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Giriş
Küresel ölçekte yayılan Covid-19 virüsü, Sağlık Bakanı’nın “Türkiye’nin 
Vuhan’ı” diye nitelendirdiği İstanbul’da bugüne kadar çok sayıda 
kişinin ölümüne yol açtı. (“İstanbul’daki vaka ve ölüm sayıları 
hakkında çeşitli tartışmalar bulunmakla birlikte, sağlıklı, teyit edilmiş bir 
veriye ulaşabilmek mümkün olmadı.)*

Virüs bir yandan can almaya devam ederken, diğer yandan virüs ile 
mücadele adı altında alınan (ya da alınmayan) tedbirler nedeniyle 
de milyonlarca yurttaş, başta sosyal haklar olmak üzere, birçok temel 
hakkı kullanamaz hale geldi.  

Halen kontrol altına alınamayan Covid-19 virüsü nedeniyle, mega 
kentte sağlık, eğitim, çalışma hayatı, ekonomi ve sosyal yaşamda 
derin sorunlar yaşandı. Bugün için bu sorunların büyük bir bölümü 
baskı ve sansür nedeniyle virüs ile mücadele öne sürülerek yeterince 
tartışılamıyor. Bu nedenle Sosyal Haklar Derneği İstanbul Temsilciliği 
olarak, daha önce 3’er aylık periyotlar ile yayınladığımız “İstanbul 
Sosyal Hak İhlalleri ve Sosyal Cinayet” raporunu Covid-19 salgını 
nedeniyle özel bir rapor olarak yayınlıyoruz. 

Amaç
Bu raporlama ile pandemi koşullarında sosyal haklardaki yetersizliği 
ve sosyal tahribatı ortaya koymak, yurttaşlar arasında siyasal iktidarın 
uygulamaları ile ortaya çıkan eşitsizlikleri ve hak kayıplarını tespit 
etmek, emeği ile geçinen milyonlarca insanı merkezine alan çok 
yönlü bir “pandemiden çıkış programı” oluşturulmasının aciliyetini 
gözler önüne sermek istedik. 

* “İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki ölüm 
oranlarında geçtiğimiz yıllara göre bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-
35 arasında bir fark olduğunu söyledi. İmamoğlu, bu yıl günde 80 ile 100 arasında 
daha fazla ölüm olduğunu ifade etti.” 28 Nisan 2020 - Cumhuriyet
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Ayrıca bilim insanlarının ısrarla vurguladığı ‘salgınların devamı 
gelecek’ uyarısını dikkate alarak (kimi işyerleri ve AVM’lerin 
açıldığı da gözönüne alındığında) önümüzdeki salgınlara ilişkin 
alınması gerekecek yeni olası tedbirler hakkında da bir bakış açısı 
oluşturabilmeyi hedefledik. 

Yöntem
Raporumuzda virüsün Türkiye’de kesin olarak tespit edildiği ve resmi 
makamlarca ilan edildiği 11 Mart ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında 
İstanbul’da basına ve İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Eczacılar 
Odası, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), 
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, CHP İstanbul İl Başkanlığı 
ve İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi, İstanbul Barosu 
İnsan Hakları Merkezi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
(TEPAV), 65+ Yaşlı Hakları Derneği, Türk Eczacılar Birliği gibi kurum 
ve kuruluşların yayınladığı raporlara yansıyan sosyal hak ihlallerini 
derlemeye çalıştık. 

Sosyal medyaya yansıyan ancak teyit edilmeleri bir hayli güç olan 
yüzlerce hak ihlali mesajı ise, kapsam dışı bırakıldı. Ancak bu sınırlı 
sayıdaki veri dahi durumun vahametine dair önemli ipuçları vermiş 
oldu. 
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PANDEMİDE EŞİTSİZLİK
Herkes evde kalamadı, sağlık mı ekmek mi?

Her şeyden önce, siyasal iktidarın pandemiyle mücadele için almış 
olduğu kararlar, bütün yurttaşlar açısından eşit sonuçlar doğurmamıştır. 

İktidarın yurttaşlara yaptığı “evde kal” çağrısı emeği ile geçinen, 
yaşamını devam ettirmek için işe gitmek mecburiyetinde olan yurttaşların 
önemli bir bölümünü kaçınılmaz olarak kapsamamıştır. İktidar “herkes 
için genel zorunlu karantina” uygulamasına gitmediği ve  yurttaşların en 
azından temel ihtiyaçlarını (kimi ülkelerin yaptığı gibi) karşılamadığı için 
evde kal çağrısı açıkça yurttaşlar arasında eşitsizlikler yaratmıştır. 

