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Siyasal ve Ekonomik Gündem… 
 

 
 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidara Yürüyüş 
Kurultayı” öncesi açıklamalarda 
bulundu. 
 

Devletçilik 21. yüzyılın özgün koşulları 
içinde yeniden tanımlanmalı diyen 
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 
 

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
altı ilkesinden biri olan “devletçilik”, 21. 
yüzyılın özgün koşulları içinde yeniden 
tanımlanmayı bekliyor. Bu yeni 
tanımlama, aynı zamanda içinden 
geçtiğimiz COVID-19 sürecinin önümüze 
koyduğu da bir zorunluluk. Salgın 
öncesine ait yaygın ekonomik 
uygulamalardan vazgeçilmesi 
gerektiğinin konuşulduğu bugünlerde 
“devletçilik”, sadece “nostaljik” ve 

“tabucu” bir yaklaşımla ele alınamaz. 
Aksine, devletçiliği içinde bulunduğumuz 
yüzyılın temel ekonomik ve sosyal 
sorunlarına çözüm üreten bir “sosyal 
devlet” anlayışına dönüştürmeliyiz. 
Tarih bilinci yüksek bir yazar olan 
Kemal Tahir’in; romanının isminden 
mülhem, vatandaşlarına bir ana 
şefkatiyle yaklaşan, ayrım yapmayan ve 
karşılıksız seven, onları işsiz ve aşsız 
bırakmamanın mücadelesini veren, 
yemeyen yediren bir devlet anlayışını 
yeniden yaratmalıyız.” 
 

“Devletçiliği, güçlü bir “sosyal devlet” 
olarak yeniden tanımlama önermemi 
detaylandırmadan önce devletçilik 
uygulamalarının, Türkiye ekonomi ve 
sosyal tarihi içindeki serüvenine ilişkin 
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kısa bir anımsatma yapmakta yarar var. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 10 yılında, 
liberal ekonomi politikasının kuralları 
uygulanmaya çalışıldı. İzmir İktisat 
Kongresi’nde alınan kararlar bu 
yönelimde belirleyici oldu. Ancak özel 
sektörün desteklenmesine dönük liberal 
politikalar bekleneni vermedi, 
sanayileşmede istenilen düzeye 
ulaşılamadı.”  
 

 
 

“Devletçilik, 10 Mayıs 1931’de 
gerçekleşen CHP’nin III. Olağan 
Kurultayı kararıyla parti programına 
girdi. Devletçiliğin programdaki hali 
Atatürk tarafından kaleme alınmıştı: 
Ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla 
beraber mümkün olduğu kadar az zaman 
içinde milleti refaha ve memleketi 
mamûriyete (kalkınmaya - büyümeye) 
eriştirmek için milletin genel ve yüksek 
menfaatlerının icap ettirdiği işlerde -
bilhassa iktisadi sahada- devleti fiilen 
alakadar etmek mühim 
esaslarımızdandır.” 
 

“Bu haliyle devletçilik, “bireylerin özel 
girişimleri ve faaliyetlerini esas kabul 
edilmesi” ile vatandaşların 
mutluluğunun ve ülkenin kalkınmasının 
“en kısa sürede sağlanması” şartıyla, 

devletin belli alanlarda başrol 
oynamasını zorunlu gören bir ekonomi 
politik yaklaşıma işaret eder. Atatürk, 
böylelikle devletçiliğe ülkenin içinde 
bulunduğu duruma bağlı olarak kendisini 
yenileyebilen bir nitelik kazandırdı. 
Örneğin, mevcut parti programımızda 
yer alan “devletçilik” tanımı özetle 
şöyle: CHP’nin devletçiliği, devletin 
halka hizmet için yapılanmasını, 
katılımcı yönetimi, demokratik hukuk 
devletini öngörür. Bizim devletçilik 
anlayışımız; yurttaş, devlet için değil; 
devlet, yurttaş için, anlayışının yaşama 
geçirilmesidir. Devletin tüm ekonomik, 
sosyal ve siyasal hedeflerinin odağında 
insanın olmasıdır...”  
 

“Görüleceği üzere 1931’den günümüze 
kadar geçen süreç içinde “devletçilik” 
ilkesinin dönüşümü, “İçinden geçilen 
dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik 
tablosuyla çelişmeyen, odağında insan 
olan, vatandaşının ihtiyaçlarını 
önceleyen; özel sektörün de içinde olduğu 
nitelikli kalkınmayı hedefleyen” bir 
tutarlılığa sahiptir.” 
 

“Devletçiliğin parti programına girdiği 
yıllarda dünya, tarihin en büyük 
ekonomik krizi olarak kabul edilen 1929 
Buhranı’nı yaşıyordu. Gelir 
dağılımındaki eşitsizlikler, ülkelerin dış 
ödemeler dengesindeki bozulmalar, 
finans kuruluşlarının mali yapılarındaki 
sorunlar, kamunun piyasaya müdahalede 
gecikmesi, kamu ve özel sektör 
yatırımlarının azalmasına bağlı olarak 
istihdamdaki düşüş, buhranın temel 
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nedenleri arasındaydı. Krizin gündelik 
hayattaki en önemli sonuçları istihdam 
alanında görüldü. Dönemin gelişmiş 
ülkelerinde işsizlik ortalaması yüzde 8 
düzeyinden, krizle birlikte yüzde 22 
düzeyine yükseldi.” 
 

“Buhranın, Türkiye’ye etkileri ile 
devletçiliğe yönelimin koşullarını 
anlamak için en önemli kaynak, 
Atatürk’ün TBMM yasama yılı açılış 
konuşmalarıdır. 1 Kasım 1930 tarihli 
konuşmasında Atatürk, “Özellikle 
tarımla ilgili ülkeler de duyulan dünya 
çapında bir ekonomik kriz vardır. Bu 
kriz, doğal olarak bizim ülkemizi de 
etkilemiş ve ağırlığını hissettirmiştir” 
diyordu.” 
 

“Bugün ise COVID-19’la birlikte dünya, 
yeni bir tercihin eşiğine gelmiş 
bulunuyor. Örneğin, kamu 
harcamalarının sosyal güvenlik ve sağlık 
harcamalarını kapsayacak şekilde 
kısılmasının faturasını trajik bir biçimde 
ödüyoruz. Oysa, yukarıda da değindiğim 
gibi “nostaljik” ve “tabucu” bir bakış 
açısına saplanmadan “devletçilik” 
ilkesinin yeniden tanımlanması halinde, 
günümüz sorunlarının çözümünde yol 
gösterici bir etkisi olduğu görülecektir. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin, neo - 
liberal politikalara teslim edilmiş yakın 
geçmişinin bizi getirdiği nokta, 
sanayileşmede yeni bir gerilemenin 
pençesinde olduğumuzdur. Bilginin ve 
teknolojinin en önemli meta haline 
geldiği bir dünyada, Türkiye’nin “katma 

değeri yüksek ürün” üretme alanındaki 
başarısızlığı kabul edilemez.” 
 

“Bu nedenle, üniversitelerin de doğrudan 
katılımının sağlanacağı yeni bir 
sanayileşme hamlesi zorunludur. 
Özellikle bulunduğumuz coğrafyanın acı 
gerçeği olan gıda açığı sarmalına rağmen 
tarımsal üretimimiz can çekişiyor. 
2002’de 27 milyon hektar civarında olan 
tarım arazimiz, 2019 yılı itibarıyla 
yaklaşık 23 milyon hektara gerilemiş 
durumda. Tarımdaki ithalat 
kalemlerimiz hızla artıyor, çiftçi sayımız 
hızla geriliyor.” 
 

 
 

“Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurulan 
köklü kooperatiflerimiz ve tarım 
işletmelerimiz liyakatsiz kadrolar eliyle 
etkisizleştirildi. Devlet tarımı 
destekleyen değil, ithalat yoluyla 
çiftçiyle rekabet eden bir yapıya dönüştü. 
Kalkınma politikalarında, planlamanın 
gücü ve önemi göz ardı edildi.” 
 

“Devlet Planlama Teşkilatı gibi 
uluslararası saygınlığı olan bir kuruluş 
dahi kapatıldı. Planlı bir sanayileşmenin 
olmaması, Anadolu’nun büyük bir hızla 
boşalmasına neden oldu. Özellikle 
Karadeniz, Orta, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu maalesef üvey evlat konumuna 
düşürüldü. Bugün ekonomi politikaları, 
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iktidara yakın belli bir rantiye çevresinin 
kâr ve talan hırsına uygun yürütülüyor. 
Ülke, yanlış ekonomi politikalarının ve 
bu rantiye çevrelerinin aracılığıyla 
uluslararası sermaye gruplarının 
spekülatif kazanç kapısı haline 
getirildi.” 
 

 
 

“Londra’daki bir avuç tefeciye ödenen 
faizler dudak uçuklatıyor. Hazine 
garantili işletmeler, hukuki olarak Türk 
hukuk sisteminin değil, Londra’daki 
uyuşmazlık mahkemelerinin güvencesi 
altında. Yurtiçindeki bir avuç rant 
çetesinin arzu ve istekleri doğrultusunda 
hazırlanan sözleşmeler, çocuklarımızın 
geleceğini tehdit ediyor.” 
 

“Bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız 
sorunları dillendirmekten çok yeni 
çözümler oluşturmaya ve bu çözümleri 
tartışmaya ihtiyacımız var. Yeni bir 
çıkışa, yeni bir yola, yeni bir kararlığa 
ihtiyacımız var.” 
 

“Bu bağlamda: 
1) Özgürlüğü, şeffaflığı, denetlenebilir 
olmayı, hukukun üstünlüğünü temel ilke 
olarak belirleyen, seçim sistemini en 
geniş temsil esasıyla düzenleyen 
parlamenter demokrasiyi merkeze alan 
yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. 

2) Tüketime, ithalata dayalı bir 
ekonomik model yerine üretimi, 
verimliliği, katma değeri yüksek ürün 
üretmeyi hedefleyen yeni bir büyüme 
stratejisine ihtiyacımız var. Böylece hem 
yeni sürece güçlü hazırlanabilir hem de 
küresel ekonomide ortaya çıkacak yeni 
fırsatlardan yararlanabiliriz. 
3) Pandemi süreci, kayıt dışı çalışma ve 
çalıştırmanın sadece ekonomik hayatı 
değil, toplumsal sağlığımızı da 
etkilediğini göstermiştir. Oysa 
ihtiyacımız olan kayıt dışı çalışmaya 
göz yumarak, hatta özendirerek önlem 
almayan devlet değil, vatandaşının 
geleceğini güvence altına alan bir sosyal 
devlettir. 
Dolayısıyla “kayıt dışı istihdamın 
azaltılması ve gelir dağılımı 
eşitsizliğinin giderilmesi konularında 
özel sektörün de sorumluluk üstlenmesi” 
gerekmektedir. Bu bağlamda özel 
sektörün de hakkaniyetli, adil, 
çalışanlarının tüm haklarını gözeten, 
şeffaf bir istihdam politikasını 
sağlayacak yeni bir toplumsal 
mutabakata ihtiyacımız var. Bu 
bağlamda, daha adil bir vergi 
politikasına geçilmesi, sadece 
çalışanların değil, işletme sahiplerinin de 
talebi olmalıdır. Günümüzde asgari 
ücretin neredeyse ortalama ücrete 
dönüştüğü bir ekonomik düzenin, 
toplumsal barışı da bozucu etkisi olduğu 
unutulmamalıdır. 
4) Buyurgan, baskıcı devlete değil, 
danışan, ürettiği çözümleri tartışan, 
sosyal adaleti sağlamak için çaba 
harcayan, vatandaşın ödediği vergilerin 
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hesabını vatandaşına vermenin onurunu 
yaşayan bir devlet anlayışına 
ihtiyacımız var. 
5) Özellikle Covid-19 süreci bize, 
herkesin temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanma hakkının, hepimizin 
sağlığının korunması açısından devlet 
için vazgeçilemez bir görev olduğunu 
göstermiştir. Dolayısıyla prim borcu vb. 
gerekçeler sağlık hizmetlerinden 
yararlanamamanın bahanesi olamaz. Bu 
bağlamda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) 
pirimi, katılım payı ve ilave ücret 
uygulamalarının kaldırıldığı, temel 
sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde 
herkesin yararlanmasını sağlayan yeni 
bir sağlık sistemine, konut ve gıdaya 
ulaşım hakkının güvence altına alındığı 
yeni bir düzenlemeye ihtiyacımız var. 
6) Anayasamız yoksulun, işsizin de 
korunmasını ve işsizliğin önlenmesini 
öngörmektedir. Bu kapsamda, işsiz bir 
bireyin, ailesiyle birlikte, iş bulana 
kadarki tüm geçimi ve sosyal güvenlik 
hakları kamu tarafından güvence altına 
alınmalıdır. Bu güvence sadece sosyal 
yardımlar yoluyla sağlanamaz; “Aile 
Destekleri Sigortası” bu güvencenin ilk 
ve kalıcı adımı olarak “mümkün olduğu 
kadar kısa zaman içinde” yaşama 
geçirilmelidir. Böylece dar gelirlinin 
korunması devletin bir “lütfu” değil, 
vatandaşın “hakkı” ve devletin de bir 
görevi olduğu bilinecektir. 
7) Özel sektörün bütünüyle kontrolüne 
bırakılamayacak olan eğitim, sağlık, 
sosyal hizmet ve güvenlik alanlarıyla, 
doğal tekel alanlarının geniş çaplı bir 
istihdam hamlesiyle tahkim edilmesi 

“yeni devletçiliğin” sorumlulukları 
arasında yer almalıdır. Bu sayede yüz 
binlerce aile, en az bir bireyi yoluyla 
düzenli gelire kavuşmuş olacaktır. 
8) Saray iktidarının, yandaşları için 
uyguladığı kayırmacı politikalar 
ekonomide istikrarsızlığa, kaynakların 
savurganca kullanımına, gelir 
dağılımında dengesizliğe ve Türkiye’yi 
üretimsizliğe mahkûm etmektedir.” 
 

