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Siyasal ve Ekonomik Gündem… 
 
 

Pandemi ve Normalleşme: Ne Salgın Yavaşladı Ne Tedbir Alınıyor… 
Ülkemizde Covid-19 salgının kontrol altına alınıp alınmadığı ile ilgili olarak hem 
Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz haftalara göre daha net bir 
tutum ortaya koyuyorlar: Salgının yayılma hızı yavaşlamıyor, tedbirler 
uygulanmıyor. 
 

Zaten verilere bakıldığında da bu durum açıkça görülüyor. 
 

 
 

Tüm Haziran ayı boyunca ortalama bin 200 yeni vaka ortaya çıktı. Bu değer 
salgının ülkemizde ilk görüldüğü Mart ayı ortalamasının (644) üzerinde. Mart ayında 
yoğun tedbirler alınırken 1 Haziran’dan bu yana maske ve sosyal mesafe tedbirlerine 
uyulması tavsiyesi dışında hiçbir ilave tedbir bulunmuyor. Her gün “asker 
uğurlaması”, “hasta ziyareti” gibi haberlerle birçok yeni yerleşim merkezinin 
karantina altına alındığı haberleri geliyor. 
 

Haziran ayında milyonların katılımı ile ülke genelinde gerçekleştirilen iki sınav 
ve başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere önerilen sağlık tedbirlerinin 
uygulanmasında görülen ihmaller nedeniyle kuluçka süreleri sonrasında 
vaka sayılarının daha da artacağı tahmin ediliyor. 
 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı 
Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kabul 
edelim ki, Koronavirüsle mücadelede sıkıntılı bir evreye girmiş durumdayız. Salgının 
yayılma ivmesini nisan ayının ortasından itibaren baskılayıp aşağı doğru çekebilen 
Türkiye, Haziran ayında bu mücadelede kazandığı zeminin bir kısmını kaybederek 
Kovid-19 ile yürüttüğü bilek güreşinde bir kilitlenmeye girmiştir. Salgın yazdan 
etkilenecek diye hesaplandı, biraz ona güvenerek çok hızlı bir normalleşme modeli 
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uygulandı. Bunu uygulayan her ülke bir yerde takıldı. Normalleşmenin etkisi 
öngörülemedi. Normalleşme gerçekten beklenilenin çok üzerinde olumsuz 
etki yaptı. Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte vakaları indirememeye 
başladık. Bu şekilde bu ölümler ve vaka sayısıyla devam edersek, kısa bir sürede 
vakaları aşağı indirmemiz mümkün değil. Bu virüs yükü ile bu kadar vaka yükü ile 
uzun süre gidemeyiz. En kısa sürede mutlaka ekstra tedbirler almamız lazım. 
Çünkü görülen o ki, ek tedbirler olmadan mümkün değil. Bu kadar tedbirle bu kadar 
gidiyor bu iş. Bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bu rakamlar kendi kendine 
düşmez. Bu kilitlenmeyi uzun süre taşıyamayız böyle” yorumunu yaptı.  
 

Konunun uzmanları, bu kilitlenmenin aşılamaması halinde sonbaharda 
okulların açılmasının ne kadar zor bir karara dönüşeceğini şimdiden 
dillendirmeye başlamış durumdalar. 
 

Buna rağmen, Hükümet ekonominin büyük ölçüde salgın öncesi dönemdeki seviyesine 
dönmesini istiyor ve salgın nedeniyle ortaya çıkacak zararları gözardı etmeye devam 
ediyor.  
 

Salgının başından bu yana kapsamlı karantina tedbirleri alınması gerektiği, aksi 
takdirde ortaya çıkacak beşerî ve ekonomik maliyetin daha yüksek olabileceği 
uyarılarına Hükümetin kulakları hala tıkalı. 
 

Hükümetin, kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu olsa bile, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz 
izne çıkartılanlara yapılan nakdi ödemeleri de daha fazla ödemek istemediği 
anlaşılıyor: 17 Temmuz’da dolacak olan yasal sürenin bir 3 ay daha uzatılacağı 
konuşuluyordu hatta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı da bu yönde bir 
açıklamada bulunmuştu. Ancak bu hafta çıkan kararla bu süre sadece 1 ay uzatıldı ve 
17 Ağustos’tan itibaren herkesin işinin başına dönmesi ya da artık bir 
ödeme yapılmayacağı konusu karara bağlanmış durumda. 
 
 

Çoklu Baro Teklifi: Böl - Yönet… 
Cumhurbaşkanının çoklu baro ile ilgili teklifin Meclise sunulacağını açıklamasının 
hemen ardından (24 saatten daha az bir sürede) AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan 
kanun teklifinin Meclise sunulduğunu açıkladı. Barolar, TBMM Adalet komisyonunda 
görüşülmeye başlanacak olan baro teklifine karşı cuma günü Ankara'da 
gerçekleştirilecek Büyük Savunma Mitingi için çağrı yaptı. Bu çağrının ardından, 
Ankara Valiliği "Covid-19 vakaları artıyor" gerekçesiyle, baroların Büyük Savunma 
Mitingi öncesinde eylemleri yasakladı! Ankara Valiliği, baroların, çoklu bara 
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düzenlemesine karşı cuma günü yapmayı planladığı Büyük Savunma Mitingi öncesinde 
Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek kentte her türlü toplantı, yürüyüş ve 
gösterinin 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu. 
 

Bazı yorumcular bu karar sonrasında, AVM’de, restoranda, barda, markette, hatta 2 
milyon kişinin girdiği sınavda bulaşmayan ama sadece hükümeti eleştiren bir eylem 
yapılmak istendiğinde bulaşan bu virüsü Türk Tipi Korona olarak adlandırdılar. 
 

Bu yasaklama kararının bir diğer yönü de yasak süresinin 15 Temmuz’u da 
kapsıyor olması. 
 
 

İstanbul Sözleşmesi: Hükümet Bin Pişman… 
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda "Bu ülkede AK 
Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu" sözleri ile başlayan 
tartışmalara ilişkin "Türkiye'de kadınların yüzde 70’i de yoktu, hiçbir mesleği 
olamıyordu, üniversiteye gidemiyordu, milletvekili bile olamıyordu. Önemli bazı 
isimlerin eşi bile olamıyordunuz. Şimdi böyle baktığınız zaman inanılmaz bir 
mağduriyet vardı. Kim geçirdi bu mağduriyetleri, AK Parti iktidarı geçirdi" 
açıklamasında bulundu. Çok fazla tepki çeken ve tartışılan bu açıklamanın ardından 
daha da çok tartışılacağa benzeyen ve yukarıdaki ifadelerle çelişen başka bir açıklama 
geldi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul Sözleşmesinin 
imzalanmasının “yanlış” olduğunu söyledi. 
 

Kurtulmuş, 30 yerel televizyonda yayımlanan "Anadolu Soruyor Programı"nın canlı 
yayınında “İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması gerçekten yanlıştı. 2011 
yılında İstanbul'da imzalandı ve Türkiye 2012'nin Kasım ayında bunu Parlamentodan 
geçirerek yasalaştırdı. 2014'te de bu sözleşmeye imza atan ülke sayısı 10 ülkeye çıkınca 
2014'te de İstanbul Sözleşmesi, uluslararası bir hukuk metni haline getirildi. Bu 
metnin içerisinde iki tane önemli husus var dikkat çekmemiz gereken ve 
bizimle asla uyuşmayan, bunlardan birisi toplumsal cinsiyet meselesi bir 
de cinsel yönetim yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve başka şeyler de var ama bu iki 
meselenin demin konuştuğumuz çerçevede tam da bu LGBT vesaire gibi unsurların 
marjinal unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasına 
sığınarak faaliyet yapabilecekleri alanlar oldu görülüyor. İstanbul Sözleşmesi evet 
yanlış bir şeydir, bunu çok açık söylüyorum. Bunlar, milletimizin ve çoğu 
arkadaşımızın kanaati de bu noktadadır. İstanbul Sözleşmesi olmazsa 
Türkiye'de kadına karşı şiddet artar tezi de bir şehir efsanesidir. Yalan, bir yanlış 
propagandadır. Dolayısıyla bunları sakin bir şekilde değerlendirmek zorundayız. 
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Türkiye'de toplumsal olarak da bunların araştırmalarını yaptırdık. Türkiye'de bütün 
siyasi partilerin tabanlarında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ya da bunun bir 
düzenlemeyle revize edilmesi konusunda çok ciddi beklentiler vardır. Bunun aileye 
zarar verdiği konusunda endişeler var." ifadelerini kullanarak, "Tabii ki, yani siyaset 
şöyle bir şey değil, siyaset yukarıda bir alan ve halk ne düşünüyor bununla 
ilgilenmeyen bir alan değil. Halkımızda böyle büyük bir beklenti varken AK 
Parti olarak biz buna bigane kalmayız. Nasıl usulünü yerine getirerek bu 
sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu 
sözleşmeden çıkılır." açıklamasını yaptı. 
 

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da Partisinin MYK ve İl Başkanları toplantısında 
kurmaylarına “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi 
kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı 
verdiği gazetelerde yer aldı. 
 
 

İstanbul Şehir Üniversitesi: Ya Benimsin Ya Kara Toprağın… 
İstanbul Şehir Üniversitesi Pazartesi gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
kapatıldı. Kararda; “Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi 
tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim 
faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu Yükseköğretim Kurulunca 
onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına 2547 sayılı 
Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadesi yer alıyor.  
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü 
yapılan TBMM Grup konuşmasında “Bu üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok 
güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. 
Göz kamaştıran bir üniversite durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ama intikam 
almak için üniversiteyi kapattılar. Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. Niçin 
ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, niçin adalet diyorsun, niçin üniversite diyorsun? 
Bu nedenle kapatıldı orası. Devlet kin ile yönetilmez. Devleti kinle 
yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette adalet olması lazım. Hak olması 
lazım. Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım 
yaptınız. Yardım yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak çıkıp 'Neden yardım 
yaptınız?' demedik. Bilime, teknolojiye, insana yatırım yapıyorsanız buna karşı 
çıkmadık.” açıklamalarını yaptı. 
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Liyakat İlkesi ve Son Atamalar: Artık Saklama veya Savunma Gereği 
Dahi Duymuyorlar… 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla altı 
üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karar, Resmî Gazete’nin 24 Haziran tarihli 
sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 

Akademiyi, bilimi, saygınlığı, kaliteyi, niteliği, liyakati hiçe sayan “saray 
atamalarına” 6 yeni rektör daha eklendi. Sıfır makaleli 4 yeni rektör!  
 

