı biçimde formüle eden 
düşünür G. W. F. Hegel’dir. Sivil toplum 
ile siyasal toplum (yani devlet) arasında 
ilk net ayrımı yapan Hegel sivil toplumu, 
siyasal yapıları ve örgütlenmeyi 
önceleyip belirleyen ekonomik ilişkilerin 
gelişmesi olarak tanımladı. Hegel’in 
düşüncesinde sivil toplum; ihtiyaçlar 
sistemini (üretim, mübadele ve diğer 
piyasa ilişkilerini içeren ekonomi alanını), 
toplumsal sınıfları, meslek birliklerini, 

hukuku yürütmekle sorumlu kurumları 
ve idareyi kapsar. 
 

Sivil toplumu tartışmalarında öne çıkan 
diğer bir önemli düşünür ise Karl 
Marx’tır. Marx da Hegel gibi sivil toplum 
kavramının ortaya çıkışını feodalizmin 
çözülmesiyle ve kapitalizmin 
gelişmesiyle ilişkilendirdi. İnsanların 
maddi yaşamını belirleyen tüm bireysel 
ve toplumsal ilişkilerin ve faaliyetlerin 
doğrudan siyasal bir nitelik taşıdığı 
feodalizmin çözülmesiyle birlikte 
mülkiyetin siyasal bağlarından 
kurtulduğunu söyledi.  
 

Bunun sonucunda siyasal alan ve iktisadi 
alanın birbirinden ayrıldığı fikrini ileri 
sürdü. Bunu da üretici ile üretim araçları 
sahipliğinin birbirinden ayrılması ve 
emek gücünün alınıp satılabilen bir 
metaya dönüşmesi izlediğini dile getirdi. 
Emek gücünün metaya dönüşmesi, 
mübadele sırasında herhangi bir 
doğrudan zor (ekonomi-dışı baskı) 
kullanımını gerektirmez. Herkes emeğini 
satmakta (sömürülmekte) biçimsel olarak 
özgürdür. Toplumun maddi üretiminin 
gerçekleştiği sivil toplumda 
kurumsallaşmış zora, şiddete, baskıya 
dayalı bir ilişki yoktur. Bu ilişki siyasal 
alana kaymıştır. Artık kapitalist üretim 
ilişkilerinde sömürünün maddi temelini 
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siyasal tabiiyet değil toplumsal (sivil) 
ilişkiler oluşturur. Üretim ilişkileri, 
baskıya dayalı ilişkilerden ayrılmıştır.   
 

 
 

Sivil toplum tartışmalarında öne çıkan 
diğer bir düşünür ise Antonio 
Gramsci’dir. Üstyapının ikiye 
ayrılabileceğini, ‘özel’ örgütlenmelerin 
bulunduğu kesimin ‘sivil toplum’, buna 
mukabil, yönetici sınıfların toplum 
üstünde ‘hegemonya’ kurmasına aracı 
olan, kendisini devlet ve yasal hükümet 
aracılığıyla gösteren ‘doğrudan yönetim’ 
örgütlerinin de ‘siyasal toplum veya 
devlet olarak tanımlanabileceğini belirtir. 
 

Gramsci, sivil toplumu Marx’tan 
farklılaşarak üretim faaliyetinin dışında 
olan özel olarak nitelenen 
örgütlenmelerin tamamını kapsayan bir 
alan olarak tanımlar. Sivil toplum 
terimini, üretim ilişkileri alanı dışında 
devletle ekonomi arasındaki üstyapısal 
kurumlar sistemi anlamında kullanır.  
 

Böylece sivil toplumun kapsamına felsefi, 
sanatsal, kültürel vb. toplumsal pratikler 
bütünü (dolayısıyla bütün düşünsel 
faaliyetler) girer.  
 

Dolayısıyla sivil toplum yeni bir kültür 
ve dünya görüşünün yeşereceği, 
demokrasi için mücadelenin yaşandığı 

bir alandır. Siyasal toplumda egemen 
sınıfın baskı ve tahakküm ilişkilerine 
dayanarak sağladığı iktidar, sivil 
toplumda ise etik-politik liderliğe, 
kitlelerin rızasına dayanılarak kurulan 
hegemonya ile gerçekleştirilir. Bu rıza 
kazanma ilişkisi durağan ve tek seferde 
sonlanan bir ilişki değildir. Uğruna 
sürekli mücadele edilmesi, yenilenmesi 
ve savunulması gereklidir.  
 