 
 

“Yandaş endeksli politikalar, sadece 
vatandaşın bugününü değil, 
çocuklarımızın geleceğini de ipotek 
altına sokmaktadır. Kaldı ki yandaşlar, 
ileride bir iktidar değişikliğinin kendileri 
için oluşacak bir riski de yok etmek için 
Londra’daki mahkemelerin yetkili 
kılınmasını iktidara kabul ettirmişlerdir. 
Böylece sömürü düzeninin hukuk sistemi, 
egemen güçlerin kontrolüne (güvencesine) 
teslim edilmiştir. Bir iktidar 
değişikliğinde Türkiye’nin ve tüm 
çocuklarımızın, gençlerimizin mutlu ve 
özgür geleceği için bu sömürü düzeninin 
sonlandırılması gerekmektedir. Bunun 
yolu da hukuk içinde bu yatırımların 
kamulaştırılmasıdır. 
Buradaki ilginç nokta, iktidarın kamu 
yatırımları olarak kamuya sunduğu 
yatırımların, sömürünün sonlandırılması 
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için kamulaştırılmasıdır. Demek ki bu 
yatırımlar kamu yatırımı değildir, ama 
kamulaştırılması gereken yatırımlardır.” 
 

 
 

“Günümüz koşullarında “devletçilik” 
anayasamızda da belirtildiği üzere 
“Çalışanların hayat seviyesini 
yükseltmek, çalışma hayatını 
geliştirmek, çalışanları ve işsizliği 
korumak, çalışanları desteklemek ve 
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik 
ortamı yaratmak” amacından ayrı 
düşünülemez. Dolayısıyla yaklaşık 90 
yıllık bir geçmişi ve birikimi olan 
devletçiliğin, “Sosyal Devlet 
Devletçiliği” hedefiyle yeniden 

tanımlanması gereğin de ötesinde 
zorunludur.” 
 

“Tek bir çocuğun dahi yatağa aç 
girmeyeceği bir düzeni, tüm 
vatandaşlarımızı da kapsayan ve 
kucaklayan bir anlayışla hep birlikte 
kurmalıyız.” 
 

“Şu bilinen bir gerçektir: Bir ülkede en 
büyük ekonomik aktör devletin 
kendisidir. Çünkü devlet vergi toplar, 
borçlanır ve bunlar dışında da bazı 
gelirlere sahiptir. Soru şudur: “Devlet bu 
kaynakları kim için, nasıl 
harcayacaktır?” Sosyal devlet olmak, 
refah devletini inşa etmek bu sorunun 
yanıtında yatmaktadır. Sosyal devlet 
mantığıyla yapılacak her harcama 
günümüz sosyal devletçiliğinin temel 
anlayışını yansıtacaktır. Yeniden 
anımsatmak gerekirse devlet, evlatlarını 
bir ana şefkatiyle, ayrım yapmaksızın ve 
yaptırmaksızın korumak ve kollamak 
zorundadır.”
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Denize Düşen Yılana, Rezervi Düşen Zorunlu 
Karşılığa Sarılır… 
 

Zorunlu karşılıkların makro değişkenler üzerindeki etkisi maliyet kanalı ve likidite 
kanalı üzerinden gerçekleşir. TCMB’nin neden TL yerine yabancı para zorunlu 
karşılıkları artırdığının cevabı ise döviz rezervlerinin mevcut düzeyinde gizli. 

 
TCMB geçtiğimiz hafta sonu aldığı bir 
kararla normalleşme sürecinin bir parçası 
olarak, finansal istikrarın desteklenmesi 
amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık 
oranlarını tüm bankalar için tüm 
yükümlülük türlerinde ve vade 
dilimlerinde 300 baz puan artırdı. 
 

Zorunlu karşılıkların makro değişkenler 
üzerindeki etkisi iki kanal üzerinden 
gerçekleşmektedir. İlki maliyet kanalıdır. 
Zorunlu karşılık oranlarındaki artış 
bankanın maliyetlerini artırmakta, banka 
da bu artışı telafi edecek şekilde mevduat 
ve kredi faizlerinde değişikliğe gitmekte 
ancak bu kanal merkez bankasının 
zorunlu karşılıklara faiz ödemediği ya da 
piyasa faizinin altında bir faiz ödediğinde 
etkili olmaktadır. 
 

 

Diğeri ise likidite kanalıdır. Bu, zorunlu 
karşılık oranlarında yapılan bir 

değişikliğin bankacılık sisteminin 
likiditesi üzerinde doğrudan etkili olması 
şeklinde gerçekleşir. Zorunlu karşılık 
oranlarının artması bankaların 
kullanılabilir likidite seviyelerinin 
düşmesine ve dolayısıyla da merkez 
bankası fonlarına olan bağımlılığın 
artmasına neden olur. 
 

Zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler iki 
haftada bir Cuma günleri itibarıyla 
hesaplanmakta ve zorunlu karşılıklar 14 
günlük dönemlerde tesis edilmektedir. 
Zorunlu karşılık sistemine dahil 
bankalar, zorunlu karşılığa tabi 
yükümlülüklerini yükümlülüklerin 
hesaplandığı tarihten iki hafta sonraki 
Cuma günü mesai saati bitimine kadar 
TCMB’ye bildirmekle yükümlüdürler. 
Rezerv tesis dönemi, yükümlülüklerin 
hesaplandığı tarihten iki hafta sonraki 
Cuma günü başlamakta ve 14 gün sonra 
Perşembe günü sona ermektedir. 
 

Zorunlu karşılıklardaki artışın maliyet 
kanalı üzerinden mevduat ve kredi 
faizlerini etkilediğini belirtmiştik. O 
halde öncelikli olarak kredilerdeki seyre 
bir göz atmakta fayda var. 
 

Hatırlatmak gerekirse 2019 sonunda 2.652 
milyar TL düzeyinde bulunan bankacılık 
sektörünün kullandırdığı krediler 10 
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Temmuz 2020 itibariyle 626,43 milyon TL 
artarak 3.279 milyar TL’ye yükseldi. Bu 
yüzde 23.6’lık bir artışa karşılık geliyor. 
Yıllık bazda kredi büyümesinin yüzde 
29.8 olduğu dikkate alındığında yılın ilk 
yarısında çok yüksek bir kredi ivmesinin 
yakalandığı görülüyor.  
 

 
 

Finansal hesapları incelediğimizde 
hanehalkı borcunun GSYH’ye oranı 
geçtiğimiz yılın ilk yarısında 554.56 
milyar TL ile yüzde 13.9’a kadar 
geriledikten sonra, 2020 ilk çeyrek 
itibariyle 670.70 milyar TL’ye borcun 
GSYH’ye oranı da yüzde 15.1’e yükseldi. 
 

 
 

Reel sektörün borcu ise geçtiğimiz yılın 
ilk yarısında 2.756 trilyon TL iken bu 
yılın ilk çeyreğinde 3.056 trilyon TL’ye 
yükselirken borcun GSYH’ye oranı yüzde 
69.0 oldu.  
 

 
 

Bu tablo, TL’nin aşırı kredi büyümesine 
bağlı olarak finansal istikrarı tehdit 
edecek bir risk oluşturduğunu akla 
getirebilir. O zaman TCMB’nin neden TL 
yerine yabancı para zorunlu karşılıkları 
artırdığını sormamız gerekiyor. 
 

Sorunun cevabını vermeden önce 
TCMB’de yabancı para zorunlu 
karşılıklar için yükümlülüklere bir 
bakmakta fayda var. 
 

Yabancı para zorunlu karşılıklar 38.04 
milyar doları döviz, 2,69 milyar doları 
altın olmak üzere toplamda 40,74 milyar 
dolar tutarındaydı.  
 

Bankalar Türk Lirası zorunlu karşılıklar 
için Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) 
kapsamında döviz ve altın tutabiliyorlar. 
Buna göre ROM’daki 2,67 milyar dolar 
döviz, 2,43 milyar dolar altın ve 0,69 
milyar dolar hurda altın olmak üzere 
toplamda 5,80 milyar dolar 
tutmaktaydılar.   
 

Dolayısıyla yabancı para zorunlu 
karşılıkları ve ROM kapsamında 
TCMB’de tesis edilen döviz ve altın 
toplamı 46,54 milyar dolardı.  
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BDDK’nın 13 Temmuz tarihli günlük 
bülteninden hareketle banka 
bilançolarında nakit değerler (efektif) 6.18 
milyar dolar düzeyinde. Yurt dışı 
bankalarda depo edilen tutar 11.13 milyar 
dolar, kamu borçlanma senetleri 
(eurobond) 11.91 milyar dolar. 
TCMB’deki zorunlu karşılıkları 22.07 
milyar dolar ve teminat döviz depo 
alacaklar 31.79 milyar dolar ile toplamda 
53.86 milyar dolar.   
 

Vade ve yükümlülük türlerinin farklı, 
kredi büyümesini tutturan bankalar için 
daha düşük oran uygulanması nedeniyle 
ortalama zorunlu karşılık oranı yüzde 
12.7 düzeyindeydi.  
 

TCMB’nin neden TL yerine yabancı para 
zorunlu karşılıkları artırdığını sorusuna 
geri dönecek olursak, son bir yılda 
yabancı para zorunlu karşılıklarda 6. kez 
değişikliğe gidilmesinin ardında, döviz 
rezervlerinin hızla erimesi hatta eksiye 
dönmesi gerçeği yatıyor.  
 

10 Temmuz itibariyle TCMB’nin brüt 
rezervleri 10 Temmuz haftasında 90.04 
milyar dolar, Stand-By tanımlı net 
uluslararası rezervler ise 32.14 milyar 
dolar düzeyinde.  

 
 

Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi 
Gelişmeleri Mayıs raporuna göre 
bankalar ile yapılan 39.3, Katar ve Çin ile 
yapılan 16 milyar dolarlık swap 
anlaşmaları ile birlikte toplam swap 
tutarı 55.3 milyar dolar.  
 

 
 

Mayıs ayındaki 55.3 milyar dolarlık swap 
tutarı dikkate alındığında Stand-By 
tanımlı net uluslararası rezervlerin 
göründüğü gibi 32.14 milyar dolar ile 
pozitif değil tam tersi eksiye döndüğü ve 
-23.16 milyar dolar değer aldığı anlaşılır.  
 

 
 

İşte bu tablo, yabancı para zorunlu 
karşılık oranlarının tüm vade ve 
yükümlülüklerde 3 puan artırılmasına ve 
TCMB’ye 9,2 milyar dolar daha döviz 
likiditesi çekilmesine neden oldu.  
 

Bu noktada sorulması gereken bir başka 
soru ise şu: Bankalar ilave yabancı para 
zorunlu karşılığını nasıl elde edecek?  
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ì Yabancı para zorunlu karşılık, döviz 
varlıklar nedeniyle doğduğuna göre 
ilk akla gelen bu varlıkların 
azaltılabileceği. 

 

ì Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) 
kapsamında tutulan 5.80 milyar dolar 
tutarındaki döviz ve altın azaltılabilir. 

 

ì TCMB ile yapılan swap tutarı Mayıs 
ayı itibariyle 55.3 milyar dolar olduğu 
dikkate alındığında buradaki tutar 
azaltılabilir. 

 

ì Bankalar dışarıdan döviz borçlanarak 
zorunlu karşılık rakamını bulabilir. 

  

İlk seçenek pratikte mümkün 
olmadığından, son seçeneğin ise maliyet 
ve konjonktürel nedenlerle tercih edilmek 
istenmeyecektir.  
 

Bankaların 3. seçeneğe yönelmesi ise aktif 
rasyosunu etkileyecektir. Formülde 
TCMB ile yapılan swaplar pay kısmında 
olduğu için bankaların TCMB ile yapılan 
swap tutarını azaltmaları Aktif 
Rasyosunun düşmesine neden olacaktır. 
2. seçenek ise tıpkı 3. seçenek gibi TL 
fonlama ihtiyacını artırıcı yönde etki 
yapacaktır.  

 

Burada kamu bankalarının net döviz 
pozisyon açığına ayrı bir parantez açmak 
gerekiyor. 
 