Yeni atanan 6 rektörden dördünün endeksli dergilerde yayımlanan makale sayısı sıfır! 
Diğer iki rektörden biri iki, öbürü tek makale yazmış. Bunun anlamı şu: 6 önemli 
üniversiteyi 6 akademik vasfı olmayan rektör yönetecek.  
 

Peki sadece son atamalar mı liyakatsiz? Hayır! 9 Aralık 2019 tarihi itibariyle 
üniversitelerimizde görev başında bulunan rektörlerin 71’nin indekslerde 
aldığı atıf sayısı, yine sıfırdı!  
 

2018 yılına kadar devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip 
kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri 
tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanı'nca atanıyordu.  
 

2018 yılında 703 nolu KHK'yla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'ndaki söz konusu 
madde “Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca 
kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır” 
şeklinde değiştirildi. Böylece, üniversitelere dışarıdan rektör atılmasının da önü açılmış 
oldu. 
 

Benzer bir sorun “kamu bankalarının yönetim kurullarına” yapılan atamalarda 
da ortaya çıktı. Milli Güreşçi Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'na; 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de Halk Bankası Yönetim 
Kuruluna, diğer birçok maaşlı işlerine ilave olarak atandı. 
 
 

Turizm: İçeride İstediğiniz Masalı Anlatabiliyor Olmanız, Dışarıda 
Herkesin Size İnanacağı Anlamına Gelmez… 
AB 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye kapılarını açma kararı aldı; 
onaylanan listede Türkiye bulunmuyor. 
Geçtiğimiz cuma akşamı AB ülkelerinin büyükelçileri tarafından oluşturulan ve uzun 
tartışmalara neden olan listede Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, 
Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus, Uruguay 
ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde Çin de bulunuyor.  
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Fas, Tunus ve Cezayir dahil 15 ülkenin vatandaşları Avrupa Birliği'ne seyahat 
edebilecek. Türkiye’ye yönelik kısıtlamalar ise devam edecek. Liste AB tarafından her 
iki haftada bir güncellenecek. 
 

Türkiye’den başka ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan ve İsrail vatandaşları da 
"güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi. 
 

AB tarafından seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasında ülkelerde son 14 günde tespit 
edilen yeni koronavirüs vaka sayısı belirleyici oluyor. Bunun yanı sıra bu süre içinde 
vaka sayısındaki eğilim ve her ülkenin salgın ile nasıl mücadele ettiği de büyük önem 
taşıyor. Son iki haftada kaydedilen yeni vaka sayısının 100 bin kişide 
16'dan az olması kuralı aranıyor. 
 

Türkiye’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aldığı 
önlemler, yaptığı çalışmalar ve başarısının ortada olduğunu vurgulayan Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB’nin Türkiye’yi kapsam dışı bırakan kararına tepki 
gösterdi ve "Başta Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplum tarafından örnek 
gösterilen bu başarının dikkate alınması ve kararın objektif kriterler temelinde 
verilmesi gerekirdi" değerlendirmesinde bulundu. 
 

AB tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye’de son 2 haftadaki vakaların 
nüfusa oranı yüzbinde 22 olarak gerçekleşti (30 Haziran’dan geriye 2 hafta esas 
alınarak).  
 

AB’nin kriteri ise yüzbinde 16.  
 

Türkiye’de son 2 haftadaki toplam vaka sayısı 18 bin 608. Bu da ortalama 
günlük bin 329 vakaya tekabül ediyor. AB kriterlerine uyabilmek için son 2 
haftada gerçekleşmesi gereken toplam vaka sayının 13 bin 494’ün altında 
olması gerekiyordu (Günlük ortalama 964 vaka veya daha az).  
 

AB’nin bu dışlayıcı kararının ardından Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Almanya'ya giderek 
mevkidaşları ile görüştü ancak bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadı. 
 

1 Haziran’dan itibaren kontrolsüz normalleşmenin bedelini Temmuz 
ayının ilk 2 haftasında AB’den turist çekemeyerek ödemiş olacağız.  
 

Bundan sonraki 2 haftalık değerlendirmelerde AB kriterlerini tutturmak ve hem 
Temmuz ayının kalan günleri hem de sezonun devamında AB’den turist çekilmek için 
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vaka sayılarının kontrol altına alınması gerekiyor. Bunun için ise hükümetin 
gerçekçi tedbirler alması ve şeffaf olması bir önkoşul olarak beliriyor. 
 
 

Sosyal Medyanın Kontrolü: Daha Fazla Sansür… 
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YouTube hesabının ‘dislike’ 
yağmuruna tutulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya 
platformlarını daha fazla kontrol altına alabilmek için düzenleme yapılacağını 
açıkladı. Açıklamasında “dislike” konusuna girmeyen Erdoğan, bunun yerine “torunu” 
ile ilgili sosyal medyada alan hakaretleri ileri sürerek “bir bebek üzerinden ailesine ve 
onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran alçakların peşini 
bırakmayacaklarını, yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar 
suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulmasının şart olduğunu, 
bu millete, bu ülkeye bu tür mecraların yakışmadığını, onun için de bir an önce bunları 
parlamentoya getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, 
kontrol edilmesini sağlayacaklarını” açıkladı. 
 

Erdoğan'ın hedefinde YouTube, Twitter, Netflix gibi platformlar var.  
 

Erdoğan, sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmaların Batılı ülkelerdeki 
temsilcilikleriyle içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğinin ama 
Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde bu sorumluluktan ısrarla kaçındığının 
altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına 
gelenleri ülkemizin tüm bireyleri yaşayabilir. Hiç kimsenin izzetinefsini koruma hakkı 
elinden alınamaz. Bir kişinin yüzüne karşı ifa edildiğinde suç olan her şey, medya ve 
sosyal medya mecralarında yapıldığında da aynı sonuçla karşılaşmalıdır. İnternet 
mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir. Cinsel istismar, 
müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta 
olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık 
olmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken 
mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor. Amerikalısı Avrupalısı, 
Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya 
terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda 
kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya 
mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis 
etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız." 
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Ekonomide  Bu Hafta… 
Haziran ayında TÜFE yıllık %12.62, aylık %1.13 arttı. Gerçek piyasa verileriyle 
ve ülkede yaşanan gerçek enflasyon oranıyla alakası olmayan TÜİK 
rakamlarının nasıl hesaplandığı, bu hesaplamalarda kullanılan enflasyon 
sepetinin nereden doldurulduğu merak konusu. 
 

Bu son açıklamadan sonra da, rakamlar ve hesaplarla oynanarak kamu çalışanları ve 
emeklilerin gerçek enflasyonun altında ücret artışlarına mahkum edildiğini görüyoruz. 
Kamu çalışanları bu açıklamalar ışığında sadece %1.75 ücret artışı alacaklar. 
Emeklilerin maaşlarında ise %5.75 artış olacak. 
 

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici verilere göre son 12 aylık dönemde ihracat bir 
önceki yıla göre yüzde 6.4 oranında azalarak 167.53 milyar dolara gerilerken, ithalat 
yüzde 1.0 oranında artış ile 207.09 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen 
yılın aynı dönemine göre 13.45 milyar dolar artarak 39.57 milyar dolar oldu.  
 

2020 yılı Mart sonu itibariyle Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 431.0 milyar 
dolar oldu. Borcun 169.2 milyar doları kamuya, 253,5 milyar doları ise özel sektöre 
ait. TCMB’nin de 8.3 milyar dolar borcu bulunuyor. 
 

Geçen hafta sonunda (27 Haziran) ilk ünitesi 2023’te devreye girecek Türkiye’nin ilk 
nükleer güç santrali Akkuyu’da ikinci ünitenin de temeli atıldı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2024’te ikinci üniteyi devreye alacağız. Dört 
ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız 
çalışacak” dedi. Bakanın açıklamadığı ise, bu nükleer santral nedeniyle Rusya’ya 
daha bağımlı hale geleceğimiz ve içeride üretilenden daha pahalıya almak 
zorunda bırakıldığımız elektrik nedeniyle Ruslara 28 milyar 357 milyon $ daha 
fazla ödemek durumunda kalacağımız gerçeği…  
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye için 
Gerçekten Gerekli mi? 

 

Türkiye’nin mevcut üretim potansiyeli orta vadede oluşacak elektrik talebini 
karşılayabilecek düzeydedir. Türkiye’de yaklaşık 20.000 MW civarında kurulu güç 
fazlası bulunduğu tahmin edilmektedir. Buna rağmen; çevre ve güvenlik riski, 
Rusya’ya bağımlılık ve ekonomik zarara rağmen Ruslarla Akkuyu Sözleşmesi 
imzalanmıştır. Ruslarla yapılan bu santralin Türkiye’yi uğrattığı zarar 28 milyar 357 
milyon dolardır. 
 

 
Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 
imzalanan uluslararası anlaşma 
kapsamında, Rus Rosatom Şirketi 
tarafından Mersin’de inşasına başlanmış 
olan ve 4 ünite ile toplam 4800 MW 
kurulu güce sahip Akkuyu Nükleer Güç 
Santralinin ikinci ünitesinin temeli 29 
Haziran 2020 tarihinde atıldı.   
 

 
 

Bu santral ile ilgili olarak, bilimsel ve 
hukuki olarak geçerli bir ÇED Raporu ve 
üretim lisansı alana kadar inşaatının 
tamamen durdurulması talebiyle sivil 
toplum örgütleri tarafından Danıştay’a 
yapılan başvuru da geçtiğimiz haftalarda 
kabul edildi.  
 