Evde kalamayıp toplu olarak çalışılan işyerlerine gitmek zorunda kalan 
milyonlarca emekçi, hastalığın açık hedefi haline gelmiş ve sosyal cinayetin 
doğrudan olası kurbanlarına dönüşmüştür. 

Emeği ile geçinen milyonlarca yurttaş siyasal iktidar tarafından “sağlık 
mı ekmek mi” ikilemine sokulmuştur. Bu konuda Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (DİSK) 27 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı rapora 
göre, “çalışmaya devam eden işçiler arasında vaka oranı ortalamanın 3.2 
katı olarak” seyretmiştir.  

Yine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İstanbul 
Şubeler Platformu, Covid-19’a ilişkin hazırladığı raporda, “35 işyerinde bin 
328 kamu emekçisinde korona virüs tespit edildiğini” belirtmiştir. 

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun 24 Nisan’da yayınladığı 
raporda ise şu bilgilere yer verildi: “İstanbul’da ulaştığımız ve teyit ettiğimiz 
bilgilere göre; şu ana kadar 3 bin 544 işçi korona virüse yakalandı ve 2 
bin 902 işçi de hastalık şüphesi ile karantinada, test sonuçları bekleniyor. 
Hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımızın sayısı ise 34 olmuştur.”

Raporda yine şöyle deniyor: “Genel bir sokağa çıkma yasağında 
dahi birçok fabrika ve işyerinin çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Tuzla 
tersaneleri, bazı inşaat şantiyeleri başta olmak üzere işçiler şu dört günde 
de çalıştırılıyorlar.”

Yine bu dönemde, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da 
emeği ile geçinen yurttaşlar üretim süreçlerinde salgına rağmen canlarını 
ortaya koyarak kötü koşullarda çalışmaya devam etti. 

Örneğin:
“2000 kişilik Eaton Polimer Kauçuk Fabrikası’ndan 3 işçi Korona virüs 

şüphesiyle evlerine gönderildi. İşçiler fabrikada hiçbir tedbirin alınmadığını 
ve üretimin devam ettiğini belirtiyor.” (2 Nisan-YolTv)

“Çekmeköy’de inşaatı devam eden Koray Kasaba 4. Etap 
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Şantiyesi’nde çalışan işçilere, çalışırken koronavirüs kapmaları durumunda 
‘tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu’ kabul ettiren bir taahhütname 
imzalatıldığı belirtildi.” (3 Nisan-BBCTürkçe)

“İşçisini evlere kurye olarak araçsız gönderen Şok Market’e boykot 
çağrısı yapıldı. Boykot çağrısının ardından 500 metreden uzak yerlere 
sipariş göndermediklerini açıklayan Şok Market kısa mesafelerde yükleri 
çalışanlarına taşıttığını doğruladı.” (5 Nisan-sendika.org)

Ayrıca İstanbul Tabip Odası’nın  09 Nisan 2020 tarihli ‘İşçi Sağlığı İşyeri 
Hekimliği Raporu’na göre, “İşçiler işyerlerine servis, minibüs, metrobüs, 
metro, otobüs ya da diğer toplu ulaşım araçlarıyla gidip gelmekte, yakın 
temas engellenmesi zorlaşmakta ve fiziksel mesafe  korunamamaktadır. 
Servisler ve toplu taşıma araçları bulaş yolu olarak büyük risk teşkil 
etmektedir.” 

20 yaş altına kısıtlama -emekçiler hariç-
20 yaş altındakilerin Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında sokağa 

çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının hemen ardından ek bir genelge 
yayınlanarak çalışan gençler yasak kapsamından çıkarıldı. 

“İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği yeni genelgeyle 18-20 yaş 
arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve 
mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.” (5 Nisan-
AA)

65 yaş üstüne izolasyon 
Covid-19 salgınında ölüm oranlarının yaş arttıkça yükseldiğine ilişkin 

bilgiler yayıldıkça 65  yaş üstü kesim önce sokakta nefret suçlarıyla karşı 
karşıya kaldı.

“İstanbul Bağcