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Amerika’daki Sokak Protestoları: Nefes 
Alamayanların Geçidi 

25 Mayıs’ta siyah Amerikan vatandaşı George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle hayatını 

kaybetmesi üzerine başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler ülkenin 50 eyaletine yayılarak ortalığı 

kasıp kavurmaya devam ediyor. Uluslararası gündemde de kendisine yer bulan bu olayın 3 

temel boyutu olduğu söylenebilir. Bunlar; sistematik ayrımcılık, tarihsel koşullar ve Trump 

yönetiminin tercihleridir. 
 
Sistematik Ayrımcılık 
Amerika Birleşik Devletleri’nde siyahlara 
karşı süregelen 400 yıllık sistematik 
ayrımcılık çeşitli evrelere ayrılır. İlk evre 
1860’lı yıllarda yaşanan Amerikan İç Savaşı 
ile nihayete eren kölecilik dönemidir.  
 

Afrika kıtasından köle olarak Amerika 
kıtasına getirilen insanlar, Amerika’nın 
kapitalistleşen sanayiye gelişmiş yüksek 
verimliliğe sahip ücretli emek ihtiyacını 
kuzey şehirleri ile köle emeğine dayalı tarım 
üzerine kurulu güney şehirleri arasındaki 
mücadelenin sonucunda kölelik yasal olarak 
tasfiye edildi.  
 

Bu tarihten 1954’e kadar geçen süre ise yasal 
ayrımcılık dönemidir.  
 

Bu dönemde; hukuki olarak özgürlüklerine 
ve biçimsel siyasal haklara kavuşan siyah 
vatandaşların sosyal açıdan beyazlarla eşit 
olmadığı yasal düzenlemelerle de kabul 
ediliyordu.  
 

1954 yılında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği 
kararla yasal ayrımcılık sona erdi. Bunun 
ardından toplumsal alandaki ayrımcılıkla 
mücadele etmek için Yurttaşlık Hakları (Civil 
Rights) mücadelesi başladı.  
 

Bu mücadelenin genel olarak 1970’li yıllara 
kadar sürdüğü ve başarı ile sonuçlandığı 
kabul ediliyor. 

 
 

Eşitlik açısından önemli kazanımların elde 
edildiği yadsınamaz ancak eşitliğin niteliği 
üzerine tartışmalar sürüyor.  
 

Siyah Amerikalılar hem ucuz işgücü olarak 
kullanılmak hem de sınıfsal açıdan ortak 
deneyimleri paylaştıkları mavi yakalı 
beyazlarla birlikte mücadele edebilmelerinin 
önlenmesi amacıyla ırkçılığa maruz kalmaya 
devam ediyorlar.  
 

Söz konusu ırkçılık siyah olmayanların sahip 
oldukları sosyoekonomik ayrıcalıkların 
korunmasına neden oluyor.  
 

Özellikle yoksulluk ve suç oranları açısından 
bakıldığında siyah Amerikalıların diğer 
Amerikan vatandaşlarından ayrı bir ülkede 
yaşadıkları söylenebilir. 
 

Siyahların sistematik olarak yoksul 
bırakılmaları ve suçla özdeşleştirilmeleri söz 
konusu. Rakamlar da bunu destekler 
nitelikte. ABD’de yoksulluk sınırı altında 
yaşayanlar nüfusun yüzde 11’ini 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 1 • 5 Haziran 2020 4 

oluşturmaktayken yoksulluk oranı siyahlar 
arasında yüzde 20,8. Siyah çocukların yüzde 
38’i yoksulluk içinde yaşamaktayken 
Amerika genelinde çocuk yoksulluk oranı 
yüzde 22. Suç açısından bakıldığında durum 
daha da vahim görünmekte. Siyahlar 
Amerikan nüfusunun yüzde 12-13’ünü 
oluşturmakta iken hapishanedeki Amerikan 
vatandaşlarının yüzde 35’ini oluşturuyorlar. 
 

 
 

Bu durum bir süredir Amerikan kamuoyunu 
meşgul ediyor. Özellikle polis şiddeti 
konusunda son yıllarda büyük bir tepki 
oluşmuş durumda.  
 

2014 Aralık’ında polisin kullandığı gaz 
nedeniyle solunum güçlüğü çeken ve nefes 
alamadığını haykırdığı halde polis kurşunu 
ile yaşamını yitiren Eric Garner sonrası 
“Nefes Alamıyorum (I can’t breath)” sloganı 
ülke genelinde yaygınlaştı.  
 

Bu slogan bugün de güncelliğini koruyor. 
2014’teki olaylar esnasında gelişen ve siyah 
yurttaşların da eşit haklara sahip olması 
gerektiğini savunan Black Lives Matter 
(Siyahların Canı Değerlidir) inisiyatifi de 
sokaktaki protestolarda yerini alıyor. 
 

Tarihsel Koşullar 
Amerikan siyaseti açısından yapısal bir unsur 
olarak değerlendirebileceğimiz ırkçılığın yanı 
sıra mevcut tarihsel koşullar da George 
Floyd’un öldürülmesinde ve sonrasında 
yaşanan protesto olaylarında etkili oldu.  

 

Söz konusu koşullar Covid-19 salgını ile artan 
ekonomik sorunlar -özellikle işsizlik- ve 
toplumsal kutuplaşmadır. 
 

Amerikan toplumundaki kutuplaşma eğilimi 
Donald Trump’ın başkan seçilmesi ile birlikte 
kuvvetlendi.  
 

Bu aslında tüm dünyada otoriter popülist 
liderlerin gösterdikleri davranış kalıbı ile 
uygun, çünkü bu tür iktidarlar sürekli olarak 
iç ve dış düşman paranoyası yaratarak 
toplumun bir kesimini makbul diğerini ise 
düşman ya da işbirlikçi olarak kodlamadan 
yönetme kapasitesine sahip değiller.  
 

Toplumsal zenginliği yalnızca bir avuç 
imtiyazlı kişinin elinde toplayabilmek için 
toplumun büyük çoğunluğunun 
yoksulluğunu meşrulaştıracak 
mekanizmalara başvurmayı öncelik haline 
getiriyorlar. 
 

 
 

Bu tür iktidarların ortaya çıkışının kökeninde 
ağırlaşan ekonomik baskı yer alıyor.  
 

2008 yılındaki krizin ardından dünya 
genelinde restore edilen neoliberal ekonomik 
yönelimin toplumun büyük kesimlerini 
taşıyacak bir güce ve de tercihe sahip 
olmaması bu tür iktidarlara ihtiyaç doğurdu.  
 

Toplumun kutuplaştırılması, büyük bir 
kesimin düşman hukuku çerçevesinde siyasal 
sistemin dışına itilmesi, dünya genelinde 
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benimsenmiş olan ekonomik anlayışın ve 
otoriter rejimlerin ortak yararına. 
 

Trump da ilk seçildiğinden bu yana diğer 
otoriter popülist liderlerle işbirliği yaparak, 
medyayı itibarsızlaştırarak, yargı kurumları 
başta olmak üzere kamu kuruluşlarını 
bozarak ve her şeyden önemlisi ayrımcılığı 
teşvik ederek ülkesini yönetiyor. Alt-Right 
isimli beyazların üstünlüğünü savunan  
gruplarla yakınlığı olan ya da Ku Klux Klan 
geçmişi olan kişilere yönetimde yer veriyor.  
 

Covid-19 salgını ile mücadele sürecindeki 
yönetim performansı da burada belirtilenleri 
destekledi. Salgın döneminde siyahların ölüm 
oranı beyazların 3 katına yakın seyretti. 
Ayrıca Trump kendi destekçilerinin 
siyahların çoğunlukta olduğu ve Demokrat 
Partili valilerin hastalıkla mücadele etmek 
için sıkı tedbir aldığı eyaletlerin yönetimlerini 
protesto etmeye çağırdı.  
 

Silahlarıyla resmi kurumların çevresinde 
eylem yapan Trump destekçisi güruha karşı 
polislerin herhangi bir müdahalesi olmadı. 
 

Trump Yönetimi 
Trump yönetiminin ülkedeki toplumsal 
kutuplaşma ve demokratik kurum ve 
teamüllerin gerilemesi konusunda oynadığı 
rolün yanında George Floyd’un ölümü ile 
ilgili verdiği sınav da biriken siyasi tepkinin 
büyümesine ve bu tepkinin salgın ortamına 
rağmen sokağa taşmasına neden oldu.  
 

Eylemler esnasında yağma gerçekleştirenleri 
bahane göstererek orduyu (National Guard) 
eylemcilerin üzerine salmakla tehdit etti ve de 
gerçekten de orduyu yer yer devreye soktu.  
 

Yağma eylemleri Trump’ın eylemcileri 
kriminalize etme ve onları Vandallar olarak 
lanse etme çabasına destek sağlamış oldu. Bu 
süreçte 1960’lı yıllarda ırkçı bir polis 

memurunun söylediği “talan başlarsa ateş 
etme de başlar” sözünü tekrarlaması tepki 
çekti. Bu, bir yandan da Trump’ın temsil ettiği 
sistemin ayrımcılık yaptığı kişilerin hayatını 
dükkanlardaki eşyalar ile eşdeğer 
gördüğünün kanıtı sayıldı. 
 

Trump’ın bu süreçte yaptığı ve tepki çeken bir 
başka uygulaması kendisini “Kanun ve 
Düzenin (Law and Order) Başkanı” olarak 
adlandırması oldu. Bunun nedeni, tıpkı bir 
önceki sözü gibi bunun da eskilere gönderme 
yapan, ABD tarihinin en tartışmalı 
başkanlarından biri olan Richard Nixon’a ait 
bir söz olması.  
 

Nixon dönemi, Siyaset Bilimi literatüründe 
yönetilemezlik (ungovernability) kavramı ile 
açıklanan sivil itaatsizlik mücadelelerinin 
etkili olduğu bir dönem.  
 

Ayrıca, Vietnam Savaşı yıllarında ülke 
tarihinin en kitlesel eylemlerinin yapıldığı 
dönem ve bu dönemin başkanı olan Nixon 
kanunun ve düzenin başkanı olduğu 
iddiasıyla sert tedbirler almasına rağmen 
muhalefeti bastırmakta başarılı olamamış, 
daha sonrasında Watergate Skandalı 
nedeniyle azledilmişti. 
 

Yine sokaklardaki protestolar içerisinde öne 
çıkan Antifa (kendi başına bir örgüt olmayan 
anti-faşist eylemler gerçekleştiren gruplar) 
eylemcilerini terörist ilan etmesi tepki çeken 
ve eylemcilerin haklılığını ortaya koyan 
çıkışlardan birisi oldu. Trump Antifa’yı, 
göstericilerin katil polislerin karakolu 
çevresinde gerçekleştirdikleri eylemi vb. 
bahane göstererek ırkçılık karşıtlığını ve 
sistematik ayrımcılığı görmezden gelmeye ve 
bu sorunların kurbanı olan insanları 
kriminalize etmeye çalışıyor.  
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Türkçeye Ayaklanma Yasası olarak 
çevirebileceğimiz Insurrection Act’i 
uygulamaya sokmakla halkını tehdit ediyor. 
Siyasi analistler bunun aynı zamanda bir tür 
fırsatçılık niteliği taşıdığını dile getiriyorlar, 
çünkü bu yasanın uygulanması başkana 
seçimleri erteleme yetkisi tanıyor. 
 

Trump tüm bu eylemleriyle; halkın en 
dezavantajlı kesimlerinin demokrasi 
mücadelesini ve eşitlik taleplerini bir tür 
siyasi gösteri haline dönüştürmeye çalışıyor.  
 

 
 

Oysa eğer Amerikan sokaklarında yaşananlar 
bir gösteri olacaksa bu ancak bir geçit töreni 
olabilir:  
Nefes Alamayanların Geçidi… 
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Küreselleşmenin Sonu mu? İçe Kapanma ve Kendine 
Yeterlilik 

Covid-19 küresel salgını küreselleşmeyi durdurmak ve hatta tersine çevirmek için insan eliyle 

geliştirilen bir kriz midir, yoksa küreselleşmede gelinen aşamanın kaçınılmaz bir sonucu mudur 

bilinmez ama pandemi, küreselleşmeyi en azından belli bir dönem durduracak ve belki de 

geriletecek üçüncü ve en ağır darbe olarak karşımızda duruyor. 
 