Bu başvuru kapsamında nükleer güç 
santralinin tarımsal üretim, ülke 
ekonomisi ve mili güvenlik için tehdit 

oluşturduğu gerekçesiyle Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 
de davacı olarak sürece dahil olması 
yönündeki talebi de kabul edilmiş oldu.  
 

Bu karar söz konusu kurumlar nezdinde 
bir zorunluluk doğurmasa da, 
Danıştay’ın bu gerekçe ile ilgili 
kurumların davaya dahil edilmelerini 
kabul etmesi, nükleer santrallerin yanı 
sıra madencilik ve termik santraller gibi 
çevre üzerindeki tahribatı büyük olan 
diğer projelerde de ilgili tüm kurumların 
katıldığı bütünsel bir değerlendirmenin 
yapılması gerektiğinin teyidi niteliğinde. 
 

 
 

Öte yandan santral projesi hakkında 
inşaat izinleri, yatırım lisansı ve benzeri 
konularda çok sayıdaki kişi ve kuruluş 
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tarafından açılan ve birçoğu halen devam 
etmekte olan pek çok dava bulunuyor.   
 

Ancak benzer nitelikteki pek çok projede 
olduğu gibi enerji yönetimi ve santral 
yatırımcısı tarafından söz konusu yargı 
süreçleri dikkate alınmamakta ve 
projeye devam ediliyor, büyük 
çoğunluğu Rus firmalar tarafından 
gerçekleştirilmekte olan ekipman ve 
aksam imalatı da sürdürülüyor. 
 

Geçen hafta sonunda (27 Haziran) ilk 
ünitesi 2023’te devreye girecek 
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali 
Akkuyu’da ikinci ünitenin de temeli 
atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, “2024’te ikinci üniteyi 
devreye alacağız. Dört ünitenin de 
inşaatına başladığımızda burada sahada 
15-16 bin civarında insanımız çalışacak” 
dedi. 
 

 
 

İlk ünitenin 2023 yılında, proje takvimine 
göre planlanan tarihten 2 yıl önce, 
devreye alınması için inşası 
hızlandırılarak devam eden santralin 
yapıldığı koy ise şimdiden tüm doğal 
güzelliğini yitirdi. 
 

Peki hem seçilen alan, hem nükleer enerji 
alanında ülkemizde yeterli tecrübe ve 
teknik bilginin oluşmamış olması, hem de 
sürecin denetimindeki yetersizlikler 
nedeniyle geçmişte örneğini 
gördüğümüz ve etkisi hala hissedilmekte 
olan çok büyük çevresel ve toplumsal 
felaketlere yol açma riskini almak 
pahasına hızlandırılmış bir şekilde inşası 
devam eden bir nükleer güç santraline 
gerçekten ihtiyacımız var mı?   
 

Önce bu sorunun yanıtını vererek 
başlayalım, sonra da sürecin çevresel ve 
toplumsal düzeyde taşıdığı riskleri ve 
yüklediği ekonomik maliyetleri tekrar 
hatırlayalım.  
 

Türkiye’nin Elektrik İhtiyacı ve 
Üretim Potansiyeli  
Türkiye’nin elektrik üretiminde arz 
fazlasına sahip olduğu konunun 
uzmanları tarafından sıklıkla dile 
getirilmektedir. Nitekim akarsu, rüzgar 
ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklara 
bağlı santrallerin üretim 
kapasitelerindeki mevsimsel düşüşler 
hesaba katıldığında dahi Türkiye’de 
yaklaşık 20.000 MW civarında kurulu güç 
fazlası bulunduğu tahmin edilmektedir. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından yayınlanan Türkiye’nin Enerji 
Görünümü 2020 Raporu’nda da 
Türkiye’de ihtiyacın üzerinde bir elektrik 
üretim kapasitesi olduğu ve önümüzdeki 
on beş-yirmi yıllık dönemde ihtiyaçları 
karşılayabilecek bir proje stokunun da 
mevcut olduğu belirtilmektedir.  
 

Ayrıca enerjinin verimli kullanımıyla 
nihai sektörlerde %30’a varan tasarruf 
imkanının değerlendirilebileceği, buna ek 
olarak mevcut santralların bakım, onarım 
ve rehabilitasyon çalışmalarının düzenli 
yapılması ve planlı bir enerji yönetimi ile 
mevcut elektrik üretiminin asgari dörtte 
birinden fazla bir ilave üretimin mümkün 
olabileceği de ifade edilmektedir. Ek 
olarak, bu iyileştirmeler yapılmadığında 
bile Türkiye’nin hala değerlendirilmeyi 
bekleyen rüzgar, güneş ve benzeri 
yenilenebilir kaynaklara dayalı çok 
yüksek bir enerji potansiyelinin olduğu 
hatırlatılmaktadır.  
 

Açıktır ki Türkiye’nin mevcut üretim 
potansiyeli orta vadede oluşacak elektrik 
talebini karşılayabilecek düzeydedir. 
Kaldı ki, bu potansiyel mevcut olmasaydı 
bile, oluşacak ilave enerji ihtiyacının 
giderilmesinin tek yolu nükleer güç 
santrali değildir. Benzer tutarda yatırımın 
yenilenebilir kaynakların 
değerlendirilmesine ayrılması 
durumunda hem çok daha güvenli hem 
de çok daha uygun maliyetli bir enerji 
üretimi mümkün olabilecektir. 
 

Durum böyleyken, yüksek yatırım 
maliyeti, çevresel riskleri ve dünya 

genelinde hala bir çözüm bulunamamış 
atık sorunu nedeniyle, bazı ülkelerin artık 
enerji kaynaklarındaki payını azaltmaya 
başladıkları nükleer enerji, beraberinde 
getirdiği bu maliyet ve risklere rağmen 
Türkiye için hala tek alternatif gibi 
tanıtılmaktadır. Bu nedenle ısrarla 
sürdürülmeye devam edilen akıl 
tutulmasından çıkabilmek için nükleer 
güç santrallerinin Türkiye için 
barındırdığı tehlike ve risklerin dile 
getirilmeye devam edilmesi çok 
önemlidir. 
 

Güvenlik Riski 
Nükleer güç santrallerinde kullanılan 
teknolojiler yıllardır denenen ve bilinen 
teknolojilere sahip olduklarında bile 
önüne geçilemeyen kazalar ve bunların 
neticesinde telafisi mümkün olmayan 
çevresel ve toplumsal felaketler 
gerçekleşebilmektedir.  
 

 
 

Ancak Akkuyu Güç Santralinde inşa 
edilecek VVER-1200 tip reaktörlerde 
kullanılan teknoloji Rusya’da da yeni 
kullanılmaya başlanmış ve yeterince 
denenmemiştir. Ayrıca dünyanın başka 
hiçbir ülkesinde henüz lisans almamıştır.  
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Bu durum zaten nükleer teknoloji 
konusunda sınırlı bilgiye sahip 
Türkiye’yi bu teknolojinin ilk kez 
sınandığı alanlardan biri yapmaktadır.  
 

Bu ise ülkemiz için, teknolojisi bilinen bir 
nükleer güç santrali inşası ile 
kıyaslandığında daha kaygı verici bir 
durum yaratmaktadır. Nitekim 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
tarafından da ilk kez bir nükleer santrale 
sahip olacak ülkelerin işletme 
performansı bilinmeyen bir santrali 
model olarak kabul etmemesi gerektiği 
belirtilmektedir.  
 

Santrale ilişkin bir diğer önemli risk 
unsuru ise proje için seçilen alandır. 
Akkuyu’da kurulacak santral için yer 
lisansı 1976 yılında alınmış ve o tarihten 
sonraki bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
bölgenin artık lisans kriterlerini 
taşımadığını göstermektedir. Nitekim 
Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 
yapılan tespitler bölgenin birbirinden 
farklı 3 deprem riski taşıdığını ortaya 
çıkarmaktadır.  
 

Santralin inşa edilmekte olduğu alan 
sismik aktivitelerin yoğun olarak 
görüldüğü Ecemiş fay hattına 20-25 km 
mesafede kalmaktadır. Ayrıca Akkuyu 
bölgesi, çalışma mekanizması son 
Japonya depremini yaratan tektonik 
sistemi ile aynı olan ve tarihsel 
dönemlerde yıkıcı büyüklükteki sığ 
odaklı deprem ve tsunamiler üretmiş 
Helenik-Kıbrıs yayının da etkisi altında 
bulunmaktadır.  
 

Diğer taraftan bölgenin, önemli bir 
deprem beklentisi olan Doğu Anadolu ve 
Ölüdeniz Fay hattından etkilenme 
olasılığının da mevcut olduğu 
belirtilmektedir.   
 

Öte yandan bölgeye yakın Hatay ve 
İskenderun’da da yıkıcı depremlerin 
meydana geldiği hatırlatılmakta ve bu 
depremlerin tekrarlanma aralıklarının ve 
mesafenin uzun olması nedeniyle 
meydana gelebilecek depremlerin ve 
tsunami etkisinin göz ardı edilmemesini 
gerektiği vurgulanmaktadır. 
 

 
 

Bölgenin taşıdığı risklerin yanı sıra 
santralin inşa sürecindeki aksaklıklar ve 
üretilen çözümler bile tedirgin edicidir. 
Daha inşa aşamasında iken santralin 1. 
reaktörünün temel yapı betonunda iki 
kez çatlama meydana gelmiş ve bu 
çatlaklar, kısa sürede üzerine beton 
dökülerek kapatılmıştır. 
 

Bir deprem bölgesi olan Türkiye’nin 
yıllardır beklenen depremler karşısında 
bile ne kadar hazırlıksız ve yetersiz 
olduğu maalesef ortada iken, henüz 
yeterli bilgi ve deneyiminin oluşmadığı 
bir alanda, daha önce yeteri kadar 
denenmemiş bir reaktör inşa edilecek bir 
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nükleer güç santralinden kaynaklı 
sorunlara müdahale kapasitesi çok ciddi 
bir şekilde sorgulanmalıdır. 
 

Ekonomik Maliyet 
Türkiye’de elektrik piyasasında zaten bir 
arz fazlası mevcut iken Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali’nin üreteceği elektriğin 
yarısı için (19 milyar kWh) 15 yıl boyunca 
oldukça yüksek bir fiyattan (12,35 
cent/kWh) alım garantisi verilmiştir.  
 