BDDK’nın 10 Temmuz haftası verilerine 
göre kamu bankalarının döviz açıkları bir 
önceki haftaya göre 1.41 milyar dolar 
artarak 9.73 milyar dolara yükseldi.  
 

 
 

Yabancı para pozisyon açığı, döviz 
tevdiat hesapları ve yurtdışı bankalardan 
kullanılan krediler toplamının yabancı 
para cinsinden açılan krediler, bankaların 
TCMB’deki döviz mevduatı, yabancı para 
cinsinden menkul değerler cüzdanı ve 
yabancı para bağlı menkul değerler 
toplamından küçük olması halinde 
ortaya çıkmakta.  
 

Dolayısıyla yabancı para zorunlu karşılık 
oranının artırılması kısa vadede 
bankaların TCMB’deki döviz 
mevduatının yükselmesine neden 
olacağından kamu bankalarının döviz 
pozisyon açığının daha da artması 
beklenebilir. 
 

Son olarak yabancı para zorunlu karşılık 
oranının artırılmasını TCMB döviz 
rezervleri açısından 
değerlendirdiğimizde yukarıda belirtilen 
ilk seçenek TCMB brüt rezervini 
artırırken, net rezervlerde bir değişikliğe 
neden olmayacaktır. 2. seçenekte brüt ve 
net rezervlerde bir değişim olmazken, 3. 
seçenek brüt rezervi değiştirmeyip, net 
rezervlerde azaltacaktır. Son seçenekte ise 
TCMB brüt rezervi artarken, net rezervi 
değişim göstermeyecektir.  
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Demokrasinin Unutulan Yüzü: Kamusal Alan 
 

İnsanlık tarihinde önemli bir kırılma yaratan neoliberalizm ardında çözülmüş ve 
kutuplaşmış toplumlar bırakarak bir çöküş süreci içerisindedir. Neoliberalizmin 
yarattığı siyasi tahribatın gerisinde ise kamusallığa vurmuş olduğu darbe geliyor. 
Neoliberalizmin piyasanın ihtiyaçlarına ve yalnızca kendisini düşünen bireye verdiği 
önceliği kamucu bir bakış açısıyla dönüştürmek tüm demokratların öncelikli 
görevleri arasında yer alıyor. 
 
Kamusal alanın modern toplumları 
anlamaya yönelik bir konu olarak 
belirmesi 2. Dünya Savaşı sonrası 
döneme rastlar. Bu dönemde özellikle 
1950’li ve 60’lı yıllarda siyaset 
teorisyenlerinin kaygısı, kamusal 
tartışmanın gerilemekte olması ve siyasal 
katılımın siyasi partilerin sistemin bir 
aparatına dönüşmesi sonucu temsili 
demokrasinin zayıflamasıydı.  
 

Faşizm tecrübesinin henüz çok canlı 
olduğu bu dönemde birçok düşünür 
kamusal alana ait faaliyetlerin modern 
toplumların kendilerini demokratik 
biçimlerde yönetebilmeleri için ne kadar 
önemli olduğunu vurguladı.  
 

Söz konusu tartışmalarda birbiri ile 
ilişkili iki kavram öne çıkıyordu. Bunlar 
kamusallık ve kamusal alan 
kavramlarıydı. Kamusallık toplumun 
genelini ilgilendiren konularda karar 
almayı mümkün kılan ilişkileri 
tanımlarken kamusal alan da bu 
ilişkilerin kurulduğu toplumsal alanları 
tanımlıyordu.  
 

Bu kavramların canlandırılması 
üzerinden neoliberlizmin eleştirilmesi 
önümüzdeki dönemde demokrasi 
mücadelesi verecek olan toplumsal güçler 

için entelektüel cephane olma özelliği 
taşıyor. 
 

Tanım 
Kamusallık insanların topluluğun 
örgütlenme sürecine ve bu örgütlenme 
içindeki konumlarını kendi beklentileri 
doğrultusunda tayin etme süreçlerine 
katılımı ile alakalıdır. Bu örgütlenme ve 
katılım süreci yalnızca bir rıza bildirimi 
biçiminde değil çeşitli faaliyetler şeklinde 
gerçekleşmektedir.  
 

Dolayısıyla kamusallığı ele almaya 
yönelik teoriler; aynı zamanda politik 
faaliyetleri ve bu faaliyetlerce biçimlenen 
ve onları biçimlendiren siyasal 
davranışları konu eder. 
 

 
 

Darrow Schecter “bireylerin – tüketici, 
arkadaş ya da işçi olarak değil de – 
vatandaşlar olarak karşı karşıya 
gelecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri ve ortak anlayışlar 
geliştirebilecekleri bir kamusal alan 
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olmadan politik meselelerin gündelik 
yaşamın patolojilerinden kaynaklanan 
bireysel ve psikolojik sorunlar” haline 
geleceğini söylemektedir. Ona göre; 
politikanın ve de belirli sayıdaki başarılı 
stratejiler yerine çoğul perspektiflerin 
varlığını mümkün kılan şey kamusal 
alanın varlığı ya da yaratılmasıdır. Bu tür 
bir alanın varlığının olmadığı 
durumlarda toplumsal sorunlar birbiri ile 
karşılaşamayan enerjilerin izole edilmiş 
bireylerin toplumsal ve psikolojik 
problemleri biçiminde değerlendirilmesi 
yaklaşımı ağırlık kazanır.  
 

Dolayısıyla sağlıklı işleyen bir demokrasi 
için bireylerin politik manada özdeş-
olmayan eşit vatandaşlar olarak 
birbirlerini onaylayabilecekleri ve de 
birbirlerinden farklılaşabilecekleri – 
tamamıyla özgün ve yine de eşit bir 
forum olarak bir kamusal alan olmalıdır. 
Aksi takdirde bireyler arasında 
farklılıklar; farklı perspektiflere yer 
verilmeyen bir ortam içerisinde, belirli bir 
amaca yönelen hiyerarşinin değişik 
seviyeleri olarak ya da tıbbi tedaviye 
ihtiyaç duyan bir sapma olarak ele 
alınırlar.  
 

Kamusallığın içeriği kolektif yaşamın 
maddi zemini içerisinde farklı 
konumlarda yer alan insanların kendi 
konumlarından yola çıkarak ihtiyaç ve 
arzularını gündelik yaşamdakinin aksine 
tüm kolektiviteyi, ulusal çapta konuşacak 
olursak tüm toplumu ilgilendirecek 
şekilde dile getirmelerinin 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Maddi 

yaşamın üretimi sürecinde gerek mal ve 
hizmet üretiminin gerekse de farklı 
cinsiyetler arasındaki ilişki gibi diğer 
işbölümü biçimlerinin piyasa şartlarında, 
gündelik yaşamın geçiciliği içinde ya da 
kapalı sosyal gruplar nezdinde dile 
getirildiğinden farklı dil, biçim ve 
yöntemler kullanılarak ele alınması 
esastır.  
 

Kısaca söyleyecek olursak kolektif 
yaşamın üretilişinin doğurduğu 
zorunlulukların kolektifin kendisi 
tarafından aşılacak – düzenlenecek 
şekilde topluluğa sunulması kamusal 
alanın içeriğini meydana getirir. Buna ek 
olarak; meseleleri kolektif aşma ve 
düzenlemeye yönelik bir biçimde ifade 
edecek dil, düşünce biçimleri ve 
prosedürlerin oluşturulması da zamanla 
bu içeriğin bir parçası haline geldi. 
 

Kamusal alanın bu içerik esasında 
gerçekleştirdiği temel işlev; siyasal 
ideoloji, cinsiyet, toplumsal sınıf vb. 
değişkenlerin şekillendirdiği farklı 
bireylerden yine bu farklılıkları 
bastırmadan bir toplumsal gövde 
yaratmasıdır.  
 

Farklı değişkenlerin farklı uçlarında yer 
alan bireyler bu ortamda vatandaşlar 
olarak var olurlar. Bu vatandaşlık 
kolektifinin oluşumu siyasetin iki temel 
bileşeninden biri olan hükmetmenin 
ortaya çıkışını mümkün kılar.  
 

Kolektif bir gövde halinde biraraya 
gelmiş bir kitle olmadan hükmetmeyi 
mümkün kılabilecek bir iktidar yapısının 
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ve bu iktidarın meşruluğunu 
sağlayabilecek bir ilkenin varlığı söz 
konusu olamaz.  
 

Modern toplumlarda görüldüğü 
biçimiyle temsil kriterine dayanan 
demokratik iktidar biçimi bireylerin 
vatandaşlar olarak ortak ama arzu, 
ihtiyaç ve bilinç açısından farklı 
olabildikleri bir toplumsal uzam 
sayesinde ortaya çıktı.  
 

Bu da kamusal alanın siyasetin var 
olabilmesi açısından oynadığı temel 
işlevlerden birini ortaya koyar. Bunun 
yanında vatandaşların özdeş-olmayan 
eşitler biçiminde politik birer nitelik 
taşımaları siyasetin bir diğer kurucu 
unsuru olan özgürleşmeyi mümkün kılan 
dinamik olarak değerlendirilmelidir. 
“Farklı perspektiflerin dile getirilebildiği bir 
kamusal alanın varlığı hakikatin ortaya 
çıkarılması açısından konuşmayı ve 
dinlenmeyi önemli politik faaliyetler haline 
getirir. Kamusal alanın yokluğu ise kolektif 
eylem ve eşit vatandaşlararası konuşma 
biçimindeki politik faaliyetleri ortadan 
kaldırır. Bu durumlarda siyaset sanatsal, 
toplumsal ve ekonomik alanlar ile sınırlı hale 
gelir. Sonuç olarak kamusal alan, bireylerin 
dünyayı politik olarak deneyimledikleri ve 
özgürlüklerinin diğerlerinin özgürlükleri ile 
bağlantılı olduğunu keşfettikleri bir ortam 
olması nedeniyle siyasetin ortaya çıktığı 
toplumsal alan niteliği kazanmaktadır.”  
 

Ayrıca insan türüne özgü kolektif 
yaşamın bir zorunluluğu olarak işleyen 
maddi zeminin kolektivite tarafından 
örgütlenebilecek biçimde dile getirilmesi, 

bu örgütlemeyi gerçekleştiren bir iktidar 
yapısının oluşması bir başka nitelik 
olarak karşımıza çıkar.  
 

Kamusal alan, birlikte yaşama 
zorunluluğunun aşılması için kurulan 
iktidarın bireylerin özgürlüğünü 
sağlamlaştıracak ve de geliştirecek yönde 
düzenlenmesi gibi süreç ve ilişkileri 
barındırması nedeniyle kamusal alan 
siyasal öznelliğin de ortaya çıktığı ortam 
olarak ele alınmalıdır.  
 

Kamusal Alan Teorileri 
Liberalizm 
Liberal teori siyaset ve iktidar 
meselelerini meşruiyet (legitimacy) 
kavramı temelinde ele alır. Kamusal alanı 
da bu çerçevede, siyasal meselelerin 
kamusal bir diyalog biçiminde 
tartışılması ile ilişkilendirir. Burada 
belirleyici olan husus liberallerin bu 
kamusal diyaloğu bir dizi sınırlama 
içinde tanımlıyor olmalarıdır.  
 

Şeyla Benhabib’e göre “bu 
sınırlamalardan en önemlisi 
tarafsızlıktır.” Tarafsızlık ilkesi 
“meşruluğu sağlamayı hedefleyen hiçbir 
görüşün, kabul edilebilmesi için elinde 
tutanlar tarafından daha iyi, daha üstün 
olduğunun onayına gerek duymaması” 
biçiminde özetlenebilir. Liberal 
düşünürler; “tarafsızlık ilkesinin uygulanış 
prensibini, iki taraf arasında anlaşma 
sağlanması mümkün olmayan bir mesele 
ortaya çıktığında, ayrışmaya neden olan tüm 
ahlaki önkabullerin tartışma gündeminin 
dışına alınarak konu hakkındaki görüşmenin 
sonlanması” şeklinde kurgularlar. Bu da 
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sonuç olarak “kamusal alanı oldukça 
homojen ve dar katılımlı bir ortam haline 
getiren bir karar” olarak değerlendirmeye 
müsaittir. Nitekim Benhabib söz konusu 
uygulamanın “özel alan ile kamusal alan 
arasında son derece katı bir ayrıma neden 
olduğunu ve dışlanan grupların susturulması 
sonucunu ortaya çıkardığını” belirtir.  
 

Ayrıca “tarafsızlık ilkesinin sonucu olarak 
liberal modelin siyasal olanı dar bir biçimde 
sadece yasal (juridical) konularla sınırladığı” 
görüşünü dile getirmiştir.  
 

“Liberal görüş siyaseti farklı grupların 
birarada yaşamasını mümkün kılacak yasal 
düzenlemelerle sınırlamıştır.”  
 

Oysaki siyasetin özgürleşme unsurunu 
içerdiğini hatırlamak gerekir. Bu unsurun 
siyasetin önceki dönemlerdeki güç 
ilişkilerinin sonucunda ortaya çıkan 
iktidar yapılarını sarsma, onları yeniden 
tanımlama ve yeniden müzakereye açma 
gibi bir niteliği mevcuttur.  
 