Covid-19 pandemisi insanlığı tehdit etmeye 
devam ediyor. Haziran 2020’nin ilk günleri 
itibariyle dünya genelinde hastalığa 
yakalananların sayısı 6,5 milyonu, hastalıktan 
ölenlerin sayısı ise 387 bini aştı. 
 

Küresel salgın nedeniyle milyarlarca insan 
evlerinde kapalı kaldı. Sosyal hayatın ve 
ekonomilerin durdurulması ekonomilerde 
sert daralmalara sebep olurken, birçok ülkede 
işsizlik ve borçluluk geçmişte benzeri 
görülmemiş oranlarda yükseldi. 
 

Salgının dünya üzerindeki etkisi elbette 
sadece sağlık sorunları ve tek tek ülkelerin 
ekonomik sorunlarıyla kısıtlı kalmadı. Tüm 
dünya, uzun yıllardan sonra ilk kez, 
neredeyse tamamen ulusal sınırlar içine 
hapsoldu. Sınırlar kapatıldı, turizm 
hareketleri sona erdi. Mal ve hizmet ticareti 
belirli kalemlerde devam etse de ülkelerin 
ithalat ve ihracatları azaldı. İşgücü hareketleri 
durma noktasına gelirken, sermaye 
hareketleri tersine dönmeye ve durmaya 
başladı. 
 

 
 

Tüm bu gelişmelerin gerisindeki sebep olan 
Covid-19 hastalığı, ülkelerde yabancı 
korkusunu artırdı.  
 

Ülkeler, sadece sınır dışından gelen insana 
değil, ürünlere, yardımlara bile büyük 
şüpheyle bakmaya başladılar. Bir yandan 
artan yabancı olan her şeyden korkma 
duygusu, diğer yandan salgınla birlikte 
kızışan dünya kaynaklarını paylaşma 
mücadelesi, ülkeler ve devletlerin birbirlerine 
olan güveninde (mal-hizmet, işgücü, sermaye ve 
belki de en çok bilgi akımları konusunda) 
kırılmalara neden oldu.  
 

Sağlık personelini korumak için ihtiyaç 
duyduğu ekipman nedeniyle Çin’e ve diğer 
az gelişmiş ülkelere muhtaç kalan gelişmiş 
ülkeler, havalimanlarında sağlık 
ekipmanlarına el koyabilmek adına istihbarat 
savaşlarına girdiler.  
 

Küresel tarım tedarik zincirlerinde kırılma ve 
yetersiz arz kaygıları, ülkeleri tarım 
ihracatlarını kısıtlamaya ve stoklarını 
artırmaya itti. Tarımsal ürün ithal eden birçok 
ülke, küresel arz kısıtlanması ihtimali 
karşısında kendine yeterlilik için çaba 
göstermeye başladı. 
 

Diğer taraftan, zor koşullarda ve ivedilik 
içinde yapılabilen ithalat neticesinde edinilen 
ürünlerde kalite ve standartlara uyum 
sorunları yaşandı. Gelişmiş ülkelerin, Çin’den 
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temin ettikleri Covid-19 test kitleriyle 
yaşadıkları sorunlar, yine Çin’den ithal edilen 
yüz maskelerinin standartları karşılamaması, 
ABD’nin Rusya’dan aldığı solunum 
cihazlarını yangın tehlikesi nedeniyle 
kullanamaması, dünya genelinde hayati 
konularda başka ülkelere güvenmeme 
eğilimini artırdı.  
 

Ayrıca, Covid-19 pandemisinin yarattığı 
kaygılar, tüm ülkelerde iyiyi kendine 
saklama, daha az iyiyi başkasına satma 
arzusunu besledi. 
 

Pandeminin belirgin şekilde güçlendirdiği bu 
eğilimler, birçok çevrede küreselleşme için 
bugüne kadar olan en büyük tehdit olarak 
değerlendiriliyor.  
 

 
 

Hatta, The Economist dergisi, 16 Mayıs 2020 
tarihli sayısının kapağında şu ifadeleri 
kullandı: “Elveda Küreselleşme: Kendine 
Yeterliliğin Tehlikeli Cazibesi”. Dergiye göre, 
daha ulusalcı ve kendine yetmeci bir dönem 

yaklaşmakta ve bu dönem daha müreffeh ya 
da daha güvenli olmayacak. 
 

The Economist’in de belirttiği gibi, aslında 
küreselleşme Covid-19 öncesinde de önemli 
kırılmalara maruz kalmıştı.  
 

Dünya Bankası çalışmalarına göre üç dalga 
şeklinde bugüne ulaşan küreselleşme, ilk 
fazını 1870-1914 yaşamış ve 1914-1945 arası 
radikal bir ulusallaşma dönemiyle kesintiye 
uğramıştı.  
 

1945-1980 arası süren ikinci faz, 1980 sonrası 
yerini ilk ikisinden çok farklı üçüncü faza, 
diğer adıyla “yeni küreselleşme dalgası”na 
bırakmıştı.  
 

Farklıydı çünkü, küresel ekonomiye birçok 
gelişmekte olan ekonominin katılması 
“sağlanmış” ve mal akımlarının yanı sıra, 
işgücü ve sermaye akımları da görünür hale 
gelmeye başlamıştı. 
 

1990’ların başından itibaren internetin tüm 
dünyaya açılmasıyla başlayan dijital 
küreselleşme ise, önce mal ve hizmet 
ticaretinde ve sermaye hareketlerinde küresel 
ağların gelişmesini sağladı. Ardından, artan 
bilgi ve işgücü hareketleri, küresel değer ve 
tedarik zincirlerinin hızla gelişip, karmaşık 
bir derinliğe ulaşmasını mümkün kıldı. 
 

Ancak, bu gelişme ve derinleşme düzenli ve 
yeknesak bir yapıda ilerlemedi.  
 

Küreselleşme hem ulaştığı gelişmekte olan 
ekonomilerde hem de merkezi olduğu 
gelişmiş ekonomilerde önemli ekonomik 
krizlere neden oldu. Bu krizler genelde 
merkezden uca doğru bulaşırken, bazen de 
gelişen ekonomilerde münferit biçimde 
gerçekleşti. Bazı uç durumlarda ise, 
gelişmekte olan ekonomilerdeki krizler 
merkeze bulaştı.  
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Doğaldır ki, küreselleşmenin krizleri sadece 
ekonomi alanıyla sınırlı kalmadı. Kimi 
zamanlarda, özellikle gelişmekte olan 
ekonomilerde ciddi politik ve toplumsal 
çalkantılara da neden oldu. 
 

1990’ların başından 2000’lerin sonlarına 
doğru olan süreçte, farklı ekonomilerde 
yaşanan ekonomik krizlere rağmen, küresel 
ölçekte durgunluk sadece 1991 yılında 
yaşandı ve küreselleşmeye önemli bir zarar 
vermedi. Ancak 2007-2008 finansal krizi ve 
2009’da bunu takiben ortaya çıkan küresel 
daralma, küreselleşmeye ağır bir darbe 
vurdu. 2007-2009 krizleri tüm dünyada, 
küreselleşme konusunda endişeleri 
artırırken, küreselleşmenin ileri bir provası 
olan Avrupa Birliği içinde kırılmalara neden 
oldu.  
 

 
 

Özellikle Avrupa Birliği krizden çıkmakta 
zorlanırken, İngiltere başta olmak üzere 
üyelerin bazıları tarafından AB’nin devamı 
sorgulanır hale geldi. Bu süreçte, 23 Haziran 
2016’daki Brexit Referandumu ve 8 Kasım 
2016 ABD Başkanlık seçimleri 
küreselleşmenin maruz kaldığı ikinci büyük 
darbenin başlangıcını oluşturdu.  
 

Seçim kampanyasında "Amerika'yı tekrar 
büyük yap" sloganını kullanan Donald J. 
Trump, seçimden sonra küreselleşmenin ana 
ekseni olan Amerika-Çin ekonomik 
ilişkilerinde radikal değişikliklere gitmeye 
başladı. Bir yandan Çin’le giderek sertleşen 

bir ticaret savaşı başlatırken, diğer yandan 
Amerikan şirketlerine Çin’e yatırım 
yapmamaları ve üretim ve istihdamı 
Amerika’ya taşımaları konusunda baskı 
yaptı.  
 

 
 

Böylelikle, doğuya taşınan üretim, sermaye, 
istihdam ve bilginin Amerika’ya geri 
getirilmesi için belirgin bir süreç başlattı. Son 
dönemlerde bu sürecin giderek sertleşmesi 
hukuki ve istihbari mücadeleyi de artırdı. 
 

Covid-19 küresel salgını küreselleşmeyi 
durdurmak ve hatta tersine çevirmek için 
insan eliyle geliştirilen bir kriz midir, yoksa 
küreselleşmede gelinen aşamanın kaçınılmaz 
bir sonucu mudur bilinmez ama, pandemi, 
küreselleşmeyi en azından belli bir dönem 
durduracak ve belki de geriletecek üçüncü ve 
en ağır darbe olarak karşımızda duruyor. 
 

Piyasa fanatiği neoliberal bir dünyada, 
uluslararası kurumların gücü ve etkinliği yok 
edilirken, ülkelerin de bu kurumlara 
güvenleri ve bağları azalmıştı.  
 

 
 

Tam da bu ortamda pandemi, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) örneğinde bu güveni tamamen 
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yok etme, uluslararası işbirliği ve eşgüdümü 
ortadan kaldırma yönünde önemli bir dönüm 
noktası oldu.  
 

DSÖ’nün değersizleşmesi, başta Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) olmak üzere diğer 
uluslararası kurumları da zor bir sürece 
sokacak. Bu eğilim ise, ülkeleri daha fazla 
çoklu ilişkilerden ikili ilişkilere, daha fazla içe 
kapanmaya ve daha fazla kendine yeterli 
olma çabasına itecek. 
 

Ülkemizde de uygulamaya konulan ticaret 
engelleri, sermaye hareketlerinde 
kısıtlamalar, kısıtlanan insan hareketliliği 
(işgücü, turist, göçmen) dünya genelinde 
yayıldıkça, sonraki aşama bilgi akışında 
kısıtlamaları getirecek. Ulusal sınırlar sadece 
işgücü, üretim, sermaye için değil, bilgi için 
de (ağ kısıtlamaları ve engellemeleri) sınır 
teşkil etmeye başlayacak.  
 

Engellemeler, sınırlamalar bir süre sonra 
kamulaştırmaları, ulusallaştırmaları 
kaçınılmaz hale getirecek. Böylelikle, dünya, 
mal ve hizmetlerin, işgücünün, sermayenin 
ve bilginin serbestçe dolaştığı küresel tek bir 
ekonomi hayalinden, ulus devletlerin 
sınırlarıyla kısıtlı, kendine yeterli 
ekonomilere dönüşme yoluna girecek. 
 

Ancak, The Economist yazısında da ifade 
edildiği gibi, küreselleşmenin tersine 
çevrilmesi, ekonomilerin kendine yeterlilik 
peşinde içe kapanması ne dünyanın geneli ne 
de tek tek ülkeler için refah ve güvenlik 
sağlamayacak. 
 

Nasıl ki her hanenin kendine yeter olmaya 
çabalayıp, kendi üretimiyle yetinmesi iş 
bölümü etkinliğinden ve ölçek 
ekonomilerinden feragat etmesi demekse, her 
ülkenin kendine yetme çabası da dünya için 
bu tür etkinlik ve refah kaybıdır.  
 

Özünde bir genelleştirme safsatası olan bu 
yaklaşım, küresel kaynakların dağılımı, bazı 
ülkelerin bu kaynaklar üzerinde hükümran 
haklara sahip olması, ülkelerin 
gelişmişlik/birikim düzeyi farkları 
nedeniyle, kendi kendine yetmeye çalışan bir 
dünyada etkin kaynak dağılımına, adil 
paylaşıma ve refahın artırılmasına izin 
vermeyecektir.  
 

Üstelik, küresel refahı azaltacak bu yaklaşım 
başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere 
hemen her ekonomide enflasyonu artırırken, 
verimliliği ve büyümeyi kısıtlayacaktır. Az 
gelişmiş ülkeler bu süreçte daha fazla 
kayıplarla karşılaşacak, küresel adaletsizlik 
yoğunlaşacaktır. 
 

Ayrıca, küresel iş bölümü altında ölçek 
ekonomisi dahilinde sağlanan etkinlik, her 
ülkede ayrı ayrı sağlanmaya çalışıldığında, 
ortaya çıkan yoğun kaynak kullanımı ve 
rekabeti, zaten yetersiz olan dünya 
kaynakları üzerindeki baskıyı yıkıcı şekilde 
artıracaktır. 
 