Ötekileştirici siyaset dilini aşmanın, 
toplumu kutuplaştıran moral kodları 
değiştirmenin, toplum kesimleri 
arasındaki önyargıları parçalamanın, 
toplumu eşitlikçi, adil ve demokratik bir 
siyasal program etrafında birleştirmenin 
yolu sivil toplumu dönüştürmekten 
geçmektedir. 
 

Norm koyucu bir güç olmanın, kitlelere 
önderlik etmenin yolu sivil toplumda 
hegemonyayı inşa etmekten, yeni bir 
ethos, yeni bir kültür, yeni bir dünya 
görüşü ve uygarlık bilinci oluşturmaktan 
geçer. 
 

Dolayısıyla demokratik bir toplum ve 
gelecek inşa etmek, AKP’nin temsil ettiği 
otoriter baskıcı yönetimlerin yaptığı gibi 
sivil toplumu zapturapt altına almakla 
değil ona entelektüel olarak nüfuz 
etmekle mümkündür.  
 

Basın, düşünce, ifade ve örgütlenme 
özgürlüğünü ortadan kaldırıp, toplum 
üzerinde yoğun baskı kurarak yöneten 
AKP kendisine karşı muhalefetin 
yeşereceği sivil toplumu var gücüyle 
boğmaya çalışıyor. 
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Sivil toplumdaki üstünlüğünü, kitleler 
üzerindeki ahlaki ve entelektüel 
liderliğini yitiren, kitleler nezdinde 
inandırıcılığını kaybeden ve tabanıyla 
bağı zayıflayan kısaca hegemonya krizi 
yaşayan AKP iktidarını siyasi ve 
ideolojik olarak mağlup etmenin yolu 
tam da Gramsci’nin sözünü ettiği gibi 
sivil toplumda karşı-hegemonik bir güç 
olmaktan geçiyor.  
 

Diğer bir ifadeyle iktidar için yeni bir 
odak haline gelmekten, demokratik 

dönüşümün yürütücüsü, demokrasiye 
geçiş programının uygulayıcısı olmaktan 
geçiyor.  
 

Bilindiği üzere Türkiye’de sivil toplumun 
faaliyetleri yalnızca büyük kentlerde 
yoğunlaşmıştır. Bu büyük kentler dışında 
kalan tüm bölgelerde sivil toplum 
örgütleri çok güçlü değildir.  
 

Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına 
düşen görevlerden biri ilgili bölgelerdeki 
bu ihtiyaca cevap üretmeleridir.  
 

Bir devir kapanmak ve eski olan ölmek 
üzereyken iktidarı alacak Cumhuriyet 
Halk Partisi kadrolarının önündeki en 
ivedi ve zorlu görev sivil toplumu 
dönüştürmektir. 
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Otoriterleşen Dünyada Sosyal Bir Deney: Yeni 
Zelanda… 
 

Ekonomiyi GSYH merkezli olmaktan çıkarma arayışı farklı bir gönenç çerçevesi 
(wellbeing framework) oluşturmayı gerektiriyordu. Ardern’in hükümeti bu 
çerçevenin merkezine çocukları aldı. Ülkelerini çocuklar için dünya üzerinde 
yaşanabilecek en iyi yer haline getireceklerini duyurdu. 
 
2008 Krizinin ardından geçen dönemde 
beklenen kapitalist genişlemenin bir türlü 
ortaya çıkamaması ve bunun üzerine 
iklim değişikliğine bağlı olarak gıda ve su 
krizlerinin kapıda olması sistemin 
meşruiyetinin sorgulanmasına yol açıyor.  
 

Bu da beraberinde bir takım olağanüstü 
tedbirlerin alındığı, güvenlik ve gözetim 
teknolojilerinin yoğun bir biçimde 
uygulamaya sokulduğu ve otoriter 
popülist liderlerin bireysel 
performanslarına indirgenmiş ara 
rejimlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.  
 

Buna rağmen; 1980’lerden bu yana 
aşındırılan sosyal devletten geriye kalan 
sosyal güvencesi ve toplumsal bağları 
yok olma noktasına gelmiş yığınları 
yönetmek her gün daha da büyük bir 
sorun halini alıyor.  
 