Bu durum hem ihtiyacımız olmayan 
elektrik için yüksek bedeller ödenmesi 
hem de hali hazırda yaşanan üretim 
fazlası sorununun daha da derinleşmesi 
anlamına gelmektedir. Ayrıca yüksek 
bedeller ödenerek tedarik edilen elektrik 
tüketiciye yansıyan nihai tarifelerin de 
yükselmesini beraberinde getirmektedir.  
 

Anlaşma ile garanti edilen bu alım fiyatı 
Haziran 2020 itibariyle EPİAŞ tarafından 
yönetilen elektrik piyasalarındaki 
ortalama fiyatın 2,8 katıdır. Elektrik 
piyasasındaki geçmiş fiyat hareketleri 
incelendiğinde ise mevcut fiyatların 
önümüzdeki 2 yıl içinde neredeyse 
artarak anlaşmada belirlenen alım 
fiyatına ulaşması ise olası 
görünmemektedir.  
 

İlave olarak dolar bazlı verilen ödeme 
garantisinin kurun yukarı yönlü 
hareketlerinde bu maliyeti daha da 
arttıracağı açıktır.  
 

Elektrik piyasası bugün geçerli olan 
fiyatlar ile karşılaştırıldığında Akkuyu 
Nükleer Güç Santrali’nden temin 
edilecek elektrik için bir yılda 1.5 milyar 

dolar, 15 yıl boyunca ise yaklaşık 28 
milyar 357 milyon dolar zarar 
edileceği hesaplanmaktadır. 
  

 
 

Alım garantili enerji anlaşmalarının yol 
açtığı kamusal zararı Türkiye hali hazırda 
doğalgaz anlaşmaları ile deneyimlemeye 
devam etmektedir. Kullanılmayan 
enerjinin bedelinin ödenmek zorunda 
kalınması ülkemiz ekonomisine çok ciddi 
bir maliyet doğuracak ve zaten yüksek 
seyreden bütçe açığının daha da 
artmasına yol açacaktır.  
 

Öte yandan santralin yatırım maliyetinin 
de Rusya’da aynı reaktörler ile inşa 
aşamasında olan santraller ile 
kıyaslandığında çok yüksek olduğu 
belirtilmektedir. Nitekim 2008-2009 
yıllarında iki reaktör olarak inşaasına 
başlanan Novovoronezh 2’nin birim 
yatırım maliyeti 2.083 dolar iken, yapılan 
açıklamalarda Türkiye’ye verilen birim 
fiyat 4.166 dolar olarak yer almıştır.  
 

Üstelik bu bedel içinde atık ve söküm 
maliyetleri yer almamakta olup, kimin 
üstleneceği ise belirsiz kalmıştır.   
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Dışa Bağımlılık  
Türkiye’nin 2019 yılı itibariyle petrol 
ithalatında Rusya’ya bağımlılığı %36, 
doğalgazda ise %37 civarındadır. Kömür 
ithalatında da Rusya’nın payının 2018 
yılında %36’nın üzerinde gerçekleştiği 
dikkate alındığında Türkiye’nin enerji 
kaynaklarında Rusya’ya bağımlılığı hali 
hazırda %35’in üzerindedir.  
 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile 
Türkiye’nin sadece birincil enerji kaynağı 
açısından Rusya’ya bağımlılığı 
artmayacak, santralin yakıtından, 
teknolojisi, yapımı ve işletilmesine kadar 
her konuda Rus şirketlerine bağımlı hale 
gelinecektir.  
 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
mülkiyeti, yapımı ve işletmesi Rusya 
kontrolüne bırakılmış olup, Rusya ile 
yapılan anlaşma gereği, santral faaliyete 
geçtikten sonra da sahipliğinin 
yarısından fazlası Rus yetkili 
kuruluşlarında kalmaya devam edecektir. 
Dolayısıyla üretilecek elektriğin 
satışından elde edilen gelirin de en az 
yarısı Rusya’ya aktarılacaktır.  
 

Santralin yapımı ve inşaatı tamamen Rus 
şirketleri tarafından yürütülmekte 
olduğundan, herhangi bir teknoloji 
transferi de gerçekleşmeyecek ve bu 
teknolojinin denetimi/bakımı açısından 
da Türkiye Rusya’ya bağımlı kalmaya 
devam edecektir.  
 

Ayrıca santralin faaliyet gösterebilmesi 
için gerekli yakıtın temininin yanı sıra, 
kullanıldıktan sonra radyoaktivitesi artan 

nükleer atık sorununun çözümü de Rus 
yetkili kuruluşlarına bırakılmış 
durumdadır. 
 

Akkuyu Nükleer Santral Güç Santrali 
projesi, Rusya ile yapılan uluslararası ikili 
anlaşmaya dayandırılarak tüm süreç en 
başından itibaren ulusal hukuk sürecinin 
dışına taşınmıştır.  
 

Sonrasında da her türlü karar yetkisinin 
Rus şirketine devredilmesi, Türkiye’yi 
nükleer enerji gibi stratejik bir alanda 
başka bir devletin çıkarlarına tabi hale 
getirmektedir. 
 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkemizin 
elektrik ihtiyacına cevap vermekten çok, 
siyasal yönü öne çıkan bir proje 
niteliğindedir ve siyasal yönü ağır basan 
bu tür projelerde karşılaşılacak 
sorunlarda da konunun taraflarca 
uyulması gereken hukuki ve teknik 
gereklilikler yerine, devletlerarası 
ilişkilerdeki güç dengelerine bağlı olarak 
sonuca bağlanma olasılığı yüksektir.  
 

 
 

Nitekim, AKP hükümetinin izlediği dış 
politika neticesinde herhangi bir ülke ile 
istikrarlı bir ilişki yürütülemediği aşikar 
olup, Rusya ile ilişkilerimizin seyri de 
sürekli değişkenlik göstermektedir. 
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Nükleer santral gibi güvenlik meselesi 
yaşamsal önem gösteren bir projede 
Türkiye’nin neden Rusya’ya bağımlı 
kılındığı ise bir soru işaretidir.  
 

İhtiyaç duyulmadığı da ortada 
olan Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali’nden bu yazıda sadece 
genel hatları çizilen nesnel koşullar 
çerçevesinde bir an önce 
vazgeçilmesi gerekliliği açık olarak 
ortadadır. 

  

 
 

  

Türkiye’de Nükleer Enerji 
Türkiye’de nükleer enerjiye yönelik çalışmaların geçmişi 1960’lara kadar gitmektedir. O 
yıllardan beri birkaç kez ihaleye açılan nükleer santral antlaşmaları sonuçlandırılmamış ya da 
sonuçlandırılmak istenmedi. Ancak Türkiye’nin enerji çeşitliliğini arttırmak ve dışa bağımlığı 
azaltmak amacıyla nükleer enerji santrali kurma girişimleri daima bir tartışma yarattı. 
 

Nükleer enerjinin uzun zaman sonra tekrar gündeme gelmesi ise 2004 yılında toplam 5000 MW 
güce sahip 3 nükleer reaktörün ilk ünitesinin 2012 yılında devreye girmesinin planlandığının 
duyurulması ile oldu.  Bu plan gerçekleşmese de nükleer enerjiye ilişkin çalışmalar, 
kamuoyundan gelen eleştirilere rağmen hızla devam etti ve nükleer santrallerin kurulmasına ve 
işletilmesine ilişkin kanun tasarısı 2006 yılında Meclise sunularak 20 Kasım 2007 tarihinde 
yürürlüğe girdi.  
 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için de bu kanun çerçevesinde Mart 2008’de tarihinde ihaleye 
çıkıldı. İhaleye tek teklif veren şirket de şu anda santralin yapımını yürüten Rus Rosatom Energy 
International A.Ş. oldu.  Santralin kurulmasının yasal dayanağını teşkil eden ve 12 Mayıs 
2010’da Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma ise Bakanlar Kurulu tarafından aynı yıl 
içinde onaylanarak Ekim ayında yürürlüğe girdi. Böylelikle ilk defa dünyada bir ülke başka bir 
ülkenin topraklarında bir nükleer santrale sahip olmaktadır.  
 

Santralin inşasını üstlenen ve anlaşma uyarınca tamamen Rus sermayeli olan Akkuyu NGS 
Elektrik Üretim A.Ş. ise 13 Aralık 2010 tarihinde kuruldu. 2011 yılında santral sahası Proje 
şirketine devredildi ve ilgili sivil toplum örgütlerince eksiklik ve hataları detaylı bir şekilde 
defalarca dile getirilmesine rağmen santrale ilişkin ÇED raporu 2014 yılında onaylandı.   
 

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler açısından dikkate çekici gelişmelere sahne olan 2017 yılı 
aynı zamanda santralin inşaatına başlanabilmesi için gerekli teknik izin ve lisansların da çok 
hızlı bir şekilde tamamlandığı yıl oldu. Nitekim alınan sınırlı izin ile gerçekleştirilen sondaj 
çalışması ve temel altı beton dökülmesi işlemleri bu yılın sonunda tamamlandı ve 2018 Nisan 
ayında 1. reaktör ünitesinin inşaatına başlandı. 
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Küresel Sendikal Haklar Raporu 2020:  
Türkiye En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini 
Korudu! 

 

2016'daki darbe girişiminden bu yana, Türkiye’de hükümet yurttaş özgürlüklerini 
ciddi şekilde kısıtladı ve özellikle kamu kesiminde bağımsız sendikalara zarar verdi. 
Bir korku ortamında ve sürekli misilleme tehdidi altında, işçiler sendikalaşma ve 
sendika kurma mücadelesi verirken, işverenler sendikacıları işten çıkardı ve işçilerin 
sendikaya üye olmalarını engellediler. 
 
Ülkemizden Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve 
KESK’in ve tüm dünyada 200 milyon 
işçinin üye olduğu ITUC (International 
Trade Union Confederation-Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu) Küresel 
Sendikal Haklar Endeksi 2020 raporunu 
yayımladı. 
 