Dünya, bu tür bir kaynak kullanımına ve 
rekabetine sürdürülebilir düzeylerde cevap 
verecek durumda değildir. 
 

Küreselleşmenin girdiği bu krizden çıkmanın 
yolu, aklıselim demokrasi ve çoğulculuk 
yanlılarının, daha adil, daha sürdürülebilir 
bir küreselleşme için, ivedi ve güçlü bir çaba 
içine girmesinden geçmektedir. 
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Genel kabulde lanetlenir hale gelen 
küreselleşmenin, mevcut haliyle kötü, ancak 
yeniden tasarlanacak haliyle elzem olduğunu 
ortaya koyan küresel bir zihin değişikliği, 
dünyayı, konvansiyonel, nükleer, biyolojik 
her türlü savaştan koruyacak ve muhtemel 

krizlerde insanlığın bir bütün olarak direncini 
artıracaktır.  
 

Evet, mevcut haliyle küreselleşmenin büyük 
sorunları vardır. Ancak, yapılması gereken 
küresel ağları, ilişkileri ortadan kaldırmak 
değil, insanca, adil ve sürdürülebilir 
yapılarda yeniden inşa etmektir. 
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Covid-19 Sonrasının Isınan Uluslararası Gündemi: 
Libya

Ramazan Bayramı’nın son günü Libya’da yükselen tansiyon Doğu Akdeniz düğümünün 
taraflarını karşı karşıya getiren olaylar silsilesinin ürünü. Libya, ülkemizin tüm uluslararası 
itibarını ve Doğu Akdeniz’deki diplomasi olanağını kaybeden Saray Rejimi’nin bu bölgenin 
jeopolitik ve ekonomik ilişkilerine yeniden dahil olmak için oynadığı son derece tehlikeli bir 
kumar. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Suriye’den sonra farklı topraklarda test edildiği 
bu sürecin sonucunu sahadaki güçlerin kapasitesi belirlemekte.
  
Erdoğan Covid-19 krizinin daha da görünür 
kıldığı ekonomik ve siyasi acziyeti, tıpkı 2016 
Referandumundan önce yaptığı gibi, 
uluslararası gerilimleri iç siyasete taşıyarak 
görünmez kılmaya çalışıyor.  
 

Bir yandan ekonomik vaatlerle kamuoyunda 
beklenti yaratmaya diğer yandan da 
Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’de izlenen 
politikanın Türkiye’deki ekonomik ve siyasal 
yaşamda yarattığı tahribatın izlerini 
gizlemeye uğraşıyor.  
 

Bu nedenle Libya’daki iç savaşı kurduğu 
otoriter rejimin bekasını korumak için 
kullanışlı bir emniyet sübabı haline getirme 
çabası içinde. 
 

Libya, tıpkı Suriye ve Yemen gibi Arap 
Baharı’nın etkilerinin sürdüğü ve vekil 
savaşlarının devam ettiği bir coğrafya. Ancak 
buradaki mücadelenin boyutu, Amerikan 
hegemonyasının zayıflamakta olduğu 
dünyada bölgesel güçlerin çeşitli ganimetler 
elde edebileceklerini düşünmeleri nedeniyle 
daha büyük bir ölçeğe sahip.  
 

Bir tarafta Siyasal İslamcılar ile bir zamanlar 
kendisini yeni-Osmanlı olarak tanımlayan 
Türkiye’nin diğer yanda ise Arap 
milliyetçileri ve monarklarının yer aldığı 
mücadele; yer altı kaynaklarının, 

ideolojilerin, paralı askerlerin ve jeopolitik 
çıkarların karışımından oluşan bir kördüğüm 
halini almaya doğru ilerliyor.  
 

Ülkede 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin 
ölümü ile başlayan çatışmalar, 2014 yılında iç 
savaşa dönüştü. 2018 Nisan’ından bu yana 
Libya Ulusal Ordusu’nun başlattığı taarruzun 
ardından çatışmalar kuvvetlendi. 
 

İç savaşın bir tarafında Batı Libya’nın 
Birleşmiş Milletler tarafından Libya resmi 
hükümeti olarak tanınan Ulusal Mutabakat 
Hükümeti (UMH) yer alıyor. Türkiye ve 
Katar’ın da desteklediği hükümete kısmen 
İtalya’nın da destek verdiğini görüyoruz. 
UMH İslamcı geçmişi ile öne çıkıyor ve 
sahada kontrol ettiği bölge oldukça sınırlı. 
 

Diğer tarafta ise Doğu Libya’yı temsile eden 
Tobruk ilindeki Temsilciler Meclisi ve bu 
meclisin adına kurulmuş olan Libya Ulusal 
Ordusu’nun (LUO) komutanı General Hafter 
yer almakta.  
 

Hafter, yandaşları tarafından İslami 
köktenciliğe karşı bir güç olarak görülürken 
karşıtları tarafından Kaddafi benzeri bir 
despot olarak tanımlanmakta. Hafter Birleşik 
Arap Emirlikleri, Rus paramiliter grup 
Wagner - Rusya bu grubun varlığını ve Rusya 
ile ilişkisini inkar etmektedir -, Mısır, Suudi 
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Arabistan, Ürdün ve Fransa tarafından 
desteklenmekte. 
 

Gerilimin Arka Planı 
LUO’nun başlattığı saldırı, Wagner isimli Rus 
paramiliter gücün desteğiyle, 2019 yılı sonuna 
kadar oldukça etkili oldu. UMH’nin yetki 
alanını yalnızca Trablus ile sınırlamayı 
başararak şehri kuşattı. Aralık ayı itibariyle 
Türkiye’nin çatışmalara müdahil olmasıyla 
sürecin kademeli olarak tersine döndüğünü 
görüyoruz. 
 

Türkiye öncelikle BM tarafından meşru 
temsilci olarak tanınan UMH ile deniz yetki 
alanları anlaşması imzaladı. Ayrıca 2012 
yılında yapılan güvenlik işbirliği anlaşmasını 
revize edilmiş hali olduğunu iddia ettiği bir 
güvenlik işbirliği mutabakatı gerçekleştirdi. 
Askeri desteği bu ikincisinin hükümleri 
doğrultusunda sürdürüyor. 
 

İki ülkenin deniz yetki alanları anlaşması ile 
belirlemiş oldukları münhasır ekonomik 
bölge tartışma yarattı. Bunun nedeni çizilen 
sınırların Yunanistan’ın da hak iddia ettiği 
açık denizden geçiyor olması ve Girit 
adasının kara sularını sınır olarak alması.  
 

Yunanistan’la farklı bir deniz yetki alanı 
anlaşması olan Kıbrıs Rum Kesimi, tıpkı 
Yunanistan gibi bu sebeple bu anlaşmaya 
karşı çıkıyor. ABD’nin de “Deniz Hukuku 
anlayışımıza uygun değildir, Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki gerginlik Rusya’nın işine 
gelecektir” diyerek karşı çıktığı bu anlaşma 
hukuki açıdan uluslararası geçerlilik 
kazanamayabilecek olsa da Yunanistan, 
Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail’in Türkiye’yi 
atlayarak bir doğalgaz boru hattı inşa etme 
çabalarını engellemiş olduğu görülüyor.  
 

Özellikle İsrail’i Türkiye ile yeniden 
diplomatik ilişki tesis etme ve tarafları 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasının 
öznelerinden biri olduğunu kabul etmeye 
zorladığı yönünde yorumlar yapılıyor. 
 

 
 

Türkiye’nin 2019 Aralık ayında başlayan 
ancak 20 Ocak 2020’de TBMM’den geçen 
tezkere ile artırdığı destek; Türk ordusunun 
güvenlik yetkililerini, SİHA ve benzeri 
mühimmatı ve de sayılarının 8.000-10.000 
arası olduğu kabul edilen Suriye’den buraya 
taşınmış olan cihatçıları içeriyor.  
 

Sahaya sürülen söz konusu güç nedeniyle 
Wagner üzerinden bir kez daha Rusya ile 
karşı karşıya gelinmiş oldu. Yine de bu destek 
sayesinde hava üstünlüğünü eline geçiren 
UMH’nin Hafter’i geri püskürtmesi ve 18 
Mayıs tarihinde stratejik değere sahip Vattiye 
hava üssünü ele geçirmesi ile tavan yapan 
süreç, Rusya’nın Hafter’e olan desteğini çekip 
siyasal çözümü dillendirmeye başlamasına 
neden oldu.  
 

Ocak ayı içerisinde görüşme gerçekleştiren 
Çavuşoğlu ve Lavrov, 13 Ocak tarihinde 
UMH adına Serrac’a ve Temsilciler Meclisi 
adına Hafter’e ateşkes yapmaları teklifini 
götürdü.  
 

Serrac teklifi kabul ederken Hafter Mısır ve 
BAE’nin kendisine desteğini sürdürmesi 
nedeniyle ateşkesten yana olmadı. Ancak 
sahadaki üstünlüğünü yitirmeye devam 
etmesi, Rusya’yı kendisine Serrac hükümeti 
karşısında yeni bir partner arayışı içine soktu. 
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19 Ocak tarihinde Libya’da ateşkes ilan 
edilmesi ve sorunun siyasi yollarla çözülmesi 
amacıyla Almanya’nın öncülüğünde Berlin 
Konferansı toplandı. Katılımcı ülkeler; Serrac 
ve Hafter taraflarını ayrı ayrı dinleyerek 
çatışmanın taraflarına ateşkes yapılması, 
Temsilciler Meclisi’nin onayladığı bir 
hükümet kurulması, merkezi ve sivil 
otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya 
ulusal güvenlik sisteminin kurulması ve 
Birleşmiş Milletler öncülüğünde ateşkesin 
uygulanmasını kontrol edecek ve 
denetleyecek teknik komiteler kurulması 
çağrısında bulundu.  
 

Bu çağrının gereklerinin yerine getirilmiş 
olduğunu söylemek mümkün değil. Zira 
ülkeyi ikiye bölen ve vekil savaşı niteliği 
taşıyan iç savaş devam ediyor. 
 

 
 

Sahadaki başarısızlıkların ardından Hafter’e 
verdiği desteği zayıflatan Rusya, 28 Şubat 
tarihinde Dışişleri Bakanı Lavrov’un 
ağzından Hafter’i eleştirirken Temsilciler 
Meclisi’nin siyasi lideri Akile Salih İssa’ya 
destek verdi.  
 

Desteği doğrulayan İssa, Rusların 
Trablus'taki Fayez el Serrac hükümetiyle 
görüşerek ateşkes müzakerelerine başlamayı 
hedeflediğini tüm Libya’yı temsil eden yeni 
bir hükümet kurulması çağrısında bulundu. 
Hafter ise İssa’nın üstünlüğünü tanımadığını 
ve silahlı mücadeleye devam edeceğini, Türk 

askeri Libya’dan ayrılana kadar da ateşkesin 
mümkün olmadığını belirtti. 
 

Yükselen Tansiyon 
18 Mayıs tarihinde, yani Vattiye üssünü 
kaybettikleri gün Hafter tarafı, Trablus 
Limanı’nda demirleyen ve askeri mühimmat 
bulunduran bir Türk gemisini imha ettiğini 
duyurdu. 
 

 
 

21 Mayıs’ta Hafter’in hava kuvvetleri 
komutanı Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’in 
ambargo kararını delerek ülkeye silah ve 
militan soktuğunu iddia etti. Türkler 
tarafından kontrol edilen tüm noktaların 
hedef olduğunu açıkladı.  
 

Aynı gün Hafter de Ramazan Bayramı öncesi 
Trablus’taki kuşatmayı insani gerekçelerle 
hafiflettiklerini bildirdi. Türk ordusunun 
ülkeden ayrılmasının barışın önkoşulu 
olduğunu söyledi. Telefonda görüşen 
Çavuşoğlu ve Lavrov ateşkes talebini 
yinelediler. 
 

23 Mayıs tarihinde Hafter Türk güçlerine 
operasyon yapacaklarını açıkladı. Aynı gün 
telefonda Trump ile görüşen Erdoğan 
şiddetin tırmandırılmaması ve siyasi 
çözümün gündeme gelmesi gerektiği 
yönünde açıklama yaptılar. 
 