Benhabib de siyasetin “iyi ile adil, ahlaki 
ile hukuki, özel ile kamusal arasındaki 
ayrımları dönüştürme kapasitesi”ne 
vurgu yapmaktadır.  
 

Tarafsızlık ilkesinin sonucunda ortaya 
çıkan liberal kamusal model bu açıdan da 
yani söz konusu kapasiteyi tanıma 
açısından da yetersiz olarak 
değerlendirilebilir. 
 

Jürgen Habermas 
“Toplumun rasyonelleşmesi ve toplumsal 
iradenin demokratikleşmesi”, Habermas 
tarafından “modernitenin normatif 

idealleri” olarak kabul edilmektedir. 
Kamusal alana ilişkin çalışmalar da bu 
doğrultuda gerçekleştirilir. Kamusal alan 
Habermas tarafından söz konusu 
“ideallerin gerçekleştirilmesine olanak 
sağlayacak toplumsal diyalog ortamı” olarak 
değerlendirilir.  
 

Bu değerlendirme yukarıda bahsetmiş 
olduğumuz liberal modelin sınırlarını 
aşmaktadır. Bunun nedeni Habermas’ın 
“kamusal diyaloğu tarafsızlık ilkesinin 
sınırlarının ötesinde bir tür “pratik 
söylemin” gelişmesini sağlayan bir eylem 
türü” olarak görmesidir.  
 

Ona göre “rasyonel bir pratik söylemin 
gelişmesi, bu söylemin kamunun faydasını 
gözetmesi ile mümkün olur. Bu ise ancak 
toplumun genelini politik kamusal alana 
katılması ve bu alanda alınan kararların 
demokratik yollarla biçimlenmesi ile mümkün 
olur.”  
 

Buradaki kilit nokta, katılımın bireylerin 
kendi ihtiyaçlarının toplumun geneline 
dayatması şeklinde anlaşılmıyor 
oluşudur.  
 

Habermas’a göre katılım, “bireyin 
kendisini diğerlerine tamamen açması, kendi 
ihtiyaçlarını sıralamak yerine diğerleri ile 
birlikte ihtiyacın ne anlama geldiğini 
sorgulamaları biçiminde gerçekleşir ve 
kamusal alana kişisel olmama halini 
(impersonality) veren de budur. Bireylerin 
kendi isteklerini sıralamak yerine isteklerinin 
nedenlerini ve de amaçlarını tartışmaya 
açmaları ile oluşan ideal konuşma durumu ve 
tartışmaların ve diyaloğun konu itibariyle 
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sınırlandırılmamış olması katılım sürecini 
kolekif bir iletişim faaliyetine dönüştürür.”  
 

Bu yüzden katılım ilkesi Habermas 
tarafından iletişim ilkesi ile birlikte 
düşünülegelir, kamusal alana ilişkin 
normatif değerlendirmeler yapılırken bu 
iki ilke göz önünde bulundurulur. 
 

  
 

Habermas, kendisi de bir kamusal alan 
tanımı geliştirirken bu alanı toplumsal 
yaşam içinde ortaya çıkan kamuoyunun 
oluşturulduğu alan olarak tanımlar. 
Kamuoyunun oluşturulmasında vurgu 
yaptığı noktalar ise tüm yurttaşların 
katılımı, katılarak oluşturuldukları 
yurttaşlık gövdesi içinde ortaya çıkan 
konuşma durumu ve genel yarardır.  
 

Burada yine katılım ve konuşma – 
iletişim kavramlarının önplana çıktığını 
görüyoruz. Craig Calhoun buradan yola 
çıkarak “Habermas’ın kamusal alan 
teorisini, olgunluğa ve zihinsel özerkliğe 
erişmiş yetişkinlerin rasyonel – eleştirel 
görüşler çerçevesinde belirledikleri 
evrensel çıkarları doğrultusunda devlet 
politikalarını etkilemek için işbirliği 
yaptıkları alan olarak tanımladığını” 
belirtir. 
 

Habermas’ın kamusal alan teorisinin 
ayırt edici özelliklerinden birisi de onun 
kamusal alanı sivil toplum – devlet 
ayrımı çerçevesinde, “devletin sınırlarına 
yakın fakat sivil toplum içerisinde yer 
alan” bir uzam olarak 
değerlendirmesidir. Ona göre “kamusal 
alan sivil toplumun bir parçası olmakla 
beraber kamuoyunun oluşturduğu rasyonel – 
eleştirel söylemin biçimlendirdiği alan olması 
nedeniyle özel alanın karşısında yer alır.”  
 

Bununla birlikte “modernitenin gelişimi ile 
birlikte özel olanın özellikle piyasa 
ilişkilerinin ve buna bağlı olarak sivil 
toplumun dönüşümü kamusal alanı işlevini 
sürdüremez noktaya getirmiştir.”  
 

“Devlet ve toplum arasındaki ayrımın 
ortadan kalkması; bürokratizasyon, 
politikanın örgütlü çıkar grupların 
güdümüne girmesi ve kitle toplumunun 
gelişimi” bu kritik süreci belirleyen 
dinamiklerdir.  
 

Habermas bu dinamiklerin tetiklediği 
sürecin – sivil toplumun dönüşümünün – 
kamusal alanın açık, tarafsız ve rasyonel 
– eleştirel görüşlere dayalı olan – katılım 
ve iletişim temelli – yapısını aşındırdığını 
düşünür.  
 

“Özel mülkiyet esasına göre faaliyet gösteren 
geniş ölçekli örgütlerin kamusal alanı ele 
geçirmeleri ile birlikte bu alanda 
dejenerasyonun yaşadığı”nı ifade eder. 
 

Habermas’ın sivil toplumun 
dönüşümünü kamusal alanın 
dejenerasyonu biçiminde 
değerlendirmesi onun kamusal alan 
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modelini eleştirenlerin itirazlarını dile 
getirdikleri noktalardan birini 
oluşturmaktadır. Habermas’ın söz 
konusu tarihsel değerlendirmesinin onun 
kamusal alan modelinin eksikliğinin 
ürünü olduğu görüşü dile getirilmiştir. 
Bu görüşlere göre Habermas farklı 
toplumsal aidiyetleri ve tecrübeleri 
kamusal söylemin temeli olarak 
düşünmek yerine bunları bir kenara 
atmış olduğu için; farklı toplumsal 
durumları, kolektif kimlikleri ve siyasal 
tercihleri yansıtan çoğul kamusallıkları 
ya da karşı – kamusallıkları 
görememiştir.  
 

Bununla paralel bir başka eleştiri 
Habermas’ın modelini “radikal ölçüde 
prosedürel” olmakla itham eder. Modelin 
bir yandan ideal konuşma durumunu 
varsayarken diğer yandan da kamusal ile 
özel alan arasında – normlara ilişkin 
kamusal tartışmalar ile değere ilişkin özel 
meseleleri birbirinden tamamen ayırması 
– katı bir ayrım öngörmesi kamusal alanı 
başta kadınlar olmak üzere deneyimlerini 
ideal konuşma durumu kalıbı içinde 
aktarması mümkün olmayan, engellenen 
gruplara kapatmaktadır.  
 

Bir başka eleştiri de “sivil toplumdaki 
dönüşümün kamusal alanı birleşik ve 
homojen bir alan olarak görmeyi 
imkansız hale getirdiğini” ve “temel 
problemin toplumdaki yarılma 
olduğunu” dile getirmekte ve 
Habermas’ın öne sürdüğü prosedürlerin 
tek başlarına bu temel problemin 

çözümünü garanti edemediğini dile 
getirir. 
 

Hannah Arendt 
Kamusal alan Arendt için herşeyden önce 
özgür konuşma alanı ve “idealize edilmiş 
agoradır.” Arendt kamusal alanı “spesifik 
bir mekan olarak değil, özgür konuşmanın 
gerçekleştiği mekanlar” olarak görür. 
Arendt’in konuşmaya – ve daha sonra 
belirteceğimiz gibi eyleme – dayalı 
modeli iki tür dinamiğin birarada olduğu 
bir alan anlayışına dayanır. 
 

Hem çatışmacı hem de ilişkisel 
dinamikler bu model içinde kendisine yer 
bulmaktadır. Arendt’in modelindeki 
çatışmacı unsur onun “kamusal alanı 
kahramanlığın, ahlaki ve siyasal üstün 
meziyetli olmanın ortaya çıktığı ve diğerleri 
ile paylaşıldığı bir görüş alanı” olarak 
algılaması ile ortaya çıkar. 
 

Kamusal alan bu niteliği nedeniyle 
“bireylerin bilinme, tanıma ve takdir görme 
için birbirleri ile rekabet ettikleri bir alan” 
olarak tanınır.  
 

“Bireysel yaşamın, gündelik hayatın 
beyhudeliğine karşın kamusal yaşam 
insanların ölümsüzlük olmasa da belirli bir 
kalıcılığın peşinde koştukları bir ortamda 
ortaya çıkar.” Bununla birlikte Arendt’te 
kamusal yaşamın bu “çatışmacı – rekabetçi 
özelliğinin yanı sıra insanların uyum içinde 
birlikte hareket ettikleri alan” olma 
özelliğine sahip oluşu da tanınır. 
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Birlikte uyum içinde hareket etme ifadesi 
bize kamusal alanın ilişkisel ve kurumsal 
boyutunu anlatır. Arendt’e göre kamusal 
alan “otantik eylemin, insanların konuşma ve 
iknaya dayalı olarak gerçekleştirdikleri ortak 
eylemlerin” adresidir.  
 

Bu nedenle, iktidarın sahnesi olarak 
tanımlanır. Buradaki kritik kavram 
eylemdir, çünkü eylem bir yandan 
iktidarı ortaya çıkarırken diğer yandan 
da özgürlüğü ifade etmektedir.  
 

Özgürlük kavramını ele alış biçimi 
Arendt’i Batı felsefe geleneğinden 
koparan önemli noktalardan birisidir. Bu 
kopuş öncelikle “özgürlüğün felsefi bir 
terim olmaktan çıkarılmasıyla” başlar. 
Özgürlüğü felsefi bir olgu olarak 
değerlendirmek, Arendt’e göre onu “… 
başka iradelerden bağımsız ancak sonuç 
olarak onlardan üstün olmaya yönelen 
bir irade” olarak değerlendirmektir. Bu 
da “özgürlüğü egemenlikle 
özdeşleştirmek” anlamına gelir. Oysa 
Arendt özgürlüğü tekrar “siyasal bir 
kavram olarak ele almakta ve onu konuşma ile 
iknaya dayalı ortak eylemle 
özdeşleştirmektedir.”  
 

İktidarı yani insanların birlikte hareket 
etmelerini sağlayan şey eylemin neden 
olduğu başlangıç durumudur. Her 
biraraya geliş, her katılım bir başlangıçtır 
ve bu başlangıç yeni olasılıkların ortaya 
çıkmasını ve gerçekleşmesini sağlar.” 
Arendt’te eylem hem insanları biraraya 
getiren ve ortak hareket etmelerini 
sağlayan hem de yeni başlangıçlar 
yapmalarını farklılıklarını ortaya 
koymalarını sağlayan bir unsur olarak 
tanımlanır. Bunun anlamı eylem 
kategorisi üzerinden iktidar ile özgürlük 
arasında bir bağın kurulmuş olmasıdır. 
 

Eylemde bulunmak, ortak bir amaç inşa 
etmek için ortak hareket etmek ve ortak 
bir dil kurmak anlamına gelir. Bu yüzden 
eylem insanları birbiri ile ilişki içine 
sokar. Bu ilişkiler ise birer ortaklık 
anlamına gelmektedir, ancak “ortaklığı 
mümkün kılan farklılıktır.”  
 

İnsanlar “diğerleri ile ilişkileri içinde 
farklılıklarını ortaya koymakta ve farklılıkları 
üzerinden ortaklaşmaktadırlar.”  
 

Bu iki unsurun kamusal alanda bir araya 
gelişi “çoğulluğu” oluşturur. Arendt için 
“çoğulluk yeryüzünün ilkesidir” ve 
“kamusal alan da bu ilkeyi ortaya çıkaran 
forumdur.”  
 

Kamusal alan hem sözün hem de eylemin 
gerçekleştiği; iktidar ile özgürlüğün bu 
temel üzerine bir arada biçimlendiği bir 
ortamdır. 
 

Yukarıda belirtilenlerden de 
anlaşılabileceği gibi Arendt, 
Habermas’tan farklı olarak kamusal alanı 
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sivil toplumun bir parçası olarak 
görmemektedir. Siyasetin temelini 
oluşturan eylem (praksis) Arendt’e göre 
özel alanda ortaya çıkan bir faaliyet türü 
değildir. Bu nedenle gerek grup halindeki 
insanların ortak eyleminden kaynaklanan 
iktidar, gerekse de farklılıkları ortaya 
çıkaracak cinsten ilişkiler içinde olmak 
yani özgürlük kamusal olana yani 
politikaya aittirler. Arendt, kamusal alanı 
sivil toplum içerisine hapsolmaktan 
kurtarıp, konuşma ve eylem içeren her 
ortamdaki kamusal potansiyeli tespit 
edebilen bir teori ortaya atmıştır.  
 