Her sene Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) konferansıyla tanıtılan 
rapor bu yıl, konferans Covid-19 
pandemisiyle iptal edildiği için dijital bir 
toplantı ile tanıtıldı.  
 

İşçilerin ve sendikaların karşılaştığı hak 
ihlallerinin küresel düzeyde 
değerlendirilmesini içeren Küresel 
Sendikal Haklar Endeksi raporunda 144 
ülke inceleniyor. 
 

Raporda dünyada 2020’de işçi hakları 
konusunda yaşanan ihlallerin son yedi 
yılın zirvesine çıktığı ve toplumsal 
sözleşmenin bozulduğu vurgulanıyor. 
 

2020 yılı raporu, endeksin 
hazırlandığından beri yaşanan en vahim 
sonuçları ortaya koyuyor. 

ì Hükümetlerin ve işverenlerin 
eğilimleri işçi haklarını kötüleştiriyor.  

ì İfade, gösteri, yürüyüş özgürlüğünü 
engelleyen ülke sayısı artıyor.  

ì İşçilerin adalete erişimi zorlaşıyor.  
ì Soruşturmalarla bağımsız sendikalara 

gözdağı verilmek isteniyor. 
 

Raporda, hükümetlerin ve işverenlerin 
toplu pazarlık hakkını ihlal ettiğine, ifade 
özgürlüğünü ve grev hakkının 
engellediğine ve işçileri sendikalardan 
uzaklaştırarak çalışma haklarını kısıtlama 
eğiliminde olduğuna dikkat çekiliyor.  
 

Bunların dışında rapor yeni sendikaların 
kurulmasının zorlaştırıldığına, işçilerin 
ve çalışanların tutuklandığına hatta 
öldürüldüğüne dikkat çekiyor.  
 

Rapora göre sendikaların faaliyetlerini 
engelleyen ülke sayısı 2020’de 86’dan 89’a 
yükseldi.  
 

ITUC Küresel Sendikal Haklar 
Endeksi’nin temel bulguları şöyle:  
ì Ülkelerin yüzde 85’i (123 ülke) grev 

hakkını ihlal etti. 
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ì Ülkelerin yüzde 80’i (115 ülke) toplu 
pazarlık hakkını ihlal etti. 

ì Ülkelerin yüzde 74’ü (106 ülke) 
işçilerin sendika kurma veya 
sendikaya üye olma hakkını engelledi. 

ì İşçiler için en kötü on ülke listesine üç 
yeni ülke girdi (Mısır, Honduras, 
Hindistan). 

ì 51 ülkede işçiler şiddete maruz kaldı. 
ì Gösteri ve yürüyüş özgürlüğünü 

engelleyen veya sınırlayan ülke sayısı 
2019’da 54’ten 2020'de 56’ya yükseldi. 

ì İşçilerin, ülkelerin yüzde 72’sinde (103 
ülke) adalete erişimi yoktu veya 
kısıtlıydı. 

ì 61 ülkede işçiler keyfi tutuklamalar 
veya gözaltılar yaşadı. 

 

 
 

Raporda Avusturya, Danimarka, 
Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, 
İtalya, Hollanda, Norveç, Slovakya, İsveç 
ve Uruguay ise işçi haklarının tanınması 
açısından en iyi ülkeler olarak sıralanıyor. 
 

İncelenen 144 ülke arasında Türkiye 
işçiler için en kötü 10 ülke arasında 
yer alıyor.  
Söz konusu 10 ülke ise şunlar: Bangladeş, 
Brezilya, Filipinler, Hindistan, Honduras, 
Kazakistan, Kolombiya, Mısır, Türkiye ve 
Zimbabwe. 
 

 
 

Raporun Türkiye ile ilgili kısmında, 
işçilere ve sendikacılara yönelik keyfi 
gözaltı ve soruşturmaların çoğaldığına, 
ifade özgürlüğünün sınırlandırıldığına, 
işçi eylemlerine karşı polis şiddetinin 
arttığına, işçilerin sendikalaşma 
girişimlerinin hükümet ve işverenler 
tarafından engellendiğine dikkat 
çekiliyor. 
 

Raporun Türkiye bölümünde öne 
çıkarılan başlık “İşten çıkarmalar ve 
ayrımcılık” ile “Sendika liderlerinin 
tutuklanması ve kovuşturulması” oldu.  
 

Raporda “Türkiye, sendikacılara karşı 
dünyanın en hasmane tutum alan 
ülkelerinden biri olmaya devam etti” 
değerlendirmesi yapılıyor.  
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Türkiye'de işçi haklarının güvence altında 
olmadığı ve sendika üyelerinin işten 
çıkartıldığı vurgulanan raporda şu 
değerlendirme yapılıyor: “2016'daki 
darbe girişiminden bu yana, Türkiye’de 
hükümet yurttaş özgürlüklerini ciddi 
şekilde kısıtladı ve özellikle kamu 
kesiminde bağımsız sendikalara zarar 
verdi. Bir korku ortamında ve sürekli 
misilleme tehdidi altında, işçiler 

sendikalaşma ve sendika kurma 
mücadelesi verirken, işverenler 
sendikacıları işten çıkardı ve işçilerin 
sendikaya üye olmalarını engellediler.” 
 

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow 
rapora dair değerlendirmesinde, Covid-19 
pandemisinin işyerlerimizin sağlıklı 
olmadığını hatta tehlikeli olduğunu açıkça 
gösterdiğini; pandemi sonrası dünya 
ekonomisinde yeni bir toplumsal 
sözleşmeye ihtiyacın açığa çıktığını 
söyledi.  
 

Burrow, yeni küresel ekonomik modeli bu 
raporun ışığında tasarlanması 
gerektiğinin altını çiziyor ve “işçi hakları, 
hukukun üstünlüğü ve işyerinde 
demokrasinin güvence altına alınması” 
gerektiğini belirtiyor. 
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Kim İçin ve Nasıl Bir Kalkınma 
 

İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarının neden olduğu olumsuzluklar ekonomi 
başta olmak üzere tüm yönleriyle kapsayıcı bir kalkınmayı gerektiriyor. Kalkınma 
için bir yandan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, sürdürülebilir enerji, 
bölgesel kalkınma, nitelikli emek ve işgücü, teknik altyapının sağlanması 
düşünülürken diğer yandan gelir eşitsizliğinin, yoksulluk ve yoksunluk ile sosyal 
koruma ve kırılgan/dezavantajlı grupları da dahil edecek kalkınma planları 
yapılmalıdır. 
 
Covid-19 pandemisinin yarattığı krizle 
birlikte ulus devletlerin krizleri aşmak ve 
işsizlik, yoksullukla başa çıkmak için 
kalkınma sorunu yeniden gündeme 
geldi; pandemi sonrası zayıflayan 
ekonomi nasıl bir kalkınma modeli ile 
güçlenecek?  
 

 
 

Ulus devletlerin ekonomilerini kapama 
eğilimine karşın, uluslararası kurumlar 
sürecin birlikte yönetilmesi konusunda 
uyarılarda bulunuyor.  
 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
António Guterres “Ortak Sorumluluk, 
Küresel Dayanışma” başlıklı raporunda 
yaşanan krizi bir kalkınma krizi olarak 
ifade ediyor.  
 

“Bu sadece bir insani kriz değildir, istihdam 
krizidir, insani yardım krizidir ve kalkınma 
krizidir. Sadece en kırılgan kesimlerle kısıtlı 

değildir. Pandemi ile en zayıf sağlık sistemi 
kadar güçlü olduğumuz ortaya çıktı. Bu da 
hepimizin risk altında olduğunu gösteriyor. 
Görülmemiş orandaki ihtiyaç, görülmemiş 
oranda yanıtı gerektiriyor.”  
 

İnsani yardım, işsizlik ve bu sorunlara 
reçete olacak kalkınma politikaları 
gündemimize yeni girmiş değil.  
 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’nin 
kalkınma sorunu da bugüne ait bir 
tartışma değil, hatta diyebiliriz ki ülkenin 
kuruluşundan itibaren temel 
meselelerinden biri oldu.   
 

 
 

Kalkınmaya yönelik yeni taleplere 
baktığımızda bir dönem baskın olan 
makro dinamikler (büyüme rakamları, 
yatırım oranları, ithalat, ihracat) 
üzerinden stratejilere yönelme eğilimini 
görüyoruz. 
 

Oysa António Guterres’in işaret ettiği 
konular kalkınma yazınında ikinci 
dönem dediğimiz 1970’lerde ele alınan ve 
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siyasi karar alıcılar üzerinde baskılara 
neden olan dinamiklerdi. “Temel 
ihtiyaçlara dayalı kalkınma”, “eşitlikçi 
kalkınma”, “kadınlara destek veren 
kalkınma”, “katılımcı kalkınma”, 
“istihdama dayalı kalkınma” ve son 
zamanlarda işaret edilen “sürdürülebilir 
kalkınma”. 
 

 
Yaşadığımız olağanüstü koşullara neden 
olan olumsuzluklar başta ekoloji olmak 
üzere artan işsizlik ve yoksulluk gibi 
sosyal politikaları içeren daha kapsayıcı 
bir kalkınma planlamasını gerektiriyor. 
 

Kalkınma ve iktisadi büyümenin klasik 
erken dönem mantığı doğrusal bir süreç 
yani tarımdan sanayiye, sanayiden 
hizmetlere lineer bir büyüme (Kuznets 
eğrisi) tarif eder.  
 

Ancak “Kuznets eğrisinin” geçersiz 
olduğu sadece Türkiye gibi geç 
kapitalistleşen ülkeler için değil 
Amerika’da dahi kendini gösterdi. Tek 
başına hizmet sektörünün hızla öne 
çıkması da ekonomi de büyüme için 
yeterli olamamış ve son zamanlarda 
yatırım alanı olarak Kuznets eğrisinde 
işaret edilmeyen doğal yaşamın (yeraltı 
kaynakları, ormanlar, madenler, kıyılar, 
akiferler) hızla büyüme/kalkınma için 
girdiye dönüştürülmüştür.   
 