24 Mayıs Pazar günü Rusya Dışişleri Bakanı 
Lavrov Hafter’i yapacakları saldırıların sert 
sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.  
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26 Mayıs Salı günü ABD Afrika Kuvvetleri 
Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan 
açıklamada Rusya’nın Wagner grubu 
tarafından kullanılmak üzere Libya’ya savaş 
uçakları gönderdiği iddia edildi. Bu 
açıklamaya Rusya’dan alt düzey bir yetkili 
tarafından yanıt verildi. Rus 
parlamentosunun alt kanadı Duma’nın 
Savunma Komitesi Başkan Yardımcı Andrey 
Krasov iddiaların asılsız olduğunu belirtti. 
 

27 Mayıs tarihinde Rus tarafı Libya’ya uçak 
sevk etmediği gibi asker de göndermediğini 
dile getirdi. Aynı gün New York Times’ta 
Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak 
yayınlanan haberde 2019 yılı Aralık ayında 
Türkiye’nin Libya’ya askeri destek 
götürmesini engellemek için Doğu 
Akdeniz’de başını BAE’nin çektiği ve paralı 
askerlerin kullanıldığı bir operasyonun 
düzenlendiği iddia edildi. Uzmanlar bu uçak 
desteğinin Türkiye’nin desteğini durdurmak 
ve UMH tarafını müzakereye zorlamak için 
verildiğini belirtiyorlar. Nitekim olayın 
ardından Lavrov ile Çavuşoğlu arasında 
gerçekleşen telefon görüşmesi sonrası 
bakanların Libya’daki tarafları barışçıl çözüm 
konusunda uyarmaları da bu olasılığı 
destekliyor. 
 

30 Mayıs ABD yetkilileri, Malta hükümetinin 
Rus kamu şirketi Goznak’ın ürettiği Hafter 
tarafından sipariş edilen 1,1 milyar dolar 
değerindeki sahte Libya dinarı banknotlarına 
el koyduğunu duyurdu. ABD’nin Birleşmiş 
Milletler ve uluslararası ortaklarıyla 
Libya'nın egemenliğini ve istikrarını hedef 
alan yasa dışı eylemleri engellemekte kararlı 
olduğunu ifade etti. Aynı açıklamada 
Rusya'nın Libya'da kalıcı bir askeri üsse sahip 
olması ve buraya uzun menzilli füzeler 
konuşlandırması durumunda, bunun NATO 

ve Avrupa için yepyeni bir güvenlik durumu 
meydana getireceği belirtildi. 
 

 
 

1 Haziran Rusya Dışişleri Bakanlığı bir gün 
önce ABD tarafından yapılan açıklamalara 
yanıt vererek Libya Merkez Bankası ile Rus 
Goznak kamu şirketinin Libya dinarı basması 
konusunda 2015’te yapılan anlaşmaya vurgu 
yaptı. Bu anlaşmanın Tobruk merkezli 
Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığının 
belirtildiği açıklamada dinarların sahte 
olmadığı ve bu paraların Libya ekonomisinin 
istikrarlı işleyişi için gerekli olduğu görüşü 
savunuldu. 
 

1 Haziran Birleşmiş Milletler Libya Destek 
Misyonu yaptığı açıklamada iç savaşın 
taraflarının ateşkes ve ilgili güvenlik 
meselelerini görüşmeleri için masaya 
oturmaya gönüllü olduklarını 
bildirmelerinden memnuniyet duyduklarını 
duyurdu. 
 

4 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya 
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı 
Serrac’ı Ankara’da ağırladı. İkili arasındaki 
görüşme sonrasında Erdoğan, Hafter’in 
darbeci olduğunu ve kendisine destek 
verenlerin barışın önüne engel çektiklerini 
belirtti. Libya ile Türkiye arasındaki ikili 
ilişkilerin ve Doğu Akdeniz’deki sondaj 
faaliyetleri dahil işbirliğinin artarak devam 
edeceğini söyledi. Serrac ise Türk hükümetine 
teşekkür etti ve Libya’nın yeniden 
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yapılanmasında Türk şirketlerinin öncü rol 
oynamasını arzuladıklarını bildirdi. 
 

Libya’da olup bitenler hakkında yazan 
uzmanlar meselenin henüz çözümden çok 
uzak olduğu konusunda ortak görüş 
bildiriyorlar. Üzerinde anlaştıkları bir diğer 
husus da ABD’nin benmerkezcileştiği, AB’nin 
işlevini ve etkisini yitirdiği, Çin’in ise kendi 
çevresindeki sorunlarla boğuştuğu 
gündemde meydanın Türkiye ile Rusya’ya 
kaldığı yönünde.  
 

Her iki ülke hükümeti de salgın konusunda 
yaşanılan problemler ve siyasi sorunlarla 
uğraşırken Libya’yı bir umut olarak 

kullanmayı hedeflediği gibi bir yandan da 
Libya’yı Suriyeleştirmeye devam ediyor.  
 

Türkiye ve Rusya kimi uluslararası ilişkiler 
uzmanlarının belirttiği gibi vekil savaşlarını 
şiddetini artırarak sürdürmeyi ya da 
diğerlerinin belirttiği gibi Hafter’den 
kurtularak Libya’nın zengin kaynaklarını 
paylaştıkları bir siyasi durumu dayatarak 
çözebilirler.  
 

Her durumda bu kanlı mücadelenin 
kaybedeni Libya halkı olacakmış gibi 
görünüyor. 
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Ekonomide Haftaya Bakış 
Mayıs ayı enflasyon rakamları Merkez Bankasının 2020 sonu tahmini olarak öngördüğü yüzde 

7.4 hedefinin tutturulamayacağı gibi enflasyonun yılı çift haneli rakamlarda kapatacağını 

düşündürüyor. Haziran’da normalleşme başlamış olsa da salgının küresel iktisadi faaliyet, 

uluslararası ulaşım ve tedarik zincirleri ile ticaret ağlarına olumsuz etkileri ihracatı kısıtlarken, 

mevcut tempo ihracatta 2018 yılı düzeyinin ancak yakalanabileceğine işaret ediyor. 
 

1-5 Haziran haftasının en önemli verisi 
Çarşamba günü açıklanan Mayıs ayı 
enflasyonuydu. Mayıs ayında Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) yüzde 1.36 ile piyasanın 
yüzde 0.83 olan beklentisinin üzerinde 
gelirken yıllıkta da yüzde 10.94’ten yüzde 
11.39’a yükseldi.  
 

Detaylarda ulaştırma ile giyim ve ayakkabı 
gruplarının enflasyondaki yükselişin ana 
nedeni olduğu görülüyor.  
 

Nitekim İstanbul Sanayi Odası’nın hemen 
ayın başında açıkladığı Mayıs ayı Türkiye 
İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 
TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi, 
girdi maliyetlerinin hızla yükselmesi 
nedeniyle imalatçıların bunu satış 
fiyatlarına yansıttığını ortaya koymuştu.  
 

Talepteki zayıflığa rağmen fiyat artışlarının 
arkasındaki nedenin bu olduğu anlaşılıyor. 
Ulaştırma grubu enflasyonunun da benzer 
şekilde kurdaki ve petrol fiyatlarındaki artış 
kaynaklı yükselişi söz konusu. 
 

 
 

Çekirdek enflasyon da Nisan ayının tam tersi 
bir tablo çizdi. Mayıs’ta gıda ürünleri, enerji, 
altın, alkollü içkiler ve tütün hariç TÜFE-C 
endeksi yüzde 10,32'ye yükseldi.  
 

Bu da talepteki zayıflığa rağmen enerji ve 
gıda dışı mallarda maliyet kaynaklı 
yükselişlerin bir başka göstergesi. 
 

Sonuç olarak TCMB’nin raporlarında ve 
açıklamalarında ifade ettiği gibi 
dezenflasyon sürecinin çok da kolay 
olmayacağı anlaşılıyor.  
 

Son yayımlanan Finansal İstikrar Raporu’nda 
belirtilenin aksine enflasyon beklentileri ve 
toplam talep koşulları desteklese de TL’deki 
değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki 
yükselişlerin enflasyonda arz yönlü bir 
baskı yaratacağı görülüyor. Hatırlatmak 
gerekirse Merkez Bankası (TCMB) 30 
Nisan’da yayımladığı yılın İkinci Enflasyon 
Raporunda enflasyonu etkileyen hususlara 
ilişkin revizyona giderek 2020 sonu tahminini 
yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e indirmişti.  
 

Mevcut tablo yıl sonunda enflasyonun çift 
haneli rakamlarda olacağını düşündürmeye 
devam ediyor. 
 

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan 
PMI verisinin ayın hemen başında 
açıklandığını belirtmiştik.  
 

İmalat sanayinin kaydettiği performansı 
sergilemek amacıyla tasarlanmış bileşik bir 
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gösterge olan PMI yeni siparişler, fabrika 
çıkışları, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi 
ve satın alma stokları gibi göstergelerden elde 
edilmektedir.  
 

50.0 değerinin üzerinde ölçülen tüm rakamlar 
sektörde genel anlamda iyileşmeye işaret 
ederken bunun altındaki değerler daralmayı 
ifade etmektedir. 
 

 
 

Nisan ayında 33.4 değeri ile son 11 yılın en 
düşük düzeyine gerileyen Türkiye İmalat 
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 
Mayıs’ta 40.9’a yükselse de referans 50 
değerinin altında kalmaya devam ederek 
ekonomide daralmanın sürdüğüne işaret 
etti. 
 

Bir önceki ay olduğu gibi Mayıs ayında imalat 
sanayinde üretim ve yeni siparişlerde sert 
yavaşlamanın sürerken, istihdam üst üste 
ikinci ay olacak şekilde azaldı. Nedeni ise 
yeni siparişlerdeki yetersizlik.  
 

Veride umut verici gelişme ise diğer 
sektörlere çıktı sağlayan kimyasal, kauçuk ve 
plastik sektöründeki istihdamın 2016 yılından 
bu yana en kuvvetli düzeyde artmış olması. 
 

PMI, yeni siparişlerde yavaşlamaya işaret 
etmişti. Nitekim Ticaret Bakanlığı’nın 
yayımladığı geçici verilere göre Mayıs ayında 
ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
40.9 azalarak 9.96 milyar dolara, ithalat yüzde 
27.7 oranında azalarak 13.41 milyar dolara 

geriledi. Bir önceki ay ihracat yüzde 41.4 
ithalat yüzde 25.0 azalmıştı. 
 

Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki yıla 
göre yüzde 8.4 oranında azalarak 165.73 
milyar dolar, ithalat ise yüzde 1.7 oranında 
azalış ile 205.87 milyar dolara geriledi. Dış 
ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 
11.56 milyar dolar, bir önceki aya göre dolar 
1.76 milyar dolar artarak 40.14 milyar dolara 
yükseldi. 
 

Dış ticaret hacmi düşerken dış ticaret açığının 
yükselişi ihracatın ithalattan daha fazla 
azaldığını göstermekte. 2020 yılı için ihracat 
hedefi 190 milyar dolar olarak konulmasına 
rağmen ilk beş ay itibariyle toplam ihracat 
61.6 milyar dolar düzeyinde kaldı. Hedefin 
yakalanabilmesi mümkün görünmemekte.  
 

Haziran ayı ile beraber normalleşme başlamış 
olsa da salgının küresel iktisadi faaliyet, 
uluslararası ulaşım ve tedarik zincirleri ile 
ticaret ağlarına olumsuz etkileri ihracatı 
kısıtlamış bulunuyor.  
 

Mevcut tempo ihracatta 2018 yılı düzeyinin 
ancak yakalanabileceğine işaret ediyor. 
 

TCMB, Türkiye’de finansal kesim dışında 
faaliyet gösteren firmaların yurt içi finansal 
kesim ve yurt dışında yerleşiklerle olan 
işlemlerinden doğan döviz varlık ve 
yükümlülüklerine, dolayısıyla taşıdıkları kur 
riskine ilişkin rakamları açıkladı. 
 

Buna göre reel sektörün (finansal kesim 
dışındaki firmalar) net döviz açık 
pozisyonunun, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 22.48 milyar 
dolar azalarak 171.27 milyar dolara gerilediği 
görüldü.  
 

Döviz yükümlülükleri 18.51 milyar dolar 
azalırken, döviz varlıklarının 3.97 milyar 
dolar artması açık pozisyonun gerilemesinde 
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etkili oldu. Döviz yükümlülüklerindeki 
azalışın, yurt içinden sağlanan kredilerin 
azalışından kaynaklanmakta. 
 