Son 3 yılda Yeni Zelanda’da uygulamaya 
konulan “sosyal deney” ise bu gidişata 
karşı bir alternatif sunma çabası olarak 
görülebilir. 
 

Pasifiklerin İskandinavyası 
Yeni Zelanda yaklaşık 5 milyonluk 
nüfusa sahip bir ülke. Avusturalya’nın 
2000 km doğusunda yer alan 2 büyük 

adadan ve bunların çevresinde yer alan 
600 irili ufaklı adadan oluşuyor. 
Yüzölçümü Türkiye’nin üçte biri kadar.  
 

1840 yılında İngiliz hakimiyetine giren 
ülke halen İngiliz Milletler Topluluğunun 
(Commonwealth) bir üyesi. Bu şu anlama 
geliyor: ülkenin devlet başkanı aynı 
zamanda İngiliz Kraliçesi olan 2. 
Elizabeth ve Kraliçe kendisini temsilen 
bu ülkeye bir vali atıyor.  
 

Ancak bu ülke 1940’ların ikinci 
yarısından bu yana aynı zamanda temsili 
demokrasi ile yönetilen egemen bir 
devlet.  
 

Yeni Zelanda çok uzun bir süredir 
“dünyanın sosyal laboratuvarı” olarak 
biliniyor. Ülke bu takma adı 1890 ile 
1920’ler arasında geçirdiği dönüşüm 
nedeniyle almış.  
 

Bu dönemde iktidarda bulunan Liberal 
Parti öncülüğünde toplumsal 
özgürlüklerin geliştirildiği ancak eşitlikçi 
uygulamaların da uygulamaya 
konulduğu bir yönetim modeli 
benimsenmiş.  
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Ülkenin bugün halen cömert ve 
özgürlükçü bir yer olarak tanınmasında 
ve Pasifiklerin İskandinavyası olarak 
bilinmesinde bu dönemin payı büyük. 
 

 
 

Keza Büyük Buhranın ardından 1935 
yılında iktidara gelen İşçi Partisi’nin 
yaptığı reformlar ve ILO’nun örnek 
olarak gösterdiği Sosyal Güvenlik Sistemi 
de bu mirasta önemli bir yere sahip. 1949 
yılına kadar iktidarda kalan İşçi 
Partisi’nin geliştirdiği sosyal demokrasi 
anlayışı sonraki dönemde iktidarda olan 
Ulusal Parti tarafından da korunmuş ve 
ülkenin 1970’li yılların sonuna kadar bir 
sosyal devlet olarak kalmasına imkân 
tanımış.  
 

1980’lerde neoliberalizmin ülkeye hızlı 
bir giriş yaptığı biliniyor. Sosyal güvenlik 
ve işçi haklarında önemli gerilemeler 
yaşanması ve büyüme önceliğinin milli 
gelirin artışına verilerek servet 
bölüşümüne ilişkin uygulamaların 
aşındırılması bu dönemin tipik 
uygulamaları arasında.  
 

2010 yılında Warner Bros.’un Hobbit 
filminin çekimlerini İrlanda’ya kaydırma 
tehdidine dayanamayan iktidarın set 

çalışanlarının statüsünü işçi olmaktan 
çıkarması ve bu insanları ülkedeki 
işçilerin halen sahip olabildikleri 
haklardan da maruz bırakması gelinen 
noktayı gösteren bir örnek. Tüm bunlara 
rağmen Yeni Zelandalılar neoliberalizmin 
ideolojik hegemonyasını reddetmeye ve 
ülkelerini hala sosyal bir devlet olarak 
görmeye devam ediyor. 
 

Bir Başkası Daha Var 
Eski ve güzel Star Wars filmlerinin 
birinde Jedi Ustası Yoda dostu Obi-Wan 
Kenobi’ye Gücün Karanlık Tarafı ile 
savaşması için yetiştirdiği Luke 
Skywalker’ın sabırsızlığı ve kendini 
beğenmişliğinden dert yanar. Kenobi’nin 
o bizim tek umudumuz demesi üzerine 
Yoda, Luke’un kızkardeşini kastederek 
“Bir başkası daha var” der.   
 