Bu durum son derece zengin bir kamusal 
alan – siyaset teorisini ifade ediyor olsa 
da özel olan ile kamusal olan arasında 
son derece katı bir ayrımı dayatır 
niteliktedir. Özel alana ilişkin faaliyet 
biçimleri, buradan kaynaklanan 
meseleler, ihtiyaç ve arzuları kamusal 
alanın ve dolayısıyla siyasetin konusu 
olamazlar. Daha doğrusu olmamalıdırlar. 
Nitekim modernitenin gelişimi tam ters 
yönde bir sürece tanıklık etmiş, 
“toplumsal olanın yükselişi” ile iktisadi 
pazar ilişkilerinin kamusal olanı 
geriletmesi totalitarizme giden yolu 
açmıştır. 
 

Arendt’in tarihsel analizlerinin haklılığı 
bir yana, kamusal ve özel olan arasında 
yaptığı ayrım; kamusal alanın sadece tek 
tür bir faaliyete – iş ve emeği dışlayarak 
sadece eyleme – indirgenmesi bu 
modelin özcü olarak suçlanmasına yol 
açmıştır. Arendt’in eylemin yanında 
tanımladığı diğer faaliyet biçimleri olan iş 

ve emeğin de “kendilerini yöneten güç 
ilişkilerinin asimetrikliği üzerinden ele 
alındığında kamusal bir nitelik 
kazanabilecekleri” dile getirilmiştir. Buna 
ek olarak, “farklılığın Arendt tarafından 
yalnızca bireysel temelde ele alınmış 
olmasının da grup tahakkümünün 
dikkate alınmaması” ile sonuçlandığı 
yönünde eleştiriler de mevcuttur. 
 

Oscar Negt ve Alexander Kluge 
Negt ile Kluge’nin görüşleri ağırlıklı 
olarak Habermas eleştirisi üzerine 
şekillenir. Temel olarak bu eleştiri 
Habermas’ı normatif bir model 
geliştirirken burjuva kamusal modelini 
idealize etmekle ve de diğer kamusal 
alanları görmezden gelmekle suçlar. İkili 
burjuva kamusal alanın yanında proleter 
kamusal alanların, yani karşı – kamusal 
alanların varlığını vurgulamaya çalışır. 
 

 
 

Negt ve Kluge diğer kamusal alan 
modellerinin idealize ettiklerini 
düşündükleri “burjuva kamusal alanın 
iddia edilenin aksine bileşik bir yapıya sahip 
olmadığını, sadece soyut bir biçimde 
ilişkilendirilmiş tekil alanlar yığınından 
oluştuğunu” söyler. İkili için sorun 
bundan ibaret değildir. Kendi ifadeleri ile 
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“bir yığın fenomeni” bir araya getirmeye 
çalışan kamusal alan modelleri “yaşamın 
en önemli iki alanı olan endüstriyel aygıt 
ile ailedeki toplumsallaşmayı” dışarıda 
bırakmaktadır. 
 

Toplumun bütününü temsil etme iddiası 
ile yola çıkmalarına rağmen toplumun 
büyük çoğunluğunun asli yaşam 
çıkarlarının görünmüyor oluşu bu 
modellerin handikapını oluşturur.” 
Onlara göre “burjuva kamusal alanı meta 
üretimi temelinde şekillenen ilişkilerin 
belirli bir cephesindekilerin çıkarları 
doğrultusunda toplumsal birliğin ve 
iktidarın şekillendiği ve insan 
özgürlüğünün sınırlarının da bu 
doğrultuda şekillendiği daha doğrusu 
daraltıldığı sınırlı bir alandır.” Burjuva 
devrimleri başlangıçta kapitalist üretim 
tarzının sınırlarını aşmak için kapsayıcı 
bir çaba göstermiş olsa da sonraki süreçte 
parçalı, “kompartmanlaştırılmış” bir 
kamusal alan yapısı ortaya çıkmıştır. 
“Güçler ayrımı, kamusal – özel, politika 
ile üretim, gündelik dil ile hakiki 
toplumsal ifade ikiliği ve eğitim, bilim, 
sanat ile kitlelerin çıkar ve tecrübeleri 
arasındaki zorlanmış bölünme” bu 
kompartmanlaştırmanın – bölünmelerin 
örnekleri olarak sayılabilirler. Bu 
biçimlerin önemli birer işlevi vardır: 
“toplumsal eleştirinin, karşıt kamusal 
alanın ve nüfusun çoğunun 
kurtuluşunun dile getirilmesini 
engellemek.” 
Bu eleştirileri takiben dile getirdikleri 
karşıt – kamusal alan ya da aynı olgunun 
farklı bir ifadesi olarak proleter kamusal 

alan kavramları tam olarak bir kamusal 
alan modeli biçiminde ele alınamaz.  
 

Onlar için önemli olan “proleter kamusal 
alanın nüfusun ezici çoğunluğunun çıkar 
ve tecrübelerinin dile getirildiği bir 
ortam” olarak kavranmasıdır. Bu noktada 
önemli olan hususlardan birisi Negt ve 
Kluge’nin “asıl çoğunluk” olarak 
adlandırdığı proleteryayı nasıl tarif 
ettikleridir.  
 

İkili proleter kavramını “üretim 
araçlarından ayrılmışlık ve mülksüzlük” 
biçiminde tanımlanan “proleterya” terimi 
ile “diğer toplumsal yeniden üretim alanları” 
ile birlikte düşünüyorlar.  
 

Sonuç olarak “proleteryayı sadece endüstri 
çalışanlarının emek karakteristiği ile değil de; 
sömürü ve tahakküm altında olan, kısıtlanmış 
her türlü “üretici” emeği içine alarak” 
kullanıyorlar. Proleter kamusal alanın bu 
kitlenin tecrübelerini yansıtmaları ile 
anlam kazandığını dile getiriyorlar. 
Negt ve Kluge’nin tecrübe kavramını dile 
getirişleri de kamusal alan hakkındaki 
görüşleri açısından önem taşıyor. İkilinin 
bu konudaki temel tezi; insanların 
gündelik yaşam ve çalışma yaşamı 
içindeki gerçek tecrübelerinin kamusal 
alan – özel alan gibi bölünmeleri aştığı 
yönündedir.  
 

Gündelik yaşamda, üretim süreci içinde 
ve ailenin mahremiyet alanında edinilen 
tecrübelerin kamusal olarak ifade 
edilmesi insanları “mahremiyetin 
tiranlığından” kurtarmaktadır. 
Mahremiyetin tiranlığından kurtulmak, 
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bir anlamda özgürleşmek; “kamusal ve 
özel alanlar arasında, politik ile gündelik 
yaşam arasında, gerçeklik ile fantezi arasında, 
üretim ile arzu arasında, yerel ve ulusötesi 
arasında ve farklı kamular arasındaki 
bölünmeleri ilişkisellik birliktelik çerçevesinde 
kurgulamaktan geçmektedir.”  
 

Üretim alanından ve aile yaşamından 
kaynaklanan yaşantıların kamusal alana 
aktarılan tecrübeler biçiminde ifade 
edilmesi bu ilişkiselliği kurmak 
nedeniyle, kamusal alanı maddi 
zorunlulukların bilincine varıldığı ve bu 
zorunlulukları aşmak için gerekli 
kararların alındığı etik – politik düzlem 
haline getirir. Ayrıca farklı tecrübe 
kalıpları etrafında bir araya gelen çoklu 
alanların varlığının anlaşılmasını sağlar. 
 

Neoliberalizmin Kamusuz Demokrasisi 
Neoliberalizm, 1970’li yıllarda ortaya 
çıkmış, uluslararası kapitalizmi yeniden 
örgütlemeye çalışan ütopik bir politik-
ekonomik pratikler teorisi ve buna bağlı 
olarak iktidarı ekonomi seçkinlerine iade 
edip, sermaye birikimi için gereken 
koşulları yeniden oluşturmaya yönelen 
siyasi bir projedir. 
 

Neoliberal teorinin devlete karşı piyasayı 
öne çıkaran, devlet müdahalesini tüm 
kötülüklerin anası olarak gören 
yaklaşımına karşılık, bir proje olarak 
neoliberalizmin devletin regülasyonu ve 
aktif katılımı ile uygulanmaya konulması 
bunun tipik bir örneğidir.  
 

Neoliberalizmin kendisini demokrasi 
söylemi ardına gizlemesi oldukça aldatıcı 

bir tablo yaratmıştır. Gerçekte neoliberal 
teorilerin yaratıcıları demokrasiyi bir 
lüks, bireyin hak ve özgürlükleri 
karşısında bir tehdit olarak görür ve 
uzmanların - seçkinlerin yönetimini, 
yönetme hususunda da kararnameler ve 
yargı kararlarıyla hareket etmeyi tercih 
ederler.  
 

Merkez bankaları gibi sermaye 
birikiminin, finansallaşmanın kilit 
kurumlarını demokratik baskılardan 
yalıtmayı savunurlar. Aslında 
neoliberalizmin küresel çapta 
savunuculuğunu yaptığı demokrasi 
anlayışı -zaten gerilimli bir ilişki olan- 
liberalizm ile demokrasi arasındaki 
ilişkinin demokrasinin erozyona 
uğratıldığı yeni bir sürümünün 
gelişmesine neden olmuştur. 
 

Neoliberalizmin demokrasisi minimal ve 
nötr bir devlet, sivil toplum ve neoliberal 
bireyden oluşan üçlü bir toplum modeli 
üzerine kurulmuştur. Toplumun bireyci, 
biçimsel anlamda eşitlikçi, kapitalist, 
meliorist bir yapısı olduğunu savunur. 
Demokrasiyi yalnızca kimin yöneteceğini 
belirlemek için kullanılan bir tür 
prosedür olarak kabul eder. 
 

Neoliberalizmin demokrasi söylemini 
kuşanması aslında onun tarihsel 
gelişiminin bir parçası olarak gelişen bir 
olgudur. Neoliberalizmin kendi 
içerisinde geçirmiş olduğu bir dizi 
dönüşüm ile alakalıdır. Neil Davidson bu 
dönüşümü 1970’lerin sonundaki 
doğuşundan 90’lı yılların başına kadar 
olan dönem ile 90’larda başlayıp 2008 
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krizine kadar devam eden dönem 
arasında ayrıştırma yaparak açıklar.  
 

İlk dönemi öncü neoliberalizm ikinci 
dönemi de sosyal neoliberalizm olarak 
adlandırır. Demokrasi söyleminin 
benimsenmesi, ilk dönemde yani öncü 
neoliberalizm döneminde örgütlü emek 
üzerine yapılan iktisadi ve siyasi 
baskıların bir meşruiyet krizinin 
doğmasına yol açması sonucu ikinci 
dönemde gerçekleşmiştir.  
 

Bu ilk dönemde işsizliğin ve 
sendikasızlaştırmanın işçileri disipline 
etmek için kullanılması, işçiler arasındaki 
kamu-özel sektör sendikalı-sendikasız 
gibi ayrımların manipülasyon aracı 
olarak kullanılması, küresel çapta yeni 
üretken kapasite ve endüstrileşme 
alanlarının açılarak üretimin emeğin 
örgütsüz olduğu alanlara taşınması, 
monaterist iktisat akımından esinlenen 
‘anti-reform’lar, işçi sınıfının artan 
büyümeden pay alamaması ve 
borçlandırılması ile sonlanmıştır. 
 

Piyasanın egemenliğini bu şekilde 
kurması neoliberal iktidarların 
meşruluğunu sorgulanır hale getirmiştir. 
Bunun çözümü olarak ortaya çıkan 
demokrasi biçimi de yukarıda 
belirttiğimiz özelliklere sahip bir araç 
olarak; neoliberal rejimlerin kendilerini 
konsolide ediş biçimi olarak kabul 
edilebilir. Zira demokrasi neoliberal 
rejimler açısından sadece bir ‘emniyet 
sübabı’ olarak var olmuştur. 
 

Neoliberalizm ardında atomize bireylerin 
toplamından oluşan kitleler; siyasetten 
dışlanmış, herhangi bir üst egemenlik 
biçimiyle etik/ideolojik ya da siyasal bir 
kavga vermeyen, kolektif özgürleşme 
pratiklerini boşlamış, tek varoluş amacını 
tikel varoluşunun hüküm sürdüğü alanı 
ve hazzı maksimize etmek olarak 
belirlemiş olan bireylerin oluşturduğu 
kitleler bırakmaktadır.  
 

 
 

Üstelik bu özneler; performans baskısı 
altında ezilmekte, kendi rızaları ile 
ürettikleri güvencesizlik ortamında 
yabancılaşma ve depresyon içinde 
yaşamaktadırlar. Ekonomik ve siyasal 
güvenlik hezeyanı onları otoriterleşen 
rejimlerin, sağ popülizmin soğurmasına 
izin vermektedir. 
 