Yükümlülükler önceden belirlenmiş bir 
vadede anapara ve/veya faiz ödemesi 

gerektiren döviz cinsinden ve dövize endeksli 
krediler ve ithalat borçlarını içerirken 
varlıklar döviz cinsinden ve dövize endeksli 
mevduat, DİBS, portföy yatırımları ve ihracat 
alacaklarını kapsamaktadır.
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Aktif Rasyosu: Zorla Güzellik Olur mu? 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bir ay içerisinde Aktif Rasyosu kararında ikinci 

bir değişikliğe giderek bankaları kredi vermeye zorluyor. Böylece dışarıdan borçlanamayan, 

bunu iç borçlanmaya yüklenerek çözmeye çalışan Hazine’ye can simidi uzatılırken, bütçesi 

rekor açığa koşan devletin minaresini çalanlara da kılıf bulunmuş oldu. 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Covid-19 döneminde almış olduğu 
kararlar, yapmış olduğu düzenlemelerle dikkatleri üzerine çekti. Onlardan biri Nisan ayı 
sonunda uygulamaya konulan Aktif Oranı ya da BDDK’nın kullanımıyla söylenecek olursa 
Aktif Rasyosu (AR) oldu. 
 

Bu düzenleme ile neyin amaçlandığına geçmeden önce herkesin doğru bildiği bir yanlışı 
düzelterek konuya giriş yapmakta fayda var: 
 

Bankalar toplanılan mevduatlardan kredi yaratmazlar. 
 

Tam tersi bankalar kredi sağladıklarında aslında 
parayı yaratmış olurlar. Bu para, piyasa yapıcı 
bankalar ile Merkez Bankaları (MB) arasındaki 
piyasada yaratılır ve tamamen kaydidir. Piyasa 
yapıcı olmayan bankalar ise bu işlemleri piyasa 
yapıcı bankalar üzerinden gerçekleştirir. 
 

Yani parayı yaratan MB değil bankalardır. Bunu 
kredi vererek yaparlar ve kredi geri ödenince 
MB’deki hesaplardan yaratılan kısım silinir. 
 

BDDK 30 Nisan 2020 tarihinde bir düzenlemeye 
giderek bankalar için Aktif Rasyosu (AR) 
hesaplanmasını getirdi. 
 

 
 
 

Aktif Rasyo (AR) formülünün ilk hali şu şekildeydi: 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓	𝑅𝑎𝑠𝑦𝑜𝑠𝑢	(𝐴𝑅)* 	=
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑟 + (𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙	𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 ∗ 0,75) + (𝑇𝐶𝑀𝐵	𝑆𝑤𝑎𝑝 ∗ 0,50)

𝑇𝐿	𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 + (𝑌𝑃	𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 ∗ 1,25)  
 
 

Rasyoyu tutturmanın farklı yolları söz konusu:  
 

Örneğin kredileri büyüterek AR değerini yükseltmek mümkün ama yazının başında anlatılan 
detaydan dolayı kredi mevduat olarak önce bankanın hesabına girdiği için etkisi beklendiği 
kadar büyük olmayacaktı.  
 

 
* BDDK, AR’nun her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için%80’in altına 
düşmemesine karar verdi. 
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Kamu bankaları kredi musluklarını zaten 
sonuna kadar açtığı için getirilen düzenleme 
aslında özel bankaları yönelik olduğunu 
belirtmek gerekiyor, çünkü kredi verme 
konusunda isteksiz davranan, kredilerin geri 
ödenmeleri konusunda şüpheleri olan 
onlardı.  
 

Bir diğer yöntem ise bilanço daraltmak, ama 
burada başka riskler oluşacağı için bankaların 
bunu çok tercih etmek istemeyeceği 
bekleniyordu. 
 

Bankalar sendikasyon kredisi alıp, daha sonra 
Merkez Bankası ile swap yaparak da oranı 
tutturulabilir, ancak küresel şartlar dikkate 
alındığında bunun da “şimdilik” çözüm 
olmaktan uzak olduğu görülüyor. 
 

Son çözüm ise pay kısmındaki menkul 
kıymetler yani bono, tahvil, eurobond alarak 
AR değerini yükseltmekti, nitekim öyle de 
olduğunu gördük. 
 

Kredi riskine girip tahsili gecikmiş alacak 
sorunuyla uğraşmak istemeyen bankalar 
menkul kıymet (Hazine bonosu/tahvili) alıp 
bunların riskini taşımayı uygun gördüler. 
BDDK’nın kararı sonrası tahvil faizleri 200 
baz puan düştü. Bu beraberinde 
mevduat/kredi faizlerinde düşüşü de getirdi.  
 

Mevduat cazibesini kaybedince yatırımcıların 
(paranın) dövize, yatırım fonlarına, altına ve 
borsaya yöneldiğini gören BDDK 21 Mayıs’ta 
bir hamle daha yaparak gerçek ve tüzel 
kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın 
alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına 
aktarılmasının ve/veya kullanıma 
açılmasının bir iş günü valörlü olarak 
gerçekleştirilmesine karar verdi. 23 Mayıs’ta 
Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile de 
döviz ve altın alım satımında uygulanan 
vergi oranları artırıldı. Daha önce kambiyo 
işlemi olarak değerlendirilmeyen altın 
işlemleri bu kapsama alınarak binde 2'lik 
vergiye tabi hale getirildi. Kararla birlikte 
bankalarda açılan altın hesaplarında alım 
satım vergi oranı yüzde 1'e yükseltildi.  
 

AR, Hazine’nin ihraçlarına talep yaratıp 
borçlanma maliyetini ve bankaların 
fonlama maliyetinin düşmesini sağlarken, 
fonlamanın bollaşması da swap kanalından 
TCMB’nin döviz rezervlerinin yüksek 
görülmesinin yolunu açtı. 
 

Hikâyenin böyle ilerleyeceği düşünülürken 
BDDK 29 Mayıs 2020 tarihinde yeni bir 
düzenlemeye daha giderek bankalar için 
Aktif Rasyosu (AR) hesaplanmasında 
değişiklik yaptı.

 
 

 
Aktif Rasyo (AR) formülünün son hali şöyle oldu: 
 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓	𝑅𝑎𝑠𝑦𝑜𝑠𝑢	(𝐴𝑅) =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑙𝑒𝑟 + (𝑀𝑒𝑛𝑘𝑢𝑙	𝐾𝚤𝑦𝑚𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟 ∗ 0,75) + (𝑇𝐶𝑀𝐵	𝑆𝑤𝑎𝑝 ∗ 0,50)

𝑇𝐿	𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 + K𝑌𝑃	𝑀𝑒𝑣𝑑𝑢𝑎𝑡 ∗ 1,751L
 

 
 

Yapılan değişiklik ile “Krediler” kalemindeki, KOBİ kredileri, proje finansmanı kredileri ve 
ihracat kredileri hesaplaması bundan sonra 1.1 katsayısı ile ağırlıklandırılırken, 3 aydan kısa 
vadeli kredilerin hesaplamada “Krediler” kalemine dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

 

 
1 YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanıyor 
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“TL Mevduat” kaleminde ise bankaların 
(kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) 
müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repolar ve 
ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL 
finansman bonoları hesaplamaya dahil edildi. 
 

Yine bankaların (kendi aralarında yaptıkları 
işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP 
cinsi repolar, “YP Mevduat” kalemi altında 
dikkate alındı. Yine “YP Mevduat” kalemi, 
YP Kredilerle ilişkilendirilerek katsayısı 
değişen oranlarda farklılaştırıldı. 
 

Peki, bir ay içerisinde neden ikinci bir 
düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? 
 

Son düzenlemeyle bankaların KOBİ'leri, 
ihracatçıları ve yatırım projelerini kısa değil 
uzun vadeli kredilerle daha fazla 
desteklemesi istenmekte, ama sürecin en 
başından itibaren asıl niyet bankaları kredi 
vermeye zorlamak.  

İlk getirilen düzenlemenin amaca hasıl 
olmadığı görülünce ikinci bir düzenlemeye 
gitmek durumunda kalmış görünüyor 
BDDK.  
 

Zorla “güzellik” olup olmayacağını 
önümüzdeki günler bize gösterecek, ama 
ondan önce bankaların, büyük olasılıkla 
yine tahvile ve eurobondlara yöneleceğini, 
dolayısıyla tahvil faizlerinin düşeceğini, 
bunu mevduat faizlerinin düşüşünün takip 
edeceğini göreceğiz. Hazine’nin tekrar 
başladığı 6 aydan kısa vadeli bono ihraçları 
bitecek. 
 

Dışarıdan borçlanamayan bunu iç 
borçlanmaya yüklenerek çözmeye çalışan, 
borç çevirme oranı tarihi rekorlar kıran 
Hazine’nin ihraçlarına “mecburen” talep 
yaratılacak.  
 

Bir de bütçesi rekor açığa koşan devletin 
minaresini çalanlara kılıf bulunmuş olacak.
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Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu: 
Meclis’e Değişiklik Teklifi Gelecek mi?

 

Genel Seçimlerin 2023 Haziran’ında olmasına rağmen, Cumhur İttifakının şimdiden Siyasi 
Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklikler önerdiği görülüyor. Yaşanan derin ekonomik kriz ve 
Covid-19 etkisiyle meydana gelen çalkantıların seçim takvimini ne şekilde etkileyeceği henüz 
bilinmezken, Cumhur İttifakının hem yeni partilerin kurulması hem de tabanlarındaki kayma 
nedeniyle muhtelif tedbirlere yöneldiği anlaşılıyor.  
 
Geçtiğimiz hafta, liderleri Sn. Devlet 
Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, 
Milliyetçi Hareket Partisinin Siyasi Partiler ve 
Seçim Kanunlarına ilişkin bir teklifi Meclis’e 
sunacağı belirtildi. 
 

 
 

Cumhur İttifakının, ama özellikle Milliyetçi 
Hareket Partisinin yürüttüğü çalışmada, 
partiler arasında milletvekili transferlerine 
sınırlamalar getirilmesi öneriliyor. Buna göre, 
bir milletvekili seçildiği partiden başka bir 
partiye seçim öncesi geçemeyecek. Süre 
sınırının ne kadar olacağı konusunda ise 1 yıl 
veya daha fazla olması gibi alternatifler 
bulunuyor.  
 

Ancak Anayasa’da “seçim yasalarında yapılacak 
değişiklikler bir yıl içinde uygulanamaz” ibaresi 
bulunuyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, 2023 
öncesinde bir erken seçim gündeme gelirse, 
Anayasa'nın bu hükmüne takılmamak için 
şimdiden bir hazırlığa girişmiş görünüyor. 
AKP ve MHP’nin hızla gündeme aldığı 
“Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili 

yapılması planlanan değişiklik önerileri için 
aşağıdaki alternatifler dillendiriliyor: 
 

ì Partisinden istifa eden milletvekili 1 yıl 
süreyle bağımsız kalır. 

ì Seçimlere 1 yıl kala bir siyasi partiden 
diğerine milletvekili geçişi olamaz. 

ì Bir milletvekili partisinden istifa edip 
başka bir partiye geçtikten sonra partisine 
tekrar geri dönemez. 

ì Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay 
içinde başka bir partiye geçemez. 

ì Bir parti Meclis’te grup kuracak sayıda 
toplu milletvekili transferi yapamaz. 

ì Partisinden istifa eden milletvekili dönem 
sonuna kadar bağımsız olarak devam 
eder. 

 

 
 

2023 yılından önce seçim olması halinde 
özellikle yeni kurulan DEVA ve Gelecek 
Partilerinin seçime girememesini sağlamaya 
yönelik olduğu söylentileri ile gündeme gelen 
bu değişiklik önerilerinin esasen, gerek söz 
konusu partilerin seçime girebilme 
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yeterliliğine ulaşması önünde bir sorun 
görünmemesi (illerdeki teşkilatlanma ve 
büyük kongrelerini yapmak konusundaki 
sürecin 2020 Eylül ayı itibariyle sonuçlanacağı 
anlaşılıyor) gerekse Anayasa’nın ilgili 
hükümleri çerçevesinde söylenen bu amaca  
ulaşmasının zor olacağını gösteriyor. 
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gelecek Partisi ve 
Deva Partisi’ne olası bir erken seçime 
katılmaları için gerekirse TBMM’de grup 
kurabilmeleri için vekil desteği verebileceği 
açıklamasından sonra, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli Siyasi Partiler Yasası ve Seçim 
Yasası’nda değişiklik yapılmasını gündeme 
getirmişti.  
 