Bu durum Yeni Zelanda’yı 2017 
Ekiminden bu yana yöneten İşçi Partisi 
lideri Jacinda Ardern için de geçerli.  
 

Son dönemin en ileri programına sahip 
lideri olan Corbyn’in İngiliz İşçi 
Partisi’nin rekor bir farkla Boris 
Johnson’a yenildiği ve yine Demokratik 
Sosyalist Bernie Sanders’in Demokrat 
Parti adaylığının parti içindeki güç 
odaklarının seferberliği neticesinde 
engellendiği bu dönemde, Ardern küresel 
çapta yükselen otoriterliğe karşı umut 
olarak karşımıza çıkıyor. 
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2017 yılının Ağustos ayında partisinin 
genel başkanlığına seçildiğinde henüz 37 
yaşında olan Ardern, partisinin en genç 
genel başkanı unvanını aldıktan tam 7 
hafta sonra Başbakan seçilince ülkesinin 
son 150 yıldaki en genç başbakanı ve en 
genç kadın başbakanı unvanlarını da 
kazanmış oldu. Bu süre içerisinde halka 
açık ve dürüst bir iletişim kuran Ardern 
Kiwilerin (Yeni Zelandalılara o 
coğrafyada yaşayan ve aynı isme sahip 
bir kuş türünden esinlenerek verilen 
takma isim) siyasete ilgi duymalarını ve 
seçim kampanyasına önemli oranda 
maddi destek vermelerini sağladı.  
 

Seçim sürecini bir tür toplumsal harekete 
dönüştürmeyi başaran Ardern’in 
gösterdiği başarı ve elde ettiği ilgi 
Jacindamania olarak adlandırıldı. 
 

Sosyal Laboratuvar 
Ardern’in kampanyasında öne çıkan 
hususlardan ilki ekonomik göstergelerin 
ötesinde bir yaşam standardı çerçevesi 
yaratmak oldu.  
 

Bu geleneksel ekonomik göstergelerin 
tamamen göz ardı edilmesinden çok, 
GSYH’in arttığı ancak bu artışa doğanın 
tahribatının ve yoksulluğun artışının 
eşlik ettiği durumda bir başarıdan söz 

edilemeyeceğinin kabulü anlamına 
geliyor.  
 

2018 ve 2019 bütçeleri bu perspektifle 
hazırlanmış, milli geliri artırmanın 
yanında doğal ve sosyal varlıkların 
geliştirilmesine yönelik bir perspektif 
benimsenmiştir. 
 

Ekonomiyi GSYH merkezli olmaktan 
çıkarma arayışı farklı bir gönenç 
çerçevesi (wellbeing framework) 
oluşturmayı gerektiriyordu.  
 

Ardern’in hükümeti bu çerçevenin 
merkezine çocukları aldı. Ülkelerini 
çocuklar için dünya üzerinde 
yaşanabilecek en iyi yer haline 
getireceklerini duyurdu.  
 

Bunun yanında asgari ücretin artırılması, 
sağlık giderlerinin ucuzlatılması, 
erişilebilir konut projeleri ve hanehalkına 
yönelik vergi indirimleri uygulamaya 
alındı. 
 

2019 yılı sonu itibariyle bu hedeflerde 
Ardern’in kendi ifadesiyle istenilen 
tempoda olmasa da ilerleme kaydedilmiş 
durumda.  
 

Vergi indirimlerinin ve sosyal 
yardımların artırıldığı, köklü bir 
değişiklik olmasa da refahın artırılmasına 
ilişkin ilk adımların atıldığı söyleniyor. 
Eğitim ise hükümetin en başarılı olduğu 
alan. Öğretmenler sendikasının talepleri 
doğrultusunda 1980’li yıllardan bu yana 
yapılan birçok uygulamaya son verildi. 
Merkezileşme yönünde adımlar atıldı. 
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Suç oranları ve hapishane sisteminde 
görece iyileştirmeler sağlandı.  
 

İklim değişikliği ile mücadele konusunda 
yapılan harcamalarda artışa gidildi. 
Bunlar dışında kalan ulaşım, konut ve 
sağlık alanlarında ise yavaş ilerlendiği 
bildiriliyor. 
 