Erken dönem kalkınma literatürü de bu 
doğrusal büyümeyi hedefleyen ulus 
devletlerin sürece dünya ekonomisine 
eklemlenmelerine ilişkindir. Tarımdan 
sanayiye ve düşük katma değerli 
üretimden, yüksek katma değerli üretime 
geçiş de bu mantığa içkindir. 1950’lerde 
başlayan süreç geç kapitalist ülkelerin 
dünya ekonomisine bağımlı hale 
gelmesinin de önünü açtı.  
 

Fakat Covid-19 salgınının bize gösterdiği, 
uluslararası küresel üretimin ve 
ticaretinin ekolojik krizlerle sekteye 
uğrayabileceği oldu. Bu yüzden 
kalkınmanın erken dönem izole edilmiş 
büyüme ve dünya ekonomisine 
bağlanma düşüncesinin, dünya ölçeğinde 
yaşanan ani değişimle nasıl ülke 
ekonomilerini zora soktuğunu da bize 
gösterdi.  
 

Ekonomik gelişim için sanayi 
politikalarını merkeze alan ve 
sanayileşmek için diğer sektörlerden 
transfer yapmayı salık veren kalkınma 
politikaları; günümüze geldiğinde 
sürdürülebilirlik, doğa ve sosyal yaşamı 
da içine katmakta.  
 

Pandemi sonrası süreç için öne sürülen 
kalkınma reçetesinde; BM sekreterinin de 
dile getirdiği gibi “Sürdürülebilir 
Kalkınma” planlaması ve özellikle de 
iklim krizini gözeten bir planlama salık 
verilmekte. 
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Şimdilerde sıklıkla söylenen 
sürdürülebilir kalkınma programlarından 
önce Türkiye başta olmak üzere birçok 
“geri kalmış” ülke için kalkınma 
sorununa cevap olarak çeşitli politikalar 
uygulamaya alındı. Türkiye’de kuruluş 
yıllarından itibaren bu kalkınma sürecine 
dahil olmak için çeşitli politikalar 
uyguladı. “Savaş sonrası zorunlu 
devletçilik politikaları”, “ithal ikamesine 
dayalı içe dönük sanayileşme 
politikaları” ve 1980’lerden sonra 
“ihracata dayalı dışa dönük ekonomi 
politikaları” ile amaçlanan Türkiye’nin 
kalkınması ya da sıklıkla yer 
değiştirilerek kullanılan sanayileşmesine 
yönelik politikalar oldu.  
 

Türkiye ekonomisinin en önemli ve 
kronikleşmiş sorunsalı ise dış borçlar ya 
da döviz krizi olarak kendini 
göstermekteydi. 2000’lere gelindiğinde 
serbest piyasa ekonomisi ile derinleşen 
krizler, neoliberal politikalar ile 
atlatılmaya çalışıldı. Bu politikalar 
ekonomik ve ekolojik krizlerle birlikte 
siyasal krizleri de derinleştirdi.   
 

Daha önce kazanılmış işçi hak gaspları, 
sosyal devletin sorumluluklarından olan 
başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok 
alanın piyasalaştırılması ve son olarak 

doğal varlıkların sermayeye devredilmesi 
neoliberal politikalar içinde sıralanabilir.  
 

Tüm bu politikaların uygulanmasında 
ana motivasyon ülkenin kalkınmasını 
sağlamaktı. Derinleşen krizlere verilen 
yeni kalkınma reçetesi ise sürdürülebilir 
kalkınma oldu, ancak Covid-19 bu 
kalkınma reçetelerine yeni bir yön kattı.  
 

Uluslararası kurumların “sürdürebilir 
kalkınma ve küresel ekonomi” söylemlerinin 
geçerli olduğu bir dönemde Covid-19’un 
yaşanması devletleri pandeminin 
yarattığı krizleri neden göstererek 
zayıflayan devlet kurumlarını yeniden 
yapılandırma çabası içine soktu.  
 

Fakat gözden kaçmaması gereken nokta 
Pandemi döneminde kendine zemin 
bulan “Kapalı ekonomi / Korumacı Devlet” 
olarak adlandırılan politikaların 
kalkınmacı politikalardan farklılıklar 
gösterdiğidir. 
 

 
 

Korumacı Devlet  
Küresel ekonomik düzende özellikle 
Türkiye gibi geç kapitalistleşen ülkeler 
için verilen kalınma reçetelerinde 1980 
sonrası devletin ekonomideki rolü 
belirgin şekilde değişti.  
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Türkiye’de de benzer şekilde 1980 
öncesinde devlet, sanayi sektörünün 
gelişmesinde başat bir rol üstlenmişken 
1980 sonrasında ise, bu gelişmelerin tam 
aksine, devletin sanayileşme sürecini 
etkileyen belli başlı bütün araçlarının 
elden çıktığı ve devletin rolünün değiştiği 
bir döneme girildi.  
 

1980 öncesinde devlet doğrudan yatırım 
yaparak kaynak aktarımı sağlarken 1980 
sonrası dönemde vergi indirimleri ya da 
yasal düzenlemelerle sağlanmaya çalıştı.  
Devletin işlevinin farklılaşması devletin 
zayıfladığı tezlerine doğrudan götürmez. 
Türkiye örneğinde devletin rolü azaldı 
diye tarif ettiğimiz şey, devleti dışlayan, 
ekonomiyi tamamen özel sektöre 
devreden bir yapı değil, devletin de 
içinde olduğu karar ve yönetim 
mekanizmalarını tuttuğu bir tercih olarak 
tekil sermayelerin önünü açtığı, 
piyasanın aktif ve rekabetçi bir yapı 
kazanabilmesinin kurucu öznesi olarak 
devletin olduğu bir yapıyı tariflemekte 
yarar var.  
 

Kamu-özel işbirliği de denen bu yeni 
ilişkiler uluslararası kurumların da işaret 
ettiği gibi “kayırmacı” ve dolayısıyla 
kaynakların etkin kullanmasını önleyecek 
dışlayıcı kurum ve ilişkileri öne çıkarıyor.  
 

Dünya Bankası’nın eş-dost kapitalizmi 
dediği bu durum devlet kurumlarının iç 
mimarisini iyice tahrip ediyor.  
 

2000 sonrası süreçte ise geç 
kapitalistleşen ülkelere önerilen kalkınma 
reçetesi AR-GE yatırımlarına destek ve 

teknolojik temelli yüksek katma değerli 
ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin 
ihracat payının arttırılması yönünde 
oldu.  
 

Ancak küresel salgın gösterdi ki bu 
dönemde insanların hayatlarını 
sürdürülebilmesi için en çok, tüketim 
malları ile sağlık sektöründe kullanılan 
tıbbi cihazlara ihtiyaç oluştu.  
 

Sonrasında pandeminin yarattığı etki ile 
ithalatta yaşanan kısıtlamalar; düşük 
teknolojili ürün üretiminin bile, ülke içi 
kaynaklarla sağlanmasının bu süreçte ne 
kadar önemli olduğunu ortaya koymuş 
oldu. 
 
 

“…Yani ekonomi öğrencilerinin birinci 
sınıftan itibaren akıllarına kazınan “her ülke 
iyi olduğu ürünü üretsin, diğerlerini ithal 
etsin” diyen David Ricardo’nun 1817’ye 
dayanan Karşılıklı Üstünlük Teorisi 
(comparative advantage theory), 2020 korona 
virüs salgınında tekrar sorgulanmaya 
başlandı…Birçok malı üretim 
maliyetlerindeki avantajlarından ötürü 
Çin’de üretmek daha ucuz olsa da Covid-19 
salgını ile üretim zincirlerini daha yerelde ve 
gidişatını tahmin etmenin daha kolay olacağı 
bölgelerde inşa etmeye ilişkin düşünceler 
yeşeriyor.” (İktisadi Kalkınma Vakfı 
COVID-19 Raporu) 
 

İktisadi Kalkınma Vakfının 
değerlendirme raporuna göre 
uluslararası ticarette 2017 yılından 
itibaren korumacılık arttı.  
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Özellikle de ABD Başkanlığına Donald 
Trump’ın seçilmesi ve Trump 
yönetiminin ithalata getirilen ek gümrük 
vergileri ve kotalar gibi ticaretin 
önündeki teknik engellerde artışlar 
yaşandı. Çelik ve alüminyuma getirilen 
ek tarifeler, Türkiye de dâhil olmak üzere 
birçok ekonomide infial yarattı.  
 

AB ile ABD’nin arasında ticaret sorunları 
yaşandı. Bu sürecin çok daha sert bir 
versiyonu ise ABD ile Çin arasında 
gerçekleşti. Aradaki gerginlik, sadece 
ticaretle sınırlı kalmadı, teknoloji gibi 
farklı alanlara da sıçradı.   
 

Aradaki gerginlik, sadece ticaretle sınırlı 
kalmadı, teknoloji gibi farklı alanlara da 
sıçradı.  
 

Covid-19 ve BM’nin Yeni Kalkınma 
Reçetesi  
Ulus devletlerin kapanan sınırları ve 
zayıflayan ekonomik koşullarına karşın, 
küresel dünyanın ulus devleti aşan 
sorunları olduğu bir gerçek.  Bu 
sorunların temelini ise iklim krizi 
oluştururken küresel çapta derinleşen 
yoksulluk ve yaşanan savaşlarla birlikte 
yükselen göç hareketlerini de buna dahil 
edebiliriz. BM’in yakın zamanda 

yayınladığı rapor bu endişeleri içinde 
barındırmakta. 
 

“Ortak sorumluluk, küresel dayanışma ve 
ihtiyaç sahipleri için acil eylem” raporu 
istihdamı, işletmeleri ve geçim kaynaklarını 
korumak üzere “eski normalden” daha iyi, 
daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğine 
dayanan ve karbon nötr bir yönde ilerlenmek 
üzere toplumların ve ekonomilerin mümkün 
olan en kısa sürede güvenli bir şekilde 
toparlanmalarının teşvik edilmesi çağrısında 
bulunuyor.” (Birleşmiş Milletlerin Covid-
19 Acil Sosyo-Ekonomik Yanıtı Çerçeve 
Raporu) 
 

 
 

COVID-19 ile birlikte İklim krizi gibi, 
halk sağlığı, sosyal koruma, bilgi 
paylaşım ve ekonomik politikalara dek 
ekonominin tüm sektörlerinde ve 
kalkınmanın tüm alanlarında kriz 
kendini gösterdi.  
 