Bunun üzerine, 3 Haziran’da AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi MYK 
toplantısının ana gündemi de söz konusu bu 
kanunlarda yapılması planlanan değişiklik 
hazırlığı oldu. 
 

Toplantıda, bu konularda çalışmak üzere yeni 
bir komisyon kuruldu. Komisyon 
başkanlığını AKP Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı’nın yürüteceği; Meclis 
ayağında ise Grup başkanvekilleri Özlem 
Zengin ile Bülent Turan’ın görev alacağı 
öğrenildi.  

 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Komisyonun, 
dünya örneklerini de inceleyerek 
hazırlayacağı seçim kanunu taslağının daha 
sonra MHP ile yeniden masaya yatırılacağını 
açıkladı. 
 

Parti yetkilileri, düzenlemelerin “acil bir 
gündem” olmadığını, önümüzdeki yasama 
yılına kalabileceğini belirterek, uzun soluklu 
bir çalışma yapılacağını söyledi.  
 

AKP, beş ayrı seçim mevzuatını tek çatı 
altında toplama, dar veya daraltılmış bölge 
seçim sistemleri üzerinde çalışma yapacak. 
Çalışmaların Seçim Yasası, Siyasi Partiler 
Yasası gibi yasalarda yapılacak 
değişikliklerin seçimlerden en az 1 yıl önce 
Meclis’te kabul edilmesi gerektiği göz önünde 
bulundurarak yürütüleceği ifade edildi.  
 

AKP, daha önce de seçimleri düzenleyen beş 
ayrı yasayı tek bir çatı yasa altında toplamayı 
planlamıştı. Seçimin Temel Hükümleri 
Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Mahalli 
İdareler Seçim Yasası, Cumhurbaşkanlığı 
Seçim Yasası ve Halk Oylaması Kanunu’nun 
toplam 400 civarındaki maddesinin tek tek 
taranarak yeni hükümet sistemine uyumlu 
hale getirilmeye çalışılmıştı. 
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Sarayın Korumasındaki Bürokratlar
“Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD 
makamlarıyla paylaşacağım”. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu sözleri, 
ABD’de yaşanan olaylarda TRT World ekibine yapılan saldırıyı eleştirirken sarf etti. Aynı anda 
Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi”nde bu yıl 
180 ülke arasında 154’üncü sırada bulunuyordu. 
 
Mevcut siyasal iktidar başkalarına demokrasi 
dersi verirken sorumlu oldukları manzara her 
gün daha da kötüleşiyor. Gazetecilere dava 
açtırmakla adından söz ettiren 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanının 
85 gazetecinin cezaevinde olduğu kendi 
ülkesinden habersiz olduğunu düşünmek 
akıl sınırlarını zorlamak olur.  
 

Her şeye muktedir olunan yeni yönetim 
biçiminin en etkili ve kullanışlı 
memurlarından olan Fahrettin Altun, 
kendisine imtiyazlı alanlar oluşturmayı da 
es geçmiyor.  
 

Sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin 
gözbebeği olan Boğaziçi’ndeki ikametinde 
Boğaziçi İmar Kanuna aykırı düzenlemeler 
yapıyor. Üsküdar Kuzguncuk’taki evinin 
yanında bulunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait arazide peyzaj 
düzenlemeleri yaptırıyor. Bu kapsamda 
araziye birçok noktadan görünen bir duvar 
örülüyor, jiletli teller çekiliyor, çardak ve 
şömine yapılıyor.  
 

Milletin can derdiyle uğraştığı günlerde dahi 
her yol inşaata çıkar anlayışıyla çalışmalar 
sürüyor.  
 

Yurttaşların çivi dahi çakamadığı bir 
bölgede, bir Cumhurbaşkanlığı 
bürokratının kanuna aykırı işlem yapması 
üzerine, mahalle sakinleri dayanamayıp 
şikâyet ediyor ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi ekipleri tarafından yasaya aykırı 
inşaatın yıkımı gerçekleştiriliyor.  
 

Yıkım üzerine Fahrettin Altun adına, söz 
konusu araziyi Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden aylık 258 Türk Lirası 
bedelle kiraladığına ilişkin belge paylaşılıyor.  
 

Pandemi sürecinde tüm ihalelerin iptal 
edildiği bir dönemde 8 Nisan 2020 günü 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Altun’un 
ikametinin yanı başındaki arazi için kiralama 
ihalesini iptal etmemesi de dikkate değer.  
 

Arazinin ne kadara ve ne kadarlık bir süre 
için kiralandığı, ihaleye kimlerin katıldığı 
gibi detaylar da kamuoyuyla paylaşılmıyor. 
Bu bilgiler paylaşılmadığı gibi, daha çok 
bağıranın haklı olduğu dönemin ruhuna 
uygun bir şekilde yapılan haber hakkında 
terör örgütlerine hedef göstermek 
başlığından terör soruşturması açılıyor.  
 

Yapılan açıklamalara basın özgürlüğüne 
“uygun” olarak son sürat tekzip kararları 
çıkartılıyor.  
 

Bununla yetinilmeyip; konuyu gündemde 
tutan, sorular yönelten Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkanvekilleri hakkında fezleke 
hazırlatılıyor, Adalet Bakanlığına 
gönderiliyor.  
 

Atanmış bir bürokratın, bağımsız ve tarafsız 
olması gereken yargı gücünü arkasına alıp 
muhalif medyaya açtığı savaş, halkın 
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oylarıyla seçilmiş vekiller için fezlekelerin 
hazırlanmasına kadar uzanıyor. 
 

Yürütme organının en üst düzey 
bürokrasisinin rant odaklı ve kanun dışı 
faaliyetlerine “korunarak” devam ettiklerinin 
bir başka örneği ise “Kuzu Vakası”.  
 

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi 
Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında ismi 
geçen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan 
Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 5 
yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor.  
 

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi 
Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi 
olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla 
yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden 
Orhan Ünğan, Burhan Kuzu hakkında, 
“Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” 
iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.  
 

Ünğan’ın şikâyeti sonrasında Burhan Kuzu 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma 
tamamlandı.  
 

Hazırlanan dosyada da Kuzu, İstanbul 5. Sulh 
Ceza Hâkimi Cevdet Özcan’ı telefonla 
aradığını ifade etti.  
 

Zindaşti hakkında delil olmadığını ve 
tutukluluk süresinin dolduğunun iddia 
edildiğini ilettiğini açıkladı.  
 

Hazırlanan iddianamede Burhan Kuzu’nun, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
dosyasında tutuklu şüpheli olan Naci Şerifi 
Zindaşti’nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir 
şekilde Sulh Ceza Hâkimi olan Cevdet 
Özcan’ı aradığı, Zindaşti’nin tutuksuz 
yargılanması için tavsiye ve telkinde 
bulunduğu, tahliye verilmesi üzerine itiraz 
merci hakimini de telefonla aradığı ve 
Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını 
söylediğinin anlaşıldığı belirtildi.  

 

Kuzu hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava 
açılırken, hâkim Cevdet Özcan hakkında da 
iddianame hazırlandı.  
 

Kamuoyunun barış akademisyenlerine hapis 
cezası vermesiyle tanıdığı İstanbul 5. Sulh 
Ceza Hâkimi Cevdet Özcan hakkında rüşvet 
karşılığında tahliye kararı vermesi sebebiyle 
soruşturma açıldı.  
 

Özcan’ın hukuki takdir yetkisini aşarak, 
mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak 
şekilde tahliye kararı vermiş olduğu ifade 
edildi.  
 

Özcan’ın bilinçli olarak vermiş olduğu 
kararla şüphelilerin kaçmasına imkân 
sağlayıp mesleki kıdem ve deneyiminden 
beklenen basireti göstermeyip yargıya 
duyulan güven ve saygınlığı ortadan 
kaldırdığı kaydedildi.  
 

Özcan “rüşvet almak” ve “görevi kötüye 
kullanma” suçlarından Yargıtay’ın ilgili 
dairesinde hâkim karşısına çıkacak.  
 

Gücün tek elde toplanmasıyla ortaya çıkan 
sistem; yolsuzluklarla devlet kapasitesini 
zayıflatırken, anti demokratikliği ve 
otoriterliği de besliyor.  
 

Saray rejimi bu doğrultuda hayatın her 
alanında adaletsizlik üretmeye devam ediyor. 
Bu vakalar tek adamın kendisi ve ailesine 
yönelik inşa ettiği dokunulmazlık zırhını 
sarayın bürokratlarını da içine alacak 
şekilde genişleterek imtiyazlı zümreye 
dahil ettiğini gösteriyor. 
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Futbol Asla Sadece Futbol Değildir 
 

Haziran 2020 itibariyle 6 milyona yakın insanın hastalığa yakalandığı, 367 binin üzerinde kişinin 
ise yaşamını yitirdiği pandemi karşısında küresel seferberlik devam ediyor. Ülkelerin her gün 
yeni bir tedavi yöntemi araştırdığı, aşı bulma çalışmalarının hızla devam ettiği dünyada hayatın 
her alanında olduğu gibi futbolda da “yeni” normal oluşturulup kaldığımız yerden devam 
deniliyor. 
 
Futbol müsabakalarının ve liglerin dünya 
genelinde ertelenmesinin kulüplerin gelir 
gider dengesi üzerinde yarattığı olumsuz 
etki, sürecin yeniden başlatılmasının en 
büyük sebepleri arasında görünüyor.  
 

Bu etkinin altında futbolun endüstrileşmesi 
ve kulüplerin öz kaynaklarıyla ilerlemek 
yerine borç sarmalında süreçlerini devam 
ettirmeleri yatmakta.  
 

Karmaşık ve görece belirsiz durumun daha 
da arttırdığı finansal sıkıntılarda; futbolu 
yöneten üst kurumların ayırdığı fonlar, 
kulüpler bazında futbolcu ve teknik 
kadrolardaki maaş indirimleri, yayıncı 
kuruluş sözleşme sürelerinin revize edilmesi 
gibi kısa vadeli çözümler söz konusu oluyor. 
 

 
 
 

Avrupa’da 500’den fazla ulusal ve 
uluslararası müsabaka için muhtemel 
başlangıç tarihleri futbol severlerle 
paylaşılıyor.  
 

Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA’yla birlikte 
çalışan FIFA’nın belirlediği yol haritası 
doğrultusunda öncelikle ulusal liglerin 
hemen ardından da Ağustos 2020’de Avrupa 
Kupası mücadelelerinin tamamlanması 
planlanıyor.  
 

Geçiş sürecinde kulüplere çeşitli finansal 
destekler yapılıyor.  
 

Sezon sonları itibariyle sözleşmeleri bitecek 
olan ve serbest kalacak olan oyuncular için 
Avrupa Şampiyonası önemli bir transfer 
pazarı olmaktaydı.  
 

 
 
 

Ertelenmesi oyuncular nezdinde kulüplerin 
ek sorumluluklar alma durumunu oluşturdu. 
Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-
off'larında yer almayan 39 milli takım için 
oyuncularını serbest bırakan kulüplere 
toplamda 50 milyon Euro ödenecek.  
 

Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-
off'larında yer alan 16 milli takım için 
oyuncularını serbest bırakan kulüplere 17,7 
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milyon Euro ödenecek. Play-off'lar için 
serbest bırakılan oyuncularla ilgili 2,7 milyon 
Euro'luk bakiye, bu play-off maçlarının 
tamamlanmasıyla dağıtılacak. 

 

2018-2019 
sezonunda 

4.2 milyar TL 
gelir elde 
eden Süper 
Lig ise 

özellikle 
naklen yayın 
gelirleri ve 
stadyumların 

yeniden inşa 
edilmesi 

sürecinin 
beraberinde 

getirdiği artan seyirci ortalamasıyla 
Avrupa’nın en hızlı gelişen liglerinden biri 
olarak dikkat çekti. 2019-2020 sezonuna 
geldiğimizde ise 25. haftaya kadar normal 
seyreden ligde, 26. hafta maçları, 11 Mart 
2020’de ülkemizde ilk pozitif vaka çıkmış 
olmasına ve maçların oynanmaması 
konusunda yükselen seslere rağmen 
seyircisiz de olsa oynandı.  
 

Sonrasında ertelemeye gidildi. Oynanan son 
hafta maçlarından sonra futbol 
dünyamızdaki birçok isimde koronavirüs 
vakasına rastlanması da kamuoyunda uzun 
süre karar alıcıların eleştirilmesine yol açtı.  
 