Neoliberalizmin idealleştirdiği demokrasi 
toplumun genelini ilgilendiren birçok 
konunun, özellikle toplumsal zenginliğin 
nasıl üretileceği ve bölüşüleceği 
konusunun, kamunun denetimi dışında 
bırakılarak teknik bir meseleye 
indirgendiği prosedürel bir yapıya 
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sahiptir. Aynı şekilde ideal vatandaş tipi 
de kamusal meseleleri umursamayan 
kendi gemisini kurtarma peşindeki bencil 
tiptir. Bu ikisinin birleşimi sonucunda 
ortaya çıkan yönetim biçimleri ortak 
eylemi, karşılıklı diyaloğu ve somut 
insanların yaşam tecrübelerinin siyasete 
erişimini dışlar.  
 

Tüm bunların sonucunda günümüzde 
toplumlar kutuplaşmakta, diğer bir 
deyişle çözülmektedir.  

 

Kamusallığın günümüzün 
farklı ihtiyaçları ve tecrübeleri 
doğrultusunda yeniden 
canlandırılması bu ürkütücü 
durumdan çıkış için bir şans 
olarak değerlendirilmelidir. 
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Pandemi ve Demokrasinin Geleceği 
“Bu salgın bize, kendimiz için yarattığımız kıyamet günü makinesini düşünme şansı 
veriyor, hiçbir şey normale dönmekten daha kötü olamaz. […] Önyargılarımızın ve 
nefretimizin enkazlarını, bütün cimriliklerimizi, veri tabanlarımızı ve ölü fikirlerimizi, 
ölü nehirlerimizi ve arkamızda beliren dumanlı gökyüzünü de peşimizden sürükleyerek 
bu geçide girmeyi seçebiliriz. Ya da hafif bagajlarımızla, başka bir dünyayı hayal etmeye 
ve onun için savaşmaya hazır olarak, onun içinde yavaş yavaş yürüyebiliriz.” 
Arundhati Roy  

 
COVID-19 pandemisi, tek başına küresel 
bir sağlık ve ekonomi krizi olmakla 
kalmadı. Siyasal rejimlerin dönüşümü, 
toplumların siyasal örgütlenme 
biçimleri, demokrasilerin geleceği ve 
temel hak ve özgürlüklerin seyri 
üzerinde de büyük etkileri oldu.  
 

COVID-19 gibi dünya-tarihsel sonuçları 
olan krizler genellikle öngörülemeyen 
önemli sonuçlar doğurur.  
 

1929 Büyük Buhranı, içe kapanmacı 
siyaseti, milliyetçiliği, faşizmi ve II. 
Dünya Savaşı’na yol açan koşulları 
yarattı. 2008 mali krizi, müesses nizam 
karşıtı popülizmlerde bir artışa neden 
oldu. Tarih, bize salgın hastalıkların, 
siyasal düzenlerin çökmesine, toplumsal 
yapıların altüst olmasına neden 
olduğunu ve benzeri görülmemiş sosyal, 
ekonomik ve siyasal değişimler 
getirdiğini gösteriyor. 
 

Bu salgın hastalıklarından biri olan 
COVID-19, insan yaşamını, sağlığı, 
ekonomiyi olduğu kadar demokrasiyi de 
çok derinden etkiledi, etkilemeye devam 
ediyor. Otoriter ve müstakbel otoriter 
rejimler, güçlerini arttırmak ve 

pekiştirmek için hiç vakit 
kaybetmediler.  
 

Pandemi sonrası dönemde, demokrasinin 
küresel görünümü hakkında 
endişelenmemiz için çok fazla emare ve 
neden var.  
 

COVID-19’un, pandemi öncesi başlayan 
demokratik durgunluğu demokrasinin 
buhranına dönüştürmesi ve 
otoriterleşmenin dünya çapında bir 
salgın gibi yayılması önemli ve haklı bir 
endişe olarak karşımızda duruyor.  
 

Bireysel ve toplumsal refahımız için en 
doğrudan ve acil tehlike olan COVID-19 
ortaya çıktığında günümüz toplumları 
zaten halihazırda pek çok krizle 
kuşatılmış durumdaydı.  
 

Bunlar bir yandan ekosistemin 
bozulmasını, biyolojik çeşitliliğin 
azalmasını, iklim krizini; diğer yandan da 
savaş riskini barındıran artan jeopolitik 
gerilimleri, etno-politik çatışma risklerini 
ve akıl dışı bir düzeye ulaşan 
sosyoekonomik adaletsizleri ve 
eşitsizlikleri içeriyordu. 
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COVID-19 pandemisi, tam da yukarıda 
sözünü ettiğimiz bir tür uygarlık krizi 
içinde, demokrasinin küresel düzeyde 
gerilediği bir zeminde ortaya çıktı. Diğer 
bir ifadeyle demokrasinin küresel 
düzeyde gerilemesi süreci pandemiden 
önce başlamıştı.  
 

COVID-19 başladığında, demokrasi zaten 
tehdit altındaydı. Pandemi öncesi 
dönemde pek çok ülkede siyasi haklar ve 
sivil özgürlükler konusunda ciddi bir 
erozyon yaşanıyordu. Dünya çapında 
demokrasinin gerilemesi oranı son on 
yılda keskin bir şekilde artmıştı. 
Demokrasinin gerilemesi ve mevzi 
kaybetmesi özellikle son beş yılda ivme 
kazandı.  
 

Ocak 2020’de, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesinden bu yana demokrasi olarak 
nitelendirilen bir milyonun üzerinde 
nüfusa sahip ülkelerin oranı ilk kez 
yüzde 50’nin altına düştü. Freedom 
House’un Dünyada Özgürlük: Lidersiz 
Bir Demokrasi Mücadelesi (2020) 
raporuna göre, demokrasi 2006’dan bu 
yana 41 demokrasinin 25’inde geriledi. 
 

Pandemi nedeniyle, alınan özgürlük 
kısıtlayıcı tedbirler ve yasaklar halk 
sağlığı için zorunlu bir adımdı. Ancak 
bazı otoriter liderler söz konusu 
tedbirleri demokratik faaliyetleri 
kısıtlamak, özgürlükleri tırpanlamak ve 
eleştirel sesleri susturmak için kullandı 
ve kullanmaya devam ediyor.  
 

Giderek daha çok sayıda seçimle gelen 
lider, demokrasiyi içeriden yavaş yavaş 

kemirmeye başlasa da COVID-19’u 
demokrasiyi zayıflatmak için kullanma 
konusundaki otoriter çabalar endişe 
vericidir.  
  

 
 

Bu anlamda COVID-19 zaten olumsuz 
seyreden demokratik eğilimleri 
pekiştirmekle kalmadı aynı zamanda 
otoriter sağ demagoglara baskıcı 
uygulamaları için bir “fırsat” sundu. 
Dünyanın çeşitleri bölge ve kıtalarında 
iktidarda olan bu seçilmiş otokratlar 
ayaklarına kadar gelen bu fırsatı 
kullanmak konusunda oldukça fütursuz 
ve pervasız davrandılar.  
 

Gücün bu otoriter demagogların elinde 
toplanması ve yoğunlaşmasının ilk 
kurbanı demokrasi, hak ve özgürlükler 
oldu. Pandemiyi, yasama denetimini 
devre dışı bırakmanın, bağımsız 
medyayı, eleştirel ve muhalif sesleri 
susturmanın, dini, etnik, cinsel 
azınlıkların haklarını ihlal etmenin 
bahanesi olarak kullandılar. Seçimle 
işbaşına gelen demagoglar, demokratik 
süreçlerden, anayasal normlardan, 
hukukun üstünlüğünden uzaklaşıp siyasi 
hesap verebilirliğin kurumsal 
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mekanizmalarını aşındırdılar ve 
aşındırmaya devam ediyorlar. 
 

Örneğin Duterte’nin ve Orban’ın COVID-
19’u kullanıp iktidarlarını tahkim 
etmeleri çok pişkindi. Mart ayının 
sonlarında Filipin’in diktatörü Rodrigo 
Duterte, COVID-19 ile mücadele etmek 
bahanesiyle olağanüstü yetkiler veren bir 
yasayı meclisten geçirdi. Tasarı, 
Duterte’ye uygun görmesi halinde 
devletin bütçesini yeniden tahsis 
etmesine ve hastaneleri kişisel olarak 
yönetmesine olanak sağlıyordu. Duterte 
ayrıca bir televizyon konuşmasında 
“Hükümete meydan okumayın, 
kaybedeceksiniz” diye tehditler 
savurmaktan geri durmadı.  
 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban 
parlamentoya çok daha geniş kapsamlı, 
olağanüstü yetkiler veren mevzuatı 
getirdi. Bu düzenleme yıllardır özgür 
basına, STK’lara ve siyasi muhaliflere 
saldıran Orban’a yürürlükteki yasaları 
askıya alma, yeni kararnameler çıkarma 
ve pandemi hakkında “sahte” bilgiler 
yayan ya da hükümetin pandemiyle 
mücadele çabalarını “engelleyen” kişileri 
tutuklama olanağı veriyordu. 
 

Sağlık krizini özgürlükleri kısıtlamak 
veya hukukun üstünlüğünü ortadan 
kaldırmak amacıyla bahane olarak 
kullanma girişimleri bu iki örnekle sınırlı 
kalmadı. Belarus, Kamboçya, Çin, Mısır, 
El Salvador, Suriye, Türkiye, Uganda, 
Bangladeş, Tayland ve Vietnam’daki 
otoriter rejimler salgın sırasında 
iktidarlarını eleştiren, sağlık çalışanlarını, 

gazetecileri ve muhalefet üyelerini 
gözaltına aldı.  
 

Buna ek olarak Brezilya, Hindistan ve 
Polonya gibi otoriter yönetimlerin 
iktidarda olduğu ülkelerde, otoriter 
popülist liderler veya partiler krizi, 
demokratik denge mekanizmalarını 
ortadan kaldırmak ve muhalefeti 
bastırmak için kullandılar. Örneğin 
Narendra Modi ve iktidardaki Hindistan 
Halk Partisi (Bharatiya Janata Party) ise 
kendilerine yönelik eleştirilere, bağımsız 
basına ve muhalefet partilerine karşı 
baskıcı kampanyayı yoğunlaştırırken, 
virüsü Müslüman karşıtı programını ileri 
taşımak için kullandı. 
 

ABD Başkanı Donald Trump da 
pandemiyi siyasal amaçları uğruna 
araçsallaştırmayı denedi. Valilerin, 
özellikle Demokratların yönetimde 
olduğu eyaletlerdeki valilerin evde kalma 
talimatlarına karşı itirazını kamuoyu 
önünde sürdürdü, yer yer sağlık 
uzmanlarıyla polemiklere girdi. 
 

COVID-19’un demokrasiye olan etkisi 
sadece yukarıda sözü edilen hususlarla 
sınırlı değildir. Devletlerin pandemi ile 
mücadelelerinde hayata geçirdiği bir dizi 
tedbirin de demokrasi, hak ve 
özgürlükler üzerinde olası etkileri söz 
konusudur. Hükümetlerin virüsle 
mücadele etmek için kullandıkları yeni 
gözetim teknolojileri ufuktaki tehlike 
olabilir.  
 

Pandeminin etkisini kırmak ve yayılımını 
engellemek amacıyla kullanılan gözetim 
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ve izleme teknikleri ve teknolojileri, özel 
hayatın gizliliği ilkesinde, ifade ve 
örgütlenme özgürlüklerinde kalıcı 
kayıplara neden olma riski taşıyor. 
 

İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu, 
ülkesinin iç güvenlik kurumuna, terörle 
mücadele için geliştirilen gizli bir cep 
telefonu verisi kullanarak vatandaşları 
izleme yetkisi verdi. Hükümet, insanların 
hareketlerini takip ederek, altı ay hapis 
cezası ile evde kal talimatlarına karşı 
çıkanları cezalandırabilir. 
 

 
 

Bu teknikler gerçek demokratik denetim 
ve kısıtlamalar uygulandığında virüsü 
kontrol etmekte çok faydalı olabilir.  
 

Ancak uluslararası insan hakları 
normlarına uyulmazsa, izleme 
prosedürleri şeffaf ve kamuya açık 
tasarlanmazsa, süresi virüs ile 
mücadeleyle sınırlandırılmazsa söz 
konusu teknikler yurttaşları gözetlemek 
ve toplumsal kontrolü genişletmek için 
kullanılabilir.  
 

Bunların dışında yurttaşların gönüllü 
olması, verilerin sadece halk sağlığı 
amacı için kullanılması, kaydedilen 
verilere pandemi bittikten sonra ne 

olacağı ne kadar hızlı yok edileceği gibi 
hususlar da önemini koruyor. 

 

Pandeminin demokrasi üzerindeki bir 
diğer etkisi de seçim ertelemeleri oldu. 
Uluslararası Demokrasi ve Seçim Destek 
Enstitüsü’ne (IDEA- International 
Institute for Democracy and Electoral 
Assistance) göre, COVID-19 nedeniyle en 
az 67 ülke veya bölgede seçimler 
ertelendi veya iptal edildi. Özel hayatın 
gizliliğin ihlal etme potansiyeline sahip 
takip uygulamalarında olduğu gibi, 
seçim ertelemeleri de belirli sürelerle 
sınırlandırılmalı, muhalefet partilerinin 
görüşü alınarak yasalara dayandırılmalı 
ve virüsün yarattığı tehlikeyle orantılı 
olmalıdır. 
 