Liderlik 
Yeni Zelanda’yı takip eden 
araştırmacıların önemli bir kısmı, Ardern 
hükümetinin en önemli başarısının kriz 
anlarında gösterdiği liderlik olduğunu 
konusunda hemfikirdir.  
 

Ardern kendi liderliğini içgüdüsel olarak 
tanımlıyor. Araştırmacılar da Ardern’in 
belirli bir örneğin taklidine dönüşmek 
yerine kendi özgünlüğünü ortaya koyan 
ve sürekli olarak empati kuran bir liderlik 
anlayışı olduğunu belirtiyorlar. Onun 
gerçek bir iletişimci olduğunu ifade 
ediyorlar. 
 

Seçim dönemi ile birlikte görülen bu 
özellikler özellikle 15 Mart 2019’da 
Christchurch şehrinde Cuma namazı 
esnasında cemaate gerçekleştirilen silahlı 
saldırı sonucunda 50 kişinin yaşamını 
yitirmesi olayı ile bir kez daha ön plana 
çıktı.  
 

O dönemde verdiği demeçler 
incelendiğinde, Ardern’in birleştirici bir 
dili hakim kıldığını görüyoruz. “Hepimiz 
biriz ve onlar [Müslümanlar] da bizden” 
diyen Ardern, Amerika’daki siyasi 
liderlerin aksine silahlı saldırıyı terör 
eylemi olarak tanımlamaktan geri 

durmadı. Cenazelere düzenlediği 
ziyaretler esnasında başörtüsü taktı. 
Meclis konuşmasını Esselamü Aleyküm 
diyerek açması Müslüman toplumunun 
takdirini topladı. 
 

 
 

Birçok araştırmacı Ardern’in sorunun 
çözümüne ilişkin attığı adımların 
yalnızca söylem düzeyinde kalmadığını 
belirtiyor. Evet, doğru bir dil kullanmak 
ve iletişim kanallarını açmak önemli 
ancak bunu somut eylemlerle 
birleştirmek gerekli.  
 

Ardern hükümeti salgında hayatını 
yitirenlerin ailelerine finansal destek 
sağladığı gibi uluslararası ortamda aşırı 
sağcı teröre son vermek için bir çağrıda 
bulundu. Ve hepsinden önemlisi kendi 
ülkesinde çok kısa bir süre sonra yarı 
otomatik askeri silahların satışını 
yasakladı.  
 

Covid-19 ve Sonrası  
Ardern’in iletişim yeteneği ve söylemi 
somut tedbirlerle birleştirme becerisi 
kendisini Covid-19 sürecinde de gösterdi. 
Bir vatandaşın Ardern için bize vaaz 
vermiyor, emirler yağdırmak yerine 
bizimle birlikte duruyor dediğini aktaran 
muhabirler halka güven veren dilin 
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insanların pandemiye karşı alınan 
tedbirlere uymasında çok etkili olduğunu 
vurguluyorlar.  
 

Sakin bir dille iletilen mesajlar arasında 
en öne çıkanı “baloncuk” benzetmesi 
olmuş. Hastalığın kuluçka dönemi olan 
14 günün 2 katı süren karantina süresince 
yanınızdaki kişileri kendi baloncuğunuz 
içinde düşünün ve baloncuğunuz dışında 
kalan herkese sanki Covid-19 
taşıyormuşsunuz gibi davranın diyen 
Ardern’in ikna gücünü konuşturması 
hastalığı durdurmada önemli rol 
oynamış.  
 

Sağlık sisteminin ve alınan sıkı 
tedbirlerin payını unutmamak lazım. En 
yakın ve önemli komşusu 
Avusturalya’nın aksine hastalığı 
geriletme ya da hastalık eğrisini 
düzleştirme yerine yüksek test sayısı ve 
karantina gibi yöntemlerle hastalığı 
ortadan kaldırma gibi radikal bir politika 
benimseyen Yeni Zelanda’da 22 kişi 
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.  
 

Bu, nüfusa oranlarsak Türkiye’de hastalık 
nedeniyle hayatını kaybedenlerinin 
sayısının 360 olması anlamına geliyor. 
 

 
 

Ekonomi uzmanları alınan katı tedbirler 
nedeniyle GSYH’deki düşüş ve işsizlik 
artışı gibi temel konularda Yeni 
Zelanda’nın Avusturalya’dan daha kötü 
etkileneceğini bildiriyorlar.  
 