Ulus içinde işsizlik yoksulluk ve sosyal 
haklarda yaşanan sorunlarla baş etmeye 
çalışan devletler ulus ölçeğinde 
çözümlenemeyecek sorunlarla başa 
çıkmak için de küresel ölçekte çözümlere 
açık olmalılar.  Birçok bilim insanının 
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ortaklaştığı üzere, iklim değişikliği gibi, 
tehditle savaşabilmek için tek tek 
bireylerden tüm hükümetlere kadar 
herkesin ortak çabası gerekiyor. 
 

BM raporu pandemi sürecinde sosyal 
devlet yapısı güçlü olmayan devletlerin 
pandemiyi zor atlatabileceğini ve bu 
ülkelerin daha ayrıntılı bir politikayla 
kırılgan gruplar için politika önermesi 
gerektiğini dile getirmekte.  
 

Bu nedenle sürecin özellikle kırılgan 
gruplar; çocuklar, kadınlar, göçmenler ve 
kayıt dışı ekonomide çalışanları da dahil 
edecek şekilde farklı gruplar üzerindeki 
farklı etkilerini azaltmaya yönelik büyük 
ölçekli desteklerin sağlanması çağrısı 
yapılıyor.  
 

Peki ne yapılabilir? Bir kalkınma 
mantığının oluşması için toplumun 
sadece ekonomik ihtiyaçları değil, diğer 
ihtiyaçları ya da ihtiyaçlar arası 
gerilimlerin birlikte düşünülerek 
planlanması gerekmektedir. Klasik 
kalkınma yazının ileri sürdüğü 
argümanlar başarılı olduğu oranda dış 
borç ihtiyacı artıyor. Çünkü ülke bir 
sektör de dünya ölçeğindeki üretim ve 
kaliteye yetişmeye çalışırken, yoğun 
rekabet ortamı bu sektörün yeni 
teknolojik gelişmeler gerçekleştirmesine 
neden oluyor. Bu anlamda sürdürülmeye 
çalışan büyümenin en büyük engeli 
sürekli döviz biçimde sermaye ihtiyacının 

artması ve dolayısıyla dış borçların 
artmasıdır.  
 

Ülke içindeki cari açığı kapatmak için 
yüksek katma değerli ürünlerin üretimini 
ve ticaretini arttırmak gerekir. Yüksek 
katma değerli ürünleri ise sadece imalat 
sanayisinde değil tarım ve hizmet 
alanlarında da bu sağlanabilirliğini 
oluşturulmalıdır.  
 

Kalkınma için sürdürülebilir enerji, 
bölgesel kalkınma, nitelikli emek ve 
işgücü, teknik altyapının sağlanması, 
sınır ülkelerimizle daha iyi ticari 
anlaşmalar yapılması ve birlikte iş birliği 
çalışmaları yapılmalıdır. Bununla birlikte 
bizim gibi gelir eşitsizliğinin yüksek 
olduğu, yoksulluk ve yoksunluğun arttığı 
bir ülkede sosyal koruma ve 
kırılgan/dezavantajlı grupları da dahil 
edecek kalkınma planları yapılmalıdır.  
 

Ulus içinde bu planlamalar yapılırken bir 
yandan da ulus ölçeğini aşan sorunlara 
da birlikte çözüm süreçleri üretilmelidir. 
Bunu kısa değil, orta vadeli planlar 
olarak düşünülmeli ve planın işaret ettiği 
kesimlerin de düşünceleri alınarak 
katılımcı bir sürecin olanaklarından 
yararlanılmalı. 
 

Ancak orta ve uzun dönemlerde 
sonuç vermeye başlayacak olan bu 
sürecin sabırla ve partiler üstü bir 
anlayışla inşa edilmesi zaruridir. 
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İstanbul Şehir Üniversitesi: Devlet Kin ile 
Yönetilmez… 
 

‘Borç’ bahanesi ile el konulup Marmara Üniversitesi'ne devredilen Şehir Üniversitesi 
kapatıldı. Şehir Üniversitesi'nin kapatılması, 'ya benimsin ya kara toprağın' 
zihniyetinin eseri. İktidar kendine benzetemediği her kurumun içini boşaltma veya 
yok etme stratejisi izlemektedir. 
 
İstanbul Şehir Üniversitesi bir gece yarısı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatıldı. 
Kararda; “Kurucu vakfına kayyım atanan ve 
garantör üniversitesi tarafından yapılan 
denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu 
Yükseköğretim Kurulunca onaylanan 
İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet 
izninin kaldırılmasına 2547 sayılı Kanunun 
ek 11 inci maddesi gereğince karar 
verilmiştir” ifadesi yer alıyor. 
 

 
 

YÖK ise, Şehir Üniversitesinin garantör 
üniversitesi olan Marmara 
Üniversitesinin belirttiği "Gelir açığını 
karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel 
maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici 
olarak durdurulması sürecinin uzamasının 
öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve 
özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini 
arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini 

sürdüremeyeceğine" dair tespitler 
nedeniyle durumun Cumhurbaşkanına 
iletildiğini açıkladı. 
 

Kısa zamanda kurulan vakıf 
üniversitelerinin “gelir açıkları” ilk defa 
yaşanmıyor. Türkiye’de açılan birçok 
vakıf üniversitesi gelir açığı nedeniyle 
garantör üniversitelere devredildi.  
 

Yakın zamanda Haliç Üniversitesi de 
benzer bir durumla İstanbul 
Üniversitesi’nin garantörlüğünde 
akademik faaliyetlerine devam etmişti ve 
daha sonra yeni bir sermaye grubu 
üniversiteyi satın almıştı. Aynı şekilde 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi de benzer bir 
süreç geçirmişti.  
 

Ancak bu defa bir vakıf üniversitesinin 
“gelir açığı” nedeniyle kapatıldığına şahit 
oluyoruz.  
 

Üniversitenin Hükümet tarafından uzun 
zamandır sıkıştırıldığı ve bahaneler 
yaratılmaya çalışıldığı biliniyor.  
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar 
Odası’nın, Şehir Üniversitesi’ne bağlı 
İstanbul Kartal’daki eski TEKEL 
arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar 
zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz 
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arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi 
durdurma kararı almış, bunun üzerine 
Halkbank, Üniversitenin bu araziyi 
ipotek gösterip Halkbank’tan kredi almış 
olması nedeniyle, Danıştay’ın kararına da 
dayanarak önce üniversitenin kredi 
teminatlarını durdurmuş sonra da tüm 
bankalardaki varlıklarına tedbir 
koymuştu.  
 

 
 

Üniversitenin kampüsü konusunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı bir 
tartışma ile gerilim yükseltmişti.  Şehir 
üniversitesi İstanbul Anadolu yakasının 
en değerli arazisi denilen Kartal 
Dragos’taki eski Cevizli Tekel fabrikası 
olan, içinde birçok binası bulunan ve 
sahile kıyı konumdaki araziyi 49 yıllığına 
kiralamıştı.  
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu işlemin 
usulsüz olduğuna dair kamuoyuna 
açıklamalarda bulundu. Aralık 2019’da 
Partisinin İstanbul’daki toplantısında 
konuşan Erdoğan, “Şehir Üniversitesi’nin 
tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. 
Tahsisini ben yaptığım halde malum zat 
başbakan olunca bunu mülkiyet devrine 
dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye’de hiçbir 
üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. 

Bu mülkiyet devrini yaparken 
(Davutoğlu’nun) yanında Ali Babacan, 
Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. 
Halkbank’tan kredi alıyorlar. Halef selef 
olduğumuz cumhurbaşkanı aradı ‘Arzu 
ederseniz bunu çözersiniz’ dedi. Buranın 
hamisi Marmara Üniversitesidir. Biz ne 
oradaki öğrencilerin ne de akademisyenlerin 
düşmanıyız. Burada Halk Bankasının 
dolandırılması söz konusu.  Bunlar Halk 
Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk 
Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyorlar. 
Halk Bankası ciddi bir kredi veriyor. Maalesef 
bunlar, ödeme planında Halk Bankası’na 
ödemeleri yapmıyorlar. Halk Bankası da 
kendilerini sürekli uyarıyor. Şu anda borçları 
417 milyon noktasında.” ifadelerini 
kullanmıştı. 
 

Hatırlanacağı gibi İstanbul Şehir 
Üniversitesi, Bilim ve Sanat Vakfı 
tarafından 2008’de resmi olarak 
kurulmuş ve 5 Ekim 2010 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak 
katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle 
2010-2011 döneminde akademik hayatına 
başlamıştı.  
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Üniversitenin açılışında kadrosunu 
oluşturmak için Ahmet Davutoğlu’nun 
titizlikle çalıştığı biliniyordu. 
 

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) aldığı 
karar doğrultusunda, faaliyet izni 
kaldırılmış olan İstanbul Şehir 
Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin, 
garantör üniversite olan Marmara 
Üniversitesine aktarılmasına karar 
verildi. 
 

2010 yılından başlayan akademik süreçte 
üniversitenin İslami muhafazakâr kanada 
yakınlığı bilinmekteydi. AKP’nin kuruluş 
yıllarında tartışma konusu olan “bilim ve 
sanat alanlarındaki yetersiz kadrolar” 
için yetiştirilecek insanlara eğitim 
verileceği kulislerde söylenmekteydi.  
 

Fakat görünen o ki umulan olmadı. 15 
Temmuz darbe girişimi ile başlayan 
ayrışma ve AKP içinde korku bloğunun 
yarattığı çatlakların daha derin 
ayrışmaya gittiğini Şehir Üniversitesinin 
kapatılma sürecinde de görebiliyoruz. 
Üniversiteye akademik katkıları olan 
Davutoğlu’nun yeni parti kurması ile 
tırmanan gerilim zaman içinde kendini 
gösterdi.   
 