 
 

İklim krizinin neden olduğu 
sosyoekonomik sorunlar, küresel 
Güney’de yavaş yavaş büyümekte. 
Neoliberalizmin ürettiği eşitsizliklere 
pandeminin berraklaştırdığı çelişkileri 
eklendiğimizde yoksulların, 
umutsuzların göç etmeye çalışacaklarını 
söyleyebiliriz. Bu tür büyük nüfus 
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hareketlerinin toplumsal yapı ve siyasal 
düzen üzerindeki etkileri kaçınılmazdır. 
Demagojik liderler iktidarı ele geçirmek 
veya korumak için bu durumu yabancı 
düşmanı bir retoriğe başvurarak 
kullanmaktan geri durmayacaklar. 
Küresel Güney’den (yoksul ülkelerden) 
Kuzeye (gelişmiş kapitalist ülkelere) yeni 
bir göç dalgası, bu defa daha az sempati 
ve daha fazla direnişle karşılanacaktır. 
 

Pandemi ile mücadele özgürlükten 
“gerekçeli uzaklaşmayı”, demokratik 
değerleri “rafa kaldırmayı” meşru kılabilir. 
Anti-demokratik yönelim salgının en 
kalıcı miraslarından biri olabilir. Ancak 
demokrasi bilincinin teyakkuz halinde 
olması gerekir zira böylesi kriz 
zamanlarında alınan anti-demokratik 
tedbirlerin çok hızlıca norma ve rutin 
uygulamaya dönüşmesinin örneklerini 
tarihten çok iyi biliyoruz. Yabancı 
düşmanı popülizmin yükselişi, toplumda 
artan kutuplaşma demokrasinin geleceği 
üzerine düşen kalıcı gölgeler olabilir. 
 

 

 

COVID-19 yakın zamanda ortadan 
kalkmayacak. Ne yazık ki, 
antidemokratik güçler de.  
 

Uzun süreli işsizlik, gelir kaybı, iktisadi 
durgunluk ve benzeri görülmemiş bir 
borç yükü ile birleşen kalıcı bir salgın 
kaçınılmaz olarak siyasi bir geri tepmeye 
dönüşen gerginlikler, yeni toplumsal fay 
hatları yaratacaktır. Bu olası öfkenin 
kamusal demokratik bir doğrultuda 
mobilize edilmesi ve dönüştürülmesi 
demokrasi mücadelesinin gereğidir.  
 

Pandeminin, anti-demokratik bir yönde 
otokratlarca kullanılmasına ve 
araçsallaştırılmasına verilecek yanıt 
küresel bir nitelik taşımalıdır. Pandemiye 
verilecek en yerinde ve etkili yanıt 
demokrasinin toplumsal karakterinin 
radikalleştirilmesi, hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesi olmalıdır.  
 

Demokrasinin gerilemesi eğilimi, 
toplumsal muhalefetin, 
demokratik kitle örgütlerinin, 
sivil toplumun, hak 
mücadelesinin öznelerinin 
canlanmasıyla tersine çevrilebilir. 
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Ekonomik Panorama… 

Haftanın açıklanan ekonomik verilerinde Türkiye’nin 1 yıldan kısa süreli borçlarının 
Mayıs sonu itibarıyla, Merkez Bankası borcunun bir önceki aya göre 10.0 milyar dolar 
artması sebebi ile 123.5 milyar dolara yükseldiğini gördük. Uluslararası Yatırım 
Pozisyonu (UYP), yabancıların Türkiye’deki fiziki portföy ve doğrudan yatırımlarının 
azalmasının da etkisiyle iyileşirken, TL’nin ABD doları karşısındaki değer kaybı ve 
yabancıların Türkiye’deki varlıklarının değerinin erimesi belirleyici olmaya devam 
etmekte. TCMB para piyasası kurulu toplantısında kısa vadeli faizleri 
değiştirmeyerek %8.25 seviyesinde sabit bıraktı. Aynı zamanda Haziran 2019 sonrası 
1.575 baz puanlık faiz indirim döngüsünün sonuna gelindiğini teyit etti. Ancak 
bankaların gösterge faiz seviyesinin altından ortalama %7.52 faiz düzeyinden net 161 
milyar TL fonlamaya devam etmektedir. 
 
Yabancı Para Zorunlu Karşılık 
Oranları Artırıldı 
TCMB’den yapılan açıklamada, tüm 
bankalar için tüm yükümlülük türlerinde 
ve vade dilimlerinde 300 baz puan 
artırıldı. Normalleşme sürecinde finansal 
istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı 
para zorunlu karşılık oranlarının tüm 
bankalar için tüm yükümlülük türlerinde 
ve vade dilimlerinde 300 baz puan 
artırılmasına karar verildiği açıklanırken, 
alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 
milyar $ tutarında döviz ve altın 
cinsinden likidite çekilmesinin beklendiği 
belirtildi. Alınan karar TCMB’nın Brüt 
Rezervlerine olumlu yansımakla birlikte 
Net Rezervler üzerinde herhangi bir 
etkisi bulunmamaktadır. 
 

BIST Pay Endekslerinden İki Sıfır 
Atılması Projesi” Devreye Alınıyor 
Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruda, 
BIST Pay Endekslerinden iki sıfır 
atılmasına ilişkin tüm hazırlıklar ve üye 
provalarının tamamlandığı, VİOP endeks 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri 

işlem esaslarında değişiklik yapılmasını 
da içeren BISTECH işlem sistemi 
güncellemesinin planlandığı şekilde 27 
Temmuz tarihinde devreye alınacağı 
açıklandı. Geçiş çalışmaları nedeniyle, 
Kıymetli Madenler Piyasasında 24 
Temmuz tarihinde seansa 21.30'da ara 
verilecek ve seansa normal zamanı olan 
27 Temmuz saat 08.00'de devam edilecek, 
VİOP’ta 24 Temmuz günü akşam seansı 
düzenlenmeyecek. 
 

Özel Sektörün Kısa Vadeli Borcu 
2019 yılının Mayıs ayında 215.3 milyar 
dolar düzeyinde olan özel sektörün 
toplam kredi borcu bu yılın aynı ayında 
45.4 milyar dolar azalarak 169.9 milyar 
dolara geriledi. Borcun 162.3 milyar 
doları uzun, 7.6 milyar doları kısa vadeli. 
Bu dönemde bankalar 24.2 milyar dolar, 
reel sektör 16.0 milyar dolar ve bankacılık 
dışı finansal kuruluşlar 5.2 milyar dolar 
borçlarını azalttı. 
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Reel sektörün toplam borcu bir önceki 
aya göre 0.3 milyar dolar azalırken 
sektörün kısa vadeli borcunun azalması 
bunda etkili oldu. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise uzun vadeli borçları 
14.4 milyar dolar, kısa vadeli borçları 1.7 
milyar dolar, toplamda 16.1 milyar dolar 
azalış kaydetti.  
 

Özel sektörünün yurt dışından sağladığı 
kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade 
dağılımına bakıldığında Haziran 2020-
Mayıs 2021 döneminde ödenecek toplam 
borcunun 40.1 milyar dolar olduğunu 
görmekteyiz. Bu tutarın 20.4 milyar 
doları bankaların, 15.0 milyar doları reel 
sektörün ve 4.7 milyar doları ise 
bankacılık dışı finansal kurumların 
borcundan oluşuyor. 
 

Türkiye’nin Kısa Vadeli Borcu 
Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç 
stoku bir önceki aya göre 8.2 milyar dolar 
artarak 123.5 milyar dolara yükseldi. 
Yükselişte merkez bankası borcunun bir 
önceki aya göre 10.0 milyar dolar artarak 
19.4 milyar dolara yükselmesi etkili oldu. 
 

 
 

Borcun 78.4 milyar doları özel sektöre, 
25.7 milyar doları kamuya, 19.4 milyar 
doları ise merkez bankasına ait. Bu 
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli 
dış borç stoku bir önceki aya göre 1.6 
milyar dolar artarak 55.0 milyar dolara 
yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli 

dış borç stoku 3.3 milyar dolar azalarak 
49.1 milyar dolara geriledi.   
 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu 
2020 Mayıs sonu itibarıyla, Türkiye’nin 
yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre 
26.0 milyar dolar azalarak 227,3 milyar 
dolar, yükümlülükleri ise 36.2 milyar 
azalarak 562,1 milyar dolar oldu. Böylece 
yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan 
yükümlülüklerinin farkı olarak 
tanımlanan net uluslararası yatırım 
pozisyonu (UYP) geçtiğimiz yıl sonuna 
göre 10.2 milyar dolar artışla -334,8 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 
 

 
 

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) 
yabancıların Türkiye’deki fiziki portföy 
ve doğrudan yatırımlarının azalmasının 
da etkisiyle iyileşirken, TL’nin ABD 
doları karşısındaki değer kaybı ve 
yabancıların Türkiye’deki varlıklarının 
değerinin erimesi belirleyici olmaya 
devam ediyor. İrtifa kaybettikçe hem yurt 
içi hem yurt dışı yerleşikler Türk 
varlıklarından uzaklaşıyor. 
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Hazine Borçlanma Programı 
(Temmuz) 
Hazine, bu hafta yapmış olduğu 
ihalelerle Temmuz ayı borçlanma 
programını tamamlamış oldu. Toplamda 
9 ihalede 43.38 milyar TL borçlanma 
gerçekleştirilirken, bu ay için öngörülen 
27.0 milyar TL’lik borçlanma rakamının 
üzerine çıkıldı. Böylece iç borç çevirme 
oranı yüzde 209.6 olurken bir önceki aya 
göre tekrar artış kaydetti. 
 

 
 

Bu yılın tamamı için borç çevirme 
oranının yüzde 104 olduğu dikkate 
alındığında yılın ilk yedi ayı itibariyle bu 
oranının yüzde 198,2 ile tüm zamanların 
rekoru olduğunu belirtmek gerekiyor. 
Ağustos ayında ise yine “şimdilik” 
kaydıyla Hazine’nin iç borç servisi kadar 
borçlanmaya gideceği anlaşılıyor. 
 

 
 

TCMB PPK Toplantısı 
TCMB para politikasında son iki 
toplantıda %8.25 seviyesinde sabit 
bırakılan kısa vadeli gösterge faiz 
kararları ile birlikte para politikasında 
“Bekle ve Gör” dönemi devam etmekte. 
 

 
 

Piyasanın mevcut enflasyon beklentisi 
(%10,2) ve Merkez Bankası’nın tahmini 
(%7,4) arasındaki para politikasındaki 
kredibilite açığının yüksekliği Merkez 
Bankasını net bir seçim yapmaya 
zorlamaktadır. İki alternatif var; ya 
piyasaları kendi tahminin doğruluğuna 
ikna etmeye çalışacak, ya da tahminini 
yukarı çekeceğinin sinyalini verecek. 
Önümüzdeki dönemde bu minvalde ay 
sonunda açıklayacağı enflasyon raporu 
içerisindeki enflasyon tahminini %8.5-%9 
seviyelerine doğru yükseltebileceğini 
söyleyebiliriz. Manşet enflasyonda çift 
hanelerde yılsonu kapanışının 
sonbaharda netleşmesi ile birlikte TCMB 
gösterge faizinin yılsonuna kadar 150-200 
baz puan yükseleceğini beklemekteyiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 8 • 24 Temmuz 2020 
33 

Tüketici Güveni Temmuz’da Düştü 
Temmuz ayında Tüketici Güven Endeksi 
(TGE) bir önceki aya göre yüzde 2.7 
azalarak 60.9 değerine geriledi. Tüketici 
güven endeksi değer olarak hanenin 
maddi durumu, genel ekonomik durum 
beklentisi, genel ekonomik durum 
beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ve 
tasarruf etme ihtimaline ilişkin alt 
endekslerinin ortalamasından 
oluşmaktadır.   
 

 
 

Buna göre sadece hanenin maddi durum 
beklentisi artış gösterirken diğer tüm alt 
endekslerin azalış kaydetmesi, detayda 
ise gelecek 12 aylık dönemde tasarruf 
etme ihtimalinin aylıkta yüzde 14 
düşmesi düşüşte belirleyici oldu.     
 

Son üç aydır toparlanma eğiliminde olan 
işsiz sayısı beklentisinin tekrar terse 
dönerek artış gösterdiğinizi görmekteyiz. 
 

TL Verim Eğrisi

Kaynak: Matriks 
 

Piyasada işlem görmekte olan TL cinsi 
kısa vadeli bono ve orta/uzun vadeli 
tahvil getiri oranlarına dayanarak 
hazırlanan verim eğrisi analizine göre 1 
aylık getiri oranı %7.97, 1 Yıllık getiri 
oranı da %9.35 seviyesindedir. 2 yıllık 
tahvil getirisi %10.29 ve 10 yıllık tahvil 
getiri oranı da %13.08 seviyesindedir. 
 