Ancak hükümetin halktan pamdemi ile 
mücadele konusunda izlenilen politikalar 
nedeniyle ciddi destek gördüğü 
söylenebilir. Halkın yüzde 84’ünün 
Ardern’in Covid-19 ile mücadele 
yöntemini desteklediği belirtiliyor.  
 

Eylül 2020’de gerçekleştirilecek seçimlere 
bu istatistiklerin nasıl yansıyacağını 
göreceğiz.  
 

Ancak asıl soru bu sefer tek başına 
hükümet kurması durumunda Ardern’in 
İşçi Partisi’nin beklenen reformları daha 
hızlı bir biçimde uygulamaya koyup 
koyamayacağı olacak.
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Ekonomide Haftaya Bakış… 
 

Merkezi yönetim bütçesindeki bozulma Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan 
transferlere rağmen sürüyor. Mevcut tablo Türkiye’nin hem bütçe hem de cari açık 
veren (ikiz açık) görüntüsüyle daha da kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Kamunun 
kısa vadeli borçlarındaki artış dikkat çekiyor. Haftalık para, banka ve menkul kıymet 
istatistikleri ise yurt içi yerleşiklerin dolara koştuğunu, yurt dışı yerleşiklerin ise 
Türkiye’den kaçmaya devam ettiğini gösteriyor. 
 
15-19 Haziran haftasının en önemli verisi 
merkezi yönetim bütçe gerçekleşmesi idi. 
 

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında 12.0 milyar 
TL açık veren Merkezi Yönetim Bütçesi 
2020 yılının aynı ayında 17.3 milyar TL 
açık verdi. Faiz dışı denge de 4.1 milyar 
TL açıktan 7.6 milyar TL açığa yükseldi. 
İlk beş ayda bütçe açığı 90.1 milyar TL 
olurken, 12 aylık birikimli bütçe açığı 
Mayıs’ta 147.2 milyar TL’ye yükseldi. 
Böylece açığının milli gelire oranı yüzde 
3.3 oldu. 
 

 
 

Ocak-Mayıs döneminde gelirler 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 
yüzde 12.0 artarken, giderlerdeki artış 
yüzde 15.7 oldu.  
 

Vergi gelirleri yüzde 6.7 ile sınırlı artış 
gösterirken, detaylarda aylık bazda 
kurumlar vergisi hariç diğer tüm vergi 

gelirlerinin daraldığı görüldü. ÖTV ve 
kurumlar vergisi dışında bütçeye 
vergilerden önemli bir katkı gelmezken, 
faiz ve faiz dışı harcamaların vergi 
gelirlerinin üzerinde yükselmesi bütçe 
görünümündeki bozulmada belirleyici 
oldu. 
 

Bütçe gelirlerine katkı sağlayan bir diğer 
gelişme ise Hazine’nin borçlanmalarında 
TÜFE’ye endeksli ihraçların ağırlığının 
artmasıydı. Geçtiğimiz yılın tamamında 
3.1 milyar TL düzeyinde olan bu gelir 
kalemi 2020 yılının daha ilk beş ayında 
15.0 milyar TL’ye yükseldi. 
 
Merkezi yönetim bütçesindeki bozulma 
Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan 
transferlere rağmen sürüyor, 2019 yılında 
TCMB, 94 milyar TL’lik bir nakdi 
Hazine’ye aktarmış olmasına rağmen 
geçtiğimiz yıl bütçe 123.7 milyar TL açık 
vermişti.  
 

Bu yıla geldiğimizde ise TCMB’nin 
ayırmış olduğu 11.1 milyar TL’lik 
kurumlar vergisi karşılığı dışında 
Hazine’ye 39.2 milyar TL aktardı.  
 

Bunlara rağmen bütçedeki bozulmanın 
önüne geçilemiyor. 
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Pandemi nedeniyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Mart-Nisan-Mayıs aylarına ait 
KDV ve Muhtasar beyannameleri ile 
Aylık Hizmet Prim bildirgelerinin 
verilme ve ödeme sürelerinin altı aylık 
süreler halinde ötelemişti. Nisan sonunda 
verilmesi gereken 2019 yılı Kurumlar 
Vergisi beyannameleri ile buna ilişkin 
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 
de 1 Haziran 2020 tarihine kadar 
uzatılmıştı.  
 