Avrupa’da tarihler açıklanırken Türkiye’de 
liglerin oynanıp oynanmayacağı konusunda 
farklı fikirler söz konusu. Her defasında 
insan sağlığının öncelikli olduğu 
vurgulansa da maalesef kulüplerin ciddi 
ekonomik sıkıntıları ve özellikle üç 
büyükler harici çoğu takımın tek gelir 

kaynağı olan yayın gelirleri, federasyonun 
da elini kolunu bağlamış durumda.  
 

 
 

Neticesinde Nisan ayında yapılan açıklama 
doğrultusunda ise sezonun kalanının 12 
Haziran tarihi itibariyle başlayacağı 
belirtildi. Müsabakaların seyircisiz 
oynanarak sezonun tamamlanması 
durumunda finansal kaybın 100 milyon lira 
ile sınırlı kalacağı tahmin edilirken sezonun 
tamamlanmayıp iptal edilmesi halinde ise 
kaybın 1 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.  
 

Böyle büyük bir mali kayıp, birçok kulübü 
telafisi mümkün olmayan ölçüde zarara 
sokacağı için kulüpler de liglerin devam 
etmesi gerektiğini ifade ediyor. 
 

Her alanda uygulanması gerektiği gibi 
futbolda da zamanında gerekli önlemler 
alınıp rasyonel ekonomik yapılanmalar 
gerçekleştirilseydi, yaşanılan pandemi 
sürecinde kulüpler özgüvenli ve bağımsız bir 
şekilde tavır geliştirebilirlerdi. Bu doğrultuda 
elverişsiz koşullarda ligin iptali mümkün 
olabilirdi. 
 

Liglerin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte, 
futbolcu sağlığı açısından birçok önlemin de 
alınması gerekiyor. Oyuncuların planlanan 
tarihten uzunca bir süre önce takım halinde 
çalışmaya başlayarak eski formunu ve maç 
temposunu ancak yakalayabileceği 
vurgulanıyor.  
 

Bazı Ülkelerdeki Liglerin 
Yeniden Başlama Tarihleri 

Macaristan 23 Mayıs 
Çekya 25 Mayıs 

Polonya 29 Mayıs 
Danimarka 29 Mayıs 
Avusturya 30 Mayıs 
Portekiz 30 Mayıs 
Sırbistan 30 Mayıs 

Hırvatistan 6 Haziran 
Yunanistan 6 Haziran 

İtalya 6-7 Haziran 
İngiltere 8 Haziran 
İsviçre 8 Haziran 
İsveç 14 Haziran  

İspanya 15-28 Haziran 
Rusya 21-28 Haziran 
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Özellikle Süper Ligin tekrar başlama tarihi 
yaklaşırken çok daha fazla çalışması gereken 
oyuncuların sakatlık riskleri gündeme geliyor 
ve bu riskin yüzde 60 civarında olacağı 
öngörülüyor. Bu riskin de ötesinde 
antrenmanların yavaş yavaş başladığı süreçte 
koronavirüs vakaları görülmeye başladı. 
İktidar cephesi, Türkiye'nin salgını kontrol 
altına aldığını ve her fırsatta salgınla 
mücadelede dünya ülkelerinden daha başarılı 
olduğunu iddia ediyor.  
 

 
 

Türkiye Futbol Federasyonu kapsamlı ama 
uygulanması ve en önemlisi denetimi zor bir 
protokol hazırlayıp kulüplerle paylaşmış olsa 
da tedirginlik devam ediyor. Uzmanlar şu 
anki şartlarda liglerin kaldığı yerden özellikle 
Eylül ayı öncesinde başlatılmasının virüsün 
ikinci dalgasına neden olabileceğini ifade 
ediyor.  
 

Ancak buna rağmen, üstelik Bilim 
Kurulu'nun tavsiye kararı olmamasına karşın 
TFF'nin Türkiye'de liglerin başlatılması 
yönündeki ısrarı dikkat çekiyor. Bu ısrarın 
altında; ekonomi ve salgın ikileminin 
futbolda da karşı karşıya geliyor olması 
yatıyor. 
 

Başlangıç tarihi tartışma konusu olan Süper 
Lig’de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve 
Ankaragücü kulüplerinde koronavirüse 
rastlandı. TFF 1. Lig ekibi Erzurumspor’da 
hem teknik hem de idari kadroda pozitif 

vakaların çıktığı açıklandı. Önümüzdeki 
günlerde diğer takımlarda da yeni 
vakalarının görülme ihtimali büyük. Görünen 
o ki; iktidar koronavirüsü değil, ekonomiyi 
kontrol altına alıyor. Futbolda da Türkiye'nin 
koronavirüs ile mücadelesinde kazanan ibresi 
insan sağlığından ekonomiye doğru 
gösteriyor. 
 

Beşiktaş’ın eski oyuncusu ve BJK Sporcular 
Dernek Başkanı olan Süleyman Oktay, 
açıklamasında liglerin başlatılmak 
istenmesinin en büyük nedeninin ekonomik 
olduğunu belirtti. Oktay, “Yayıncı 
kuruluştaki 580 milyon paranın nasıl 
alınabileceğinin hesabı yapılıyor. Bu paranın 
da kulüplere dağıtılıp kulüplerin ayakta 
kalmasını sağlamak çok önemli.” derken, “Şu 
an kulüpler batık vaziyette.  Bu para ile 
kulüpler kurtulmayacak ama birkaç ay 
kulüplere nefes aldıracak. Öncelikli ödemeler 
yapılacak. Futbolcu maaşlarının taksitleri 
ödenecek.” diyerek kararın arka planını 
açıkladı. 
 

Seyircisiz oynanacak maçlar ne kadar adil 
olacak sorusu ise futbol severlerin zihnini 
meşgul ediyor. Lig bittiği zaman şampiyon 
olan takım ne kadar hak etmiş olarak 
şampiyon olacak? Şampiyonlar ligine katılıp 
30-40 milyon euroyu alıp kasasına ne kadar 
hakkaniyetle koyacak?  
 

 
 

Bu sorular tartışılmaya devam ediyor. 
Futbolun en önemli unsuru, olmazsa olmazı 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 1 • 5 Haziran 2020 30 

olan taraftar tribünde olmayacak. Adeta bir 
halı saha maçı gibi oynanacak maçlardan 
çıkacak sonuçların adil olmayacağı ve 
heyecan vermeyeceği şimdiden konuşuluyor.  
 

Kalan maçlarda ev sahibi takımların iç saha 
avantajlarını kullanamayacak olmaları buna 
en büyük örnek olarak gösteriliyor.  Aynı 
zamanda futbolcuların motivasyon 
düşüklüğü ve seyirci desteği olmadan, 
takımların yüksek performans 
sergilemelerini beklemek endüstrinin açmazı 
olarak önümüzde duruyor. 
 

Son olarak; coğrafya ayırt etmeksizin tüm 
futbolseverleri aynı noktada buluşturan bu 
elim durum; futbolun sadece bir eğlence aracı 
olmadığını da bir kez daha gösteriyor.  
 

Popüler isimlerin başlattıkları yardım 
kampanyaları, evde kal mesajları, muhtaç 
durumda olanlara yapılan destekler, futbolun 
var olduğu toplumlar nezdinde farkındalık 
oluşturan bir sektör olarak da 
konumlandığını ispat ediyor.  
 

Uluslararası turnuvalar, ezeli rekabetler, 
şampiyonluk unvanları, markalar, yayıncılar, 
sponsorlar, sermayedarlar ve tribünlere 
dönmeyi heyecanla bekleyen futbolseverlerle 
futbol, içerisinde yüzlerce farklı aktörün yer 
aldığı dev bir ekosistemdir. Bu etkisinin yanı 
sıra siyaseten de kullanışlı bir alan futbol. 
Özellikle diktatörlerin hem ilgiyi siyasetten 

uzaklaştırmak hem de alınan zaferleri kendi 
hanelerine yazdırmak için kullandıkları bir 
araç. Milli birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyaç 
duyulan zamanlarda bu ihtiyacı gideriyor.  
 

Milletin maske alamamayı değil de 
Galatasaray-Trabzon çekişmesini konuşması 
hükümetin işine geliyor.  
 

Önümüzdeki aylarda işsiz ve borçlu 
kesimlerin de artmasıyla birlikte futbol halkın 
gerçek gündemini değiştirmek için önemli bir 
araç olacaktır.  
 

 
 
 

Simon Kuper’in unutulmaz cümlesinde 
olduğu gibi futbol, pandemi sürecinde de 
olsa “asla sadece futbol değildir”.
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GRECO: Türkiye Yolsuzlukla Mücadelede Yine 
Sınıfta Kaldı

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde parlamenter, 
hâkim ve savcılarla, yüksek bürokratların yolsuzluğa karışmasına ve rüşvet almasına yönelik 
önlemlerle ilgili yapılan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği konusunda hazırlanan yıllık 
raporunda Türkiye’nin, daha önce yapılan uyarılara rağmen yolsuzluk ve rüşvetle mücadele 
alanında 2019 yılında da etkili önlemleri almadığını ortaya koydu
  
Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren 
GRECO, 47 üye ülke ve Belarus, Kazakistan 
ve ABD’yi izleyen yıllık raporunu yayınladı.  
 

Raporda, parlamenter, hâkim ve savcılarla, 
yüksek bürokratların yolsuzluğa karışmasına 
ve rüşvet almasına yönelik önlemlerle ilgili 
yapılan tavsiyelerin yerine getirilip 
getirilmediği incelendi. 
 

Türkiye’den siyasi partilerin finansmanının 
şeffaflığının sağlanması ile ilgili durum, en 
fazla eleştiri yapılan konuların başında 
geliyor. 
 

 
 

Rapora göre Türkiye’nin; 2019 yılında 
GRECO tarafından yapılan 37 tavsiyenin 
%70’ini hiç yerine getirmediği, %19’unu 
kısmen uygulayabildiği ve sadece %11’inde 
tam uyum sağlayabildiği görülüyor. 
 

Yolsuzlukla mücadele konusunda araştırma 
yapan bir diğer kuruluş ise Uluslararası 

Şeffaflık Örgütü. Örgüte göre Türkiye 
2019’da Yolsuzluk Endeksinde 78. sıradan 91. 
sıraya geriledi. 
 

 
 

2013-19 yılları arasında en çok düşüş yaşayan 
üç ülkeden biri olan Türkiye'nin, bu sürede 38 
sıra gerilediğine dikkat çekildi.  
 

Türkiye'nin de içinde değerlendirildiği Doğu 
Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerde 
genel olarak güçler ayrılığının düşük 
düzeylerde kaldığı belirtilen raporda devlet 
kaynaklarının seçim hedefli kullanılmasının, 
siyasi partilerin fonlanmasındaki 
belirsizliklerin ve çıkar çatışmalarının yaygın 
olduğu vurgulandı. 
 

Özetle, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele 
için uygun bir alt yapının olmadığı 
vurgulanıyor. 
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Turizmde Hasar Ne Kadar, Canlanma Ne Zaman?
Salgına karşı alınan tedbirler birçok sektör gibi turizmi de durma noktasına getirdi. Salgının 

yayılma hızının yavaşlaması ile birlikte canlanması beklenen turizmde ilk hareketlenmenin 

yerli turizmde olabileceği, dış turizm açısında ise bu yılın kayıp bir yıl olacağı belirtiliyor. 

Sektörün toplamda %70-75 oranında daralacağı tahmin ediliyor. Salgının görüldüğü tarihten 

bu yana hükümetin turizm sektörüne yönelik ortaya koyduğu ciddi bir destek açıklaması 

olmadı.
 

Salgınla durma noktasına gelen turizm 

sektöründeki canlanmanın hızlı olamayacağı, 

tatil seçiminde sağlık ve hijyenin eskisinden 

daha fazla önem taşıyacağı anlaşılıyor. 
 

 
 
 

Dünya genelinde turist sayısının 2020 yılı ilk 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %22 azaldığı belirtilirken, bu düşüşün 

yıl sonunda %60-80 seviyelerine 

ulaşabileceği tahmin ediliyor.  
 

18 Mayıs itibariyle yapılan bir analize göre, 

destinasyonların sadece %3’ünde seyahat 

kısıtlamalarını azaltıcı tedbirler alınmaya 

başlandığı belirtiliyor (Birleşmiş Milletler 

Dünya Turizm Örgütü – UNWTO). 
 