Karşılaştırmalı Getiri Tablosu 

  
Kaynak: Matriks 
 

Yatırım enstrümanları arasında haftanın 
en çok getiri sağlayan finansal varlığı 
%4.48 ile altın olurken, en çok kaybettiren 
finansal enstrümanı -%0.17 ile dolar oldu. 
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Finansal Piyasa Göstergeleri 
 

  

24.07.2020 Haftalık ∆ (%) Aylık ∆ (%) Yılbaşından ∆ (%) 1 Yıllık ∆ (%)
FAİZ ORANLARI

TLREF %  (Gecelik) 8.70 12.30 7.80 -23.40 -62.16
Repo %  (Gecelik) 9.75 22.64 18.18 -23.53 -57.97

Türkiye 2 Yıllık Tahvil 10.4 1.76 16.33 -11.71 -41.18
Türkiye 10 Yıllık Tahvil 12.53 -5.01 0.09 -0.76 -21.74

Dolar Libor (3 Ay) 0.24 -10.40 -17.57 -87.19 -89.26
ABD 10 Yıllık Tahvil 0.58 -7.74 -17.75 -69.57 -71.94
ABD 30 Yıllık Tahvil 1.26 -5.77 -14.25 -47.34 -51.91

Euro Libor (3 Ay) -0.44 -3.89 6.66 5.48 7.33
Almanya 10 Yıllık Tahvil -0.48 9.82 10.83 155.85 38.22
Almanya 30 Yıllık Tahvil -0.06 215.79 -452.94 -3100.00 -124.49
DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL 6.8434 -0.20 -0.03 15.03 19.69
Euro/TL 7.9534 1.65 3.17 19.17 24.60

Sepet Kur/TL 7.3984 0.80 1.83 17.22 22.26
Euro/Dolar 1.1622 1.85 3.21 3.61 4.23

Dolar Endeksi (DXY) 94.62 -1.47 -2.39 -1.84 -3.19
Dolar/Brezilya Reali 5.1699 -3.83 -1.68 28.61 36.95

Dolar/Çin Yuanı 7.0041 0.22 -0.91 0.59 1.81
Dolar/Rus Rublesi 71.21 0.40 3.02 14.71 12.66

Dolar/Güney Afrika Randı 16.61 0.11 -4.15 18.59 19.24
BORSA ENDEKSLERİ

BİST-100 119031.16 1.10 3.33 4.03 16.06
BİST-30 134821 0.67 0.94 -2.89 4.09

BİST-Sanayi 159613 1.81 9.00 14.70 37.82
BİST-Bankacılık 127270 0.67 -5.07 -20.54 -14.43
BİST-Hizmetler 106894 0.95 2.97 22.43 40.99

Dow Jones (ABD) 26902 0.12 3.37 -5.73 -1.64
S&P 500 (ABD) 3259 1.02 4.54 0.89 8.45

Volatilite Endeksi (VIX) 25.03 -9.83 -21.21 81.64 98.49
Nasdaq (ABD) 10566 0.15 5.07 17.76 28.05

DAX (ALMANYA) 13103 1.33 6.85 -1.10 4.90
Nikkei 225 (Tokyo) 22752 -0.85 1.21 -3.83 5.23

Shanghai (Çin) 3325 -1.08 12.14 9.02 14.66
EMTİALAR

Ons Altın/Dolar 1893 4.55 7.85 24.69 33.53
Gram Altın/TL 416.41 4.32 8.48 43.44 59.74

Ziynet Tam Altın/TL 2707 3.82 7.48 43.18 59.85
Brent Petrol 44.33 1.40 3.02 -33.64 -31.02

KRİPTO PARALAR
Bitcoin/Dolar 9624 4.43 -0.11 33.63 -2.44

Ethereum/Dolar 278 16.39 13.67 0
Litecoin/Dolar 45.4 4.87 2.28 10.25 -51.30
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Makroekonomik Göstergeler (I) 

 
 
 

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2017 2018 2019

BÜYÜME 3.Ç 4.Ç 1.Ç
GSYH (milyar USD) 853 789 754
GSYH (milyar TL) 3,111 3,724 4,280 1,146 1,190 1,071
Kişi Başına Gelir (USD) 10,616 9,693 9,127
Büyüme Oranı (%) 7.5 2.8 0.9 1.0 6.0 4.5

Net İhracatın Katkısı (puan, %) 0.1 3.6 2.3 -0.2 -4.7 -4.3

ENFLASYON (yıllık, %) Nis.20 May.20 Haz.20
TÜFE 11.9 20.3 11.8 10.9 11.4 12.6

Çekirdek TÜFE-B 12.3 20.2 10.8 11.3 11.2 11.9
Yurt İçi ÜFE 15.5 33.6 7.4 6.7 5.5 6.2

İŞGÜCÜ PİYASASI (1) Şub.20 Mar.20 Nis.20
İ şsizlik Oranı (%) 9.9 12.8 13.1 12.8 13.1 13.8
İ şgücüne Katılım Oranı (%) 53.1 53 52.3 50.8 49 47.5
Geniş Tanımlı İ şsizlik Oranı (%) 20.2 23.0 23.6 26.3 27.7 30.1
Genç Nüfusta İ şsizlik (%) 18.4 23.5 24.1 23.7 25.1 26.6

DÖVİZ KURLARI Nis.20 May.20 Haz.20
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 86.32 76.37 76.22 69.18 68.65 69.32
USD/TL 3.654 4.822 5.681 6.825 6.958 6.815
EUR/TL 4.124 5.673 6.359 7.423 7.566 7.669
Döviz Sepeti (0,5*Eur+0,5*USD) 3.886 5.243 6.015 7.284 7.138 7.282

DIŞ TİCARET (12 aylık, milyar USD) Nis.20 May.20 Haz.20
Dış Ticaret Dengesi -74.2 -54.0 -29.5 -38.4 -40.2 -39.6
İhracat 164.5 177.2 180.8 172.6 165.7 167.5
İ thalat 238.7 231.2 210.3 211.0 205.8 207.1

Karşılama Oranı (%) 68.9 76.6 86.0 81.8 80.5 80.9
İhracat Kg. Fiyat (USD) 1.35 1.15 1.16 0.76 0.84 0.64

ÖDEMELER DENGESİ (12 aylık, milyar USD) Mar.20 Nis.20 May.20
Cari İ şlemler Dengesi -40.6 -20.7 8.7 1.2 -3.4 -8.2

Cari İ şlemler Dengesi/GSYH (%) -5.6 -3.5 1.1
Finans Hesabı -46.8 -10.9 0.8 -7.9 -16.7 -23.1

Doğrudan Yatırımlar (net) -8.4 -9.4 -5.9 -5.7 -5.2 -5.3
Portföy Yatırımları (net) -24.1 3.1 1.2 16.3 14.2 16.2
Diğer Yatırımlar (net) -6.2 5.7 -0.9 -5.2 -6.5 -14.7

Rezerv Varlıklar (net) -8.2 -10.4 6.3 -13.3 -19.1 -19.4
Net Hata ve Noksan -6.3 9.8 -7.9 -9.1 -13.3 -14.9

Bütçe (2) (milyar TL) Nis.20 May.20 Haz.20
Harcamalar 677.7 830.4 999.5 1062.8 1064.7 1082.8

Faiz Harcamaları 56.7 74.0 99.9 116.8 118.5 120.5
Faiz Dışı Harcamalar 621.0 756.5 899.5 946.0 946.2 962.3

Gelirler 630.3 757.8 875.8 920.8 917.4 928.2
Vergi Gelirleri 536.0 621.3 673.3 695.5 691.0 701.5

Bütçe Dengesi -47.4 -72.6 -123.7 -142.0 -147.2 -154.6
Faiz Dışı Denge 9.3 1.3 -23.8 -25.2 -28.7 -34.1
Bütçe Dengesi/GSYH (%) -1.5 -2.0 -2.9

BORÇ STOKU (milyar TL) 3.Ç 4.Ç 1.Ç
Merkezi Yönetim
İç Borç Stoku 596.5 665.0 840.5 782.9 840.5 890.3
Dış Borç Stoku 358.0 505.1 601.6 563.8 601.6 684.6
Toplam Borç Stoku 954.6 1,170.1 1,442.1 1,346.7 1,442.1 1,574.8

Genel Yönetim
AB Tanımlı Borç Stoku 878.3 1,134.0 1,404.2 1,319.4 1,404.2 1,554.5
AB Tanımlı Borç Stoku/GSYH (%) 28.2 30.4 32.8 32.1 32.8 35.1

Son 3 Veri
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Makroekonomik Göstergeler (II) 

 
 

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER 2017 2018 2019

BEKLENTİ ANKETİ May.20 Haz.20 Tem.20
TÜFE (%)

Cari Yıl 11,74 21,28 11,62 9,38 9,54 10,22
12 Ay 9,3 16,46 10,07 9,2 9,03 9,33
24 Ay 8,47 12,43 8,94 8,3 8,38 8,38

USD Kuru (TL)
Cari Yıl 3,881 5,437 5,817 7,018 6,992 7,019
12 Ay 4,153 6,247 6,353 7,220 7,221 7,258

GSYH (%) 5,7 3,0 0,4 -1,3 -1,3 -1,3
Ödemeler Dengesi (milyar USD) -40,5 -33,3 1,2 -7,2 -11,6 -14,6

GÜVEN ENDEKSLERİ Nis.20 May.20 Haz.20
Ekonomik Güven Endeksi 99,7 85,8 96,5 51,3 61,7 73,5
Tüketici Güven Endeksi 65,6 58,7 58,8 54,9 59,5 62,6
Reel Kesim Güven Endeksi 109,2 97,7 108,7 62,3 73,5 89,8
Sektörel Güven Endeksleri

Hizmet 96,2 81,5 93,2 46,1 51,1 55,5
Perakende 100,6 96,4 102,6 75,2 79,0 86,4
İnşaat 81,6 55,4 68,9 44,7 58,5 78,0

SANAYİ ÜRETİMİ Nis.20 May.20 Haz.20
Sanayi Üretim Endeksi 130,6 117,7 128,3 76,3 92,7
Kapasite Kullanım Oranı 79,0 74,0 76,9 61,9 62,7 65,8
PMI 54,9 44,2 49,5 33,4 40,9 53,9
SAMEKS 49,4 40,1 49,1 30,0 45,8 49,3

KONUT SATIŞLARI (bin adet) Nis.20 May.20 Haz.20
Konut Satışları 1.409,3 1.375,4 1.348,7 1.380,0 1.339,0 1.467,7
İpotekli Satışlar 473,1 276,8 332,5 418,2 421,8 516,0
Diğer Satışlar 936,2 1.095,6 1.016,2 961,8 917,2 951,7
İlk Satışlar 659,7 651,6 511,7 488,3 467,9 503,3
Yabancıya Satışlar 22,2 39,7 45,5 43,9 40,8 39,8

TURİZM Mar.20 Nis.20 May.20
Gelen Yabancı Turist (milyon kişi) 32,4 39,5 45,1 43,9 40,6 36,6
Kişi Başı Harcama (USD) 700 655 686 745

OVP 2020 2021 2022
GSYH (milyar USD) 812 856 900
GSYH (milyar TL) 4.872 5.484 6.070
Kişi Başına Gelir (USD) 9.738 10.144 10.534
Büyüme Oranı (%) 5,0 5,0 5,0
Bütçe Dengesi (milyar TL) -140,8 -153,5 -160
Ödemeler Dengesi (milyar USD) -9,6 -7 0
Dış Ticaret Dengesi (milyar USD) -41,5 -45 -47
İhracat 190 202 213
İthalat 231,5 247 260

İşsizlik Oranı (%) 11,8 10,6 9,8
İşgücüne Katılım Oranı (%) 53,4 54 54,5
TÜFE (%) 8,5 6,0 4,9
USD Kur 6,00 6,41 6,74

TCMB 2020 2021 2022
TÜFE (%) 7,4 5,4 5,0
Petrol Fiyatları (Ort. USD) 32,6 36,8
Gıda Fiyatları (%) 9,5 7,0

HAZİNE Nis.20 May.20 Haz.20
İç Borç Çevirme Oranı (%) 125,6 98,1 132,4 295,0 380,3 179,6

Borçlanma 2020
İç Borçlanma (milyar TL) 96,2 134,3 153,9 299,6
Dış Borçlanma (milyar TL) 21,0 23,9 45,1 57,6

(1) Mevsimsellikten arındırılmış

(2) Haziran ayı itibariyle birikimli, Merkezi Yönetim Bütçesine göre

Son 3 Veri



Cumhuriyet Halk Partisi • Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Siyasal ve Ekonomik Gündem • Sayı 4 • 26 Haziran 2020 
37 

 

Cumhuriyet Halk Partisi 
• 

Ekonomi ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi 

Bu dokümanda yer alan değerlendirmeler bilgilendirme amaçlı olup Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarında onaylanmış bağlayıcı 
politika metinleri değildir. 