Bir yandan vergi gelirlerindeki 
ötelemeler, diğer yandan ekonomideki 
yavaşlama ve bunlara eklenen kamunun 
artan borçlanma gereği faiz giderlerini 
yükseltmekte. Bu iki faktör bütçeyi 
olumsuz etkilemeye devam ediyor. 
 

Önümüzdeki dönemde hükümetin 
ekonomideki hasarı azaltmak için faiz 
dışı harcamalara yükleneceğine ilişkin 
işaretler ise artmakta. Nitekim Hazine ve 
Maliye Bakanı mevcut konjonktür altında 
önceliğin bütçeden çok “istihdam 
piyasası” olduğunu ifade etti. 
Açıklanması muhtemel “istihdam kalkanı 
programının” bütçe üzerinde nasıl bir 
etkisi olacağını ayrıca göreceğiz. 
 

Dolayısıyla mevcut tablo Türkiye’nin 
hem bütçe hem de cari açık veren (ikiz 
açık) görüntüsüyle daha da kırılgan 
olduğunu ortaya koyuyor. 
 

2019 yılının Nisan ayında 217.5 milyar 
dolar düzeyinde olan özel sektörün 
toplam borcu bu yılın aynı ayında 35.7 

milyar dolar azalarak 181.8 milyar dolara 
geriledi.  
 

Bu dönemde bankalar 24.2 milyar dolar, 
reel sektör 6.2 milyar dolar ve bankacılık 
dışı finansal kuruluşlar 5.3 milyar dolar 
borçlarını azalttı. Özel sektörünün yurt 
dışından sağladığı kredi borcunun 1 yıla 
kadar olan vade dağılımına bakıldığında 
Mayıs 2020-Nisan 2021 döneminde 
ödenecek toplam borcun 42.8 milyar 
dolar olduğu görülüyor.  
 

 
 

Türkiye’nin kısa vadeli borcu ise aynı 
dönemde 164.6 milyar dolara geriledi. 
Borcun 76.4 milyar doları bankalara, 71.6 
milyar doları reel sektöre ait. 
 

Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç 
tutarı gerilemeye devam ediyor olsa da 
detaylarda özel sektörün borçları 
azalırken kamunun borçlarının artış 
eğilimi içerisinde olduğu görülüyor.  
 

2017 sonunda 29.3 milyar dolar olan 
kamunun kısa vadeli borcu 2019 sonunda 
30.5 milyar dolar düzeyindeyken, bu yılın 
Nisan ayında 39.4 milyar dolara yükseldi. 
 

Özel sektör ise borç azaltmaya devam 
ediyor. 2018 yılının Ocak ayında 153.3 
milyar dolar ile en yüksek düzeyine çıkan 
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özel sektörün son 1 yılda ödeyeceği kısa 
vadeli dış borcu o tarihten sonra azalış 
eğilimine girerek Nisan 2020 itibariyle 
115.8 milyar dolara kadar geriledi. Özel 
sektörün, gelecek korkusu nedeniyle yeni 
yatırım yapmak yerine borç kapatmayı 
tercih ettiği görülüyor. 
 

BDDK, almış olduğu kararlar ile TL’yi 
konvertible bir para olmaktan hızla 
uzaklaştırdı. Bu, kısa vadede 164.6 milyar 
dolar borç ödemesi gereken Türkiye’nin, 
ihtiyaç duyacağı döviz miktarını temin 
etmekte sıkıntılı bir duruma sokmaktadır. 
 

 
 

Geçtiğimiz hafta yabancılar menkul 
kıymetlerde 670 milyon dolar net satış 

yaparlarken bu DİBS (Devlet İç 
Borçlanma Senedi) kaynaklı gerçekleşti. 
Yılın başından itibaren hisse senedi ve 
DİBS’lerdeki toplam çıkış 11.0 milyar 
dolar oldu. 
 

 
 

Döviz tevdiat hesapları (DTH) ise gerçek 
ve tüzel kişi hesaplarındaki artışla yeni 
tarihi zirvesine çıkarak 202.9 milyar 
dolara yükseldi.  
 

Yurt içi yerleşikler dolara koşarken, yurt 
dışı yerleşikler Türkiye’den kaçmaya 
devam ediyor.
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