Kapatılma kararının ardından Gelecek 
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 

“Cumhurbaşkanı ve 28 Şubatçı ortakları 
gururla meydanlarda Şehir Üniversitesi’ni 
nasıl kapattıklarını anlatabilir. 
Cumhurbaşkanı, AK Parti ve 28 Şubatçı 
ortaklarının Türkiye’sinde bilgiye yer yok” 
açıklamasını yaptı.  
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu da, Salı günü yapılan 
TBMM Grup konuşmasında “Bu 
üniversite neden kapatıldı? Maltepe'de çok 
güzel bir alanı vardı. Pırıl pırıl öğrenciler, 
dinamik, her görüşten akademisyenler vardı. 
Göz kamaştıran bir üniversite 
durumundaydı, genç bir üniversiteydi. Ama 
intikam almak için üniversiteyi kapattılar. 
Kimden? Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan. 
Niçin ayrıldın? Niçin hak hukuk diyorsun, 
niçin adalet diyorsun, niçin üniversite 
diyorsun? Bu nedenle kapatıldı orası. Devlet 
kin ile yönetilmez. Devleti kinle 
yönetirseniz, yıpratırsınız. Devlette 
adalet olması lazım. Hak olması lazım. 
Hukuk olması lazım. Siz bugüne kadar pek 
çok üniversiteye yardım yaptınız. Yardım 
yaptığınız hiçbir üniversiteye biz CHP olarak 
çıkıp 'Neden yardım yaptınız?' demedik. 
Bilime, teknolojiye, insana yatırım 
yapıyorsanız buna karşı çıkmadık.” 
açıklamalarını yaptı. 
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Ekonomide Haftaya Bakış… 
 

Haziran ayında tüketici enflasyonu yüzde 12,62 ile bu yılın en yüksek düzeyine çıktı. 
İlk çeyrek itibariyle Türkiye’nin Brüt Dış Borç Stoku 431.0 milyar dolar olurken, özel 
sektör borçlarının azalışını sürdürdüğü, kamunun borç stokunun ise artan bütçe 
açıklarıyla beraber yükseldiği görülüyor. 
 
Enflasyon 
29 Haziran – 3 Temmuz haftasının en 
önemli verisi Haziran ayı enflasyon 
gerçekleşmeleriydi.  
 
Haziran ayında tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) beklentilerin üzerinde yüzde 1.13 
oranında arttı. Mayıs’ta yüzde 11,39 olan 
manşet yıllık enflasyon yüzde 12,62 ile bu 
yılın en yüksek düzeyine çıkarken 
çekirdek enflasyon göstergelerindeki artış 
eğilimi sürdü. Yurt içi üretici fiyat 
endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya göre 
yüzde 0.69 artışla yıllıkta yüzde 6.17 
oldu. 
 
Gıda fiyatları enflasyona olumlu destek 
verse de normalleşmeyle beraber hizmet 
fiyatlarındaki artış enflasyondaki 
yükselişte belirleyici oldu. Uluslararası 
petrol fiyatlarındaki toparlanma ve 
TL’deki değer kaybının da enerji 
fiyatlarındaki yükselişte belirleyici 
olduğu görülüyor. 
 
Toplam talep koşullarının sınırlayıcı 
etkisine karşın, salgına bağlı birim 
maliyet artışları ve gecikmeli kur etkisi 
de yükselişte belirleyici olan bir diğer 
faktör olarak karşımıza çıkmakta. TCMB, 
yılın ikinci yarısında talep yönlü 
dezenflasyonist etkilerin daha belirgin 

hale geleceği değerlendiriyor olsa da 
enflasyonda arz yönlü baskının daha 
kuvvetli olacağını düşünüyoruz. 
 

 
 
Dış Borç Stoku 
2020 yılı Mart sonu itibariyle Türkiye’nin 
Brüt Dış Borç Stoku 431.0 milyar dolar 
oldu. Borcun 169.2 milyar doları kamuya, 
253,5 milyar doları özel sektöre ait olup 
TCMB’nin de 8.3 milyar dolar borcu 
bulunmaktadır. 
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Borcun GSYH’ya oranı 2019 sonuna göre 
1.2 yüzde puan gerileyerek yüzde 56,9 
oldu.  
 
2018 sonunda yüzde 37.8 olan özel sektör 
borcunun GSYH’ya oranı 2019 sonunda 
yüzde 36’ya, 2020 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 33.4’e kadar gerilerken kamu 
borcunun GSYH’ya oranı 2011 yılından 
bu yana yükselmekte.  
 
2018 sonunda yüzde 17.7 olan borcun 
GSYH’ya oranı 2019 yılında yüzde 21’e, 
2020 yılı ilk çeyrek sonu itibariyle yüzde 
22.3’e yükseldi. 
 

 
 
Bütçe dışı fonlar ve döner sermayeli 
kuruluşlar dahil merkezi yönetim, yerel 
yönetimler ve işsizlik sigortası dahil 
olmak üzere sosyal güvenlik 
kuruluşlarını içine alan AB tanımlı kamu 
kesimi borç stokunun GSYH’ya oranı 
2015 yılında yüzde 27.5’e kadar 
geriledikten sonra o tarihten sonra artış 
eğilimine girdi.  
 
2019 sonunda yüzde 32.8 olan oran 2020 
yılı ilk çeyrek itibariyle yüzde 35.1’e 
yükseldi. Özel sektör borçlarını azalırken 

kamunun borç stokunun yükselmesinin 
nedeni artan bütçe açıkları. 
 

 
 
PMI 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
Şubat ayından beri ilk kez eşik değer 
50,0’nin üzerine çıkarak imalat 
sektörünün ikinci çeyrek sonunda 
büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti. 
Mayıs’ta 40,9 olarak ölçülen PMI, 
Haziran’da 53,9’a yükseldi. 
 
3 aylık yavaşlama döneminin ardından 
üretim hacmi belirgin bir şekilde arttı. 
Üretimdeki artış istihdam ve satın alma 
faaliyetlerinin genişlemesini sağlarken, 
mevcut stokların kullanılması, girdi 
stoklarının azalmasına neden oldu.  
 
İstihdamdaki iki aylık gerileme dönemini 
sona ererken, anket katılımcılarının 
yaklaşık yüzde 13’ü istihdamını 
artırdığını, yüzde 5’i azalttığını bildirdi. 
 
Yeni siparişler büyüme bölgesine 
geçerken, yurt dışından alınan yeni 
siparişlerdeki artış, toplam yeni 
siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti. 
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Anket, tedarik zincirindeki aksamaların 
devam ettiğini gösterdi. 
 
Girdi maliyetleri ve nihai ürün 
fiyatlarındaki yükseliş devam etti ve artış 
müşterilere yansıtıldı. Artış son 3 ayın en 
yüksek oranında gerçekleşti.  
 
Önümüzdeki dönemde üretim kaybının 
ne kadarının telafi edilebildiği ve bunun 
büyümeye yansıması önemli olacak. 
 
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat 
Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 
Şubat ayından beri ilk kez eşik değer 
50,0’nin üzerine çıkarak imalat 
sektörünün ikinci çeyrek sonunda 
büyüme bölgesine geçtiğine işaret etti. 
Mayıs’ta 40,9 olarak ölçülen PMI, 
Haziran’da 53,9’a yükseldi. 
 
3 aylık yavaşlama döneminin ardından 
üretim hacmi belirgin bir şekilde arttı. 
Üretimdeki artış istihdam ve satın alma 
faaliyetlerinin genişlemesini sağlarken, 
mevcut stokların kullanılması, girdi 
stoklarının azalmasına neden oldu. 
İstihdamdaki iki aylık gerileme dönemini 
sona ererken, anket katılımcılarının 
yaklaşık yüzde 13’ü istihdamını 
artırdığını, yüzde 5’i azalttığını bildirdi. 
Yeni siparişler büyüme bölgesine 
geçerken, yurt dışından alınan yeni 
siparişlerdeki artış, toplam yeni 
siparişlere göre düşük oranda gerçekleşti. 
Anket, tedarik zincirindeki aksamaların 
devam ettiğini gösterdi. 
 

Girdi maliyetleri ve nihai ürün 
fiyatlarındaki yükseliş devam etti ve artış 
müşterilere yansıtıldı. Artış son 3 ayın en 
yüksek oranında gerçekleşti.  
 
Önümüzdeki dönemde üretim kaybının 
ne kadarının telafi edilebildiği ve bunun 
büyümeye yansıması önemli olacak. 
 
Dış Ticaret 
Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı geçici 
verilere göre Haziran ayında ihracat bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 
artarak 11.64 milyar dolar, ithalat yüzde 
8.2 oranında artarak 16.31 milyar dolara 
yükseldi. Böylece bir önceki yılın aynı 
döneminde 3.43 milyar dolar olan dış 
ticaret açığı Haziran’da 2.84 milyar 
dolara gerilerken, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 77.2’den yüzde 
82.6’ya yükseldi.  
 
Son 12 aylık dönemde ihracat bir önceki 
yıla göre yüzde 6.4 oranında azalarak 
167.53 milyar dolara gerilerken, ithalat 
yüzde 1.0 oranında artış ile 207.09 milyar 
dolara yükseldi. Dış ticaret açığı, geçen 
yılın aynı dönemine göre 13.45 milyar 
dolar artarak 39.57 milyar dolar oldu. 
 
İhracattaki artış takvim günü etkisiyle 
gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın Haziran 
ayındaki 9 günlük bayram tatilinin de 
etkisiyle 19 iş günü bulunurken bu sene 
26 iş günü vardı. Veriler takvim 
etkisinden arındırıldığında tam tersi 
ihracatın yüzde 15.4 azaldığı görülüyor. 
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Dolayısıyla ihracattaki azalış sona 
ermeyip sadece daralma hızı yavaşladı. 
 
2020 yılının dış ticaret ve turizm 
açısından kayıp bir yıl olacağını gören 
hükümet bunu telafi etmek için özellikle 
ithalata yeni vergiler getirmeye devam 

etmekte. İthalat vergilerinin asıl amacı dış 
ticaret açığını azaltarak cari açıktaki 
artışın ve döviz rezervlerindeki azalışın 
önüne geçmek. İthalata getirilen vergilere 
rağmen bunun etkisinin sınırlı kaldığı 
görmekteyiz. 
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