Turizm sektörü; rezervasyon iptalleri, 

istihdam politikaları, finansal zorluklar 

yanında, gelecek döneme ilişkin sağlık 

kurallarının belirlenmesi ve bu kuralların 

nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlikle 

zorlu bir döneme girmiş görünüyor. Küçük 

ölçekli tur operatörleri ve seyahat 

acentelerinin bu süreçte bir destek 

alınamaması halinde iflasla karşı karşıya 

kalacağına kesin gözüyle bakılıyor.  
 

Ülkemizde bu yıl, daha önceki dönemlerde 

%15 pay ayrılan yerli turizmin ana 

sürükleyici olabileceği, yabancı turist 

sayısında önemli bir artış olmayacağı tahmin 

ediliyor.  
 

Bu resim bize, geçen sene yaklaşık 36 milyar 

olarak gerçekleşen turizm gelirlerinin bu yıl 

azami 8.5 – 11.0 milyar $ civarında 

gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu da 

yaklaşık %70 -75 daralma anlamına geliyor. 
 

 
 

Toparlanmanın ancak 2021 yılından itibaren 

beklendiği turizm sektöründe dikkatli bir 

şekilde yönetilmesi gereken iki husus 
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bulunuyor: seyahat iştahı azalan yabancı 

turistleri ülkemize çekebilmek için özellikle 

sağlık ve hijyen alanında alınacak 

tedbirlerin eksik olmamasının sağlanması 

ve geçtiğimiz yıl 600 $ seviyesinin üzerinde 

gerçekleşen kişi başı harcama miktarının 

500 – 550 $ seviyelerine gerileme ihtimaline 

karşı alınacak tedbirler. 

Gelişmeler; hem turistlerin hem de tur 

operatörleri ile seyahat acentelerinin 

destinasyonları tespit ederken Birleşmiş 

Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından 

Mayıs ayı sonunda kapsamlı olarak 

hazırlanmış olan Rehber’e uyulup 

uyulmadığını esas alacaklarını gösteriyor.  
 

 
 

Bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesinin 

işletmelere ve sektörün diğer paydaşlarına 

önemli ölçüde ilave yük getireceği 

görülüyor. Dolayısıyla hükümetin turizm 

sektörüne yönelik ciddi bir destek paketi 

açıklaması ve bu tedbirlerin alındığından 

emin olmak için sıkı kontroller 

gerçekleştirmesi elzem görünüyor. Aksi 

takdirde, 2021’de dünya turizm payından 

alacağımız payın düşmesi kaçınılmaz 

olacaktır. Şu anda özellikle Dışişleri Bakanlığı 

eliyle yürütülen görüşmelerde Batılı ülkelerin 

Türkiye ile olan kısıtlamaları kaldırmaya 

hazır olmadıklarını beyan ettiği 

anlaşılmaktadır. Sağlık ve hijyen alanında 

alınacak tedbirlerin yeterliliği ile bu ülkelere 

güven verilmesi ve rekabette geri kalmamak 

önemli olacaktır. 
 

 
 

Öte yandan, 2020 yılı sezonunda yerli 

turizmin teşvik edilmesi olumlu görülse de, 

turistik bölgelerde alınacak sağlık ve hijyen 

tedbirlerinin tavizsiz bir şekilde 

yönetilememesi halinde hem sağlık alanında 

hem de turizm sektöründe ciddi sonuçları 

ortaya çıkabilecektir.  
 

Bu nedenle, söz konusu tedbirlerin 

zamanında ve tam olarak 

uygulanabildiğinden emin olabilmek ve bu 

sürecin maddi olarak desteklenmesi için 

merkezi ve yerel idarelerin birlikte hareket 

etmesi de önemlidir. 
 

2020 yılında yetersiz ve sorunlara yol 

açabilecek seviyedeki tedbirlerle yetinip 

mümkün olduğunca çok turist ağırlama ve 

gelir elde etme yaklaşımı yerine, bu dönemi 

nadas dönemi olarak görüp gelecek seneden 

itibaren rekabet avantajı yaratacak 

stratejiler geliştirilmesi ve bunların 

hükümet tarafından koordine edilmesi daha 

doğru bir yaklaşım olacağa benziyor. 
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Turistlerde, tur operatörleri ve acentelerde, 

sağlık ve hijyen konusunda tedbir almada 

zafiyet içinde olduğumuz yönünde 

oluşabilecek bir algının ülkemize uzun yıllar 

boyunca olumsuz etkisi olacağı tahmin 

ediliyor. 
 

Bu aşamada, 2019 yılında, ”Türkiye’nin 

turizm hedeflerine ulaşmasını teminen 

turizm imkan ve fırsatlarının dünyada 

tanıtılması, turizm potansiyelinin tüm yönleri 

ile değerlendirilerek ülke ekonomisine 

kazandırılması, turizm yatırımları ve 

turizmin ülke ekonomisindeki payının ve 

turizm sektörünün hizmet kalitesinin 

artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak 

ve destek ve kaynak sağlamak” amacıyla 

kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı’nın  hiçbir ciddi adım 

atmamış olması sorun teşkil etmektedir.  
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Kademeli Normalleşmede Maliyetler ve 
Belirsizlikler Yeme-İçme Sektörünü Zorluyor 

 

76 gündür çalışamamış ve gelir elde edememiş yeme-içme sektörü, İçişleri Bakanlığı’nın 
belirlediği kurallar dahilinde 1 Haziran itibari ile saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başladı. 
“Kademeli Normalleşme” olarak adlandırılan süreçte alınan zorunlu tedbirlerin getirdiği ek 
masraflar, %50 kapasite düşüşüyle gelir kayıpları ve uygulamada belirsizlikler yalnız bırakılan 
esnafı zorluyor.
  
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ilk 

tedbirlerden biri “Umuma Açık İstirahat ve 

Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten 

işletmelerin kapatılması oldu. Covid-19 

salgınının ilk günlerinde alınan bu tedbir 

nedeniyle 17 Mart’tan itibaren kapanan 

restoranlar İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı 

genelgeyle 1 Haziran’da yeniden açıldı.  
 

20 milyar dolarlık pazar hacmi (TAVAK, 

2018), büyük çoğunluğunu küçük ve orta boy 

işletmelerin oluşturduğu 200 bine yaklaşan 

işletme ve 2 milyona yaklaşan çalışan sayısı 

(TÜİK) ve sektörden yararlanan geniş halk 

kitleleriyle yeme-içme sektörünün yeniden 

açılması ve “kademeli normalleşme” süreci 

hem ekonomik hem de sosyal politikanın 

önemli gündem maddesi oldu. 
 

Süreci kısaca hatırlamak gerekirse, 16 Mart’ta 

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle, 

17 Mart’tan itibaren lokanta, restoran, 

pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, 

kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay 

bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, 

kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. 

işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine 

durduruldu.  
 

Yine İçişleri Bakanlığı bu kapanıştan tam 76 

gün sonra, yani 1 Haziran 2020 itibari ile 

restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay 

bahçesi, dernek lokali türü işletmelerin 

belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye 

kadar hizmet vermeye başlayabileceğini 

duyurdu.  
 

Cumhurbaşkanı tarafından 28 Mayıs’ta, 76 

gündür kapalı olan ve bu sürede kira, vergi ve 

ev içi tüketimlerini karşılamakta zorlanan 

restoran işletmelerinin 4 gün gibi kısa bir süre 

(1 Haziran) sonrasında maliyet gerektiren 

“belirli kuralların” yerine getirilmesiyle 

açılabileceği duyuruldu.  
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1 Haziran’da işletmelerin açılması için 

zorunlu olan uygulamalar 20 Mayıs’ta Kültür 

ve Turizm Bakanlığı “Yeme-İçme 

Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci” 

genelgesiyle yayımlandı. Bu genelgenin 

aynısı 30 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından 

“Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi” isminde yayımlandı.  
 

Genelgede yemek salonları, giriş alanı ve 

holü, ilave salonlar gibi genel alan 

kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin 

tamamının nasıl düzenleneceği, çalışanların 

eğitimi ve çalışma düzeni, mutfak ve valeye 

kadar birçok önlem yer alıyor.  
 

 
 

Sektörün büyük bir çoğunluğunu oluşturan 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin zorunlu 

kapalılık dönemi nedeniyle uzun zamandır 

yaşadığı gelir kaybına ek olarak “kademeli 

normalleşme” sürecinde zorunlu hijyen 

kuralları yeni masraflara neden oluyor.  
 

Kademeli normalleşme sürecinde zorunlu 

masa ve sandalye mesafesi nedeniyle 

işletmeler %50 düşük kapasite çalışıyor. 

Sektörde bulunan küçük işletmelerin 

mekanlarının geniş olmaması, %50 kapasite 

çalışma ve ek masraflar düşünüldüğünde 

sektörde kısa dönem içinde kapanma ve 

iflasların yaşanacağı söylenebilir.  
 

1,5 milyonu aşkın kayıtlı çalışanı ile sektörde 

çalışanların durumu ise belirsizliğini 

koruyor. Kademeli normalleşme ile düşecek 

kapasite ve artan maliyetler neticesinde 

işletme sahiplerinin öncelikli olarak çalışan 

sayısını azaltacakları düşünülüyor.  
 

Güvencesiz ve kayıt dışı çalışmanın da 

yaygın bir şekilde görüldüğü sektörde 

çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden 

yararlananlar dahil kademeli normalleşme 

sürecinde ek maliyetler nedeniyle işsiz 

kalabilirler.   
 

Lüks restoranların kademeli normalleşmeye 

dair bakışı, elbette sektörün genelinden farklı. 

Müşterilerin kendilerini daha güvende ve iyi 

hissetmelerini sağlamaya çalışan büyük 

işletmeler, devletin koyduğu tedbirlerden 

başka özel sertifikalı mekânlar oluşturma 

çabasında. Sektörde bulunan büyük 

işletmeler isteğe bağlı olarak bağımsız 

sertifikasyon kuruluşlarından alabilecekleri 

“Sağlıklı Turizm Sertifikası” yönetmeliğini 

uyguluyor. 
 

 
 

Tüm bu süreç sonucunda artan finansman 

yükünü kaldıramayacak küçük işletmelerin 

yerini tekelleşmiş yeme-içme sektör 

liderlerine bırakması bir risk olarak 
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karşımızda duruyor.  Restoran işletmeciliği 

için dile getirilen yeni gelişmeler, güven 

oluşturacak şekilde yeni mekânlar 

yaratmanın maliyeti, küçük işletmelerin ise 

sektörden çekilmesi sonucunu yaratabilir.   
 

Devletin getirdiği düzenlemelerin yanı sıra 

özel sertifikasyonlar ve alternatif mekân 

arayışları, ev dışı yemek sektörünü lüks 

tüketime doğru yönelteceğinin sinyalini 

veriyor.   
 

Bu gelişmelerle birlikte bu hafta açılan ve ek 

maliyetleri karşılayacak bütçesi olmayan 

küçük işletmelerin Covid-19 tedbirlerini 

yerine getirdiğinden bahsetmek hayli zor.  
 

 
 
 

Hâlihazırda iktisadi ve mali açıdan güç 

durumda olan işletmelere uyamadığı 

prosedürler nedeniyle nasıl bir yaptırımın 

uygulanacağı da yanıtını arayan sorulardan.   
 

Covid-19 salgınına karşı ilaç geliştirilmesinin 

yakın zamanda gerçekleşmeyeceği biliniyor. 

Bu süre içinde uzun bir zamandır gelir kaybı 

yaşayan işletmeciler ve çalışanların 

desteklenmesi ile halk sağlığının korunması 

eşit derecede öneme sahip. Hem önemli bir 

sosyalleşme alanı hem de gelir sağlayıcı 

sektör olan yeme-içme sektörünün devlet 

tarafından desteklenmesi ve sektöre özel 

vergi indirimi ya da gelir desteği sağlanması 

“kademeli normalleşme” sürecinde 

hükümetin adım atması gereken alanlardır.   
 

 
 
 

İşletmelere yeterli hazırlık süresi tanımayan 

ve yerine getirilmesi zorunlu tedbirler 

hakkında bilgi ve desteği sunmayan 

hükümet, süreci şeffaf bir şekilde 

yürütemiyor. Hükümete düşen sorumluluk, 

yurttaşları sağlık ve geçim derdi arasında 

çaresizce seçim yapmaya zorlamamak 

olmalıdır.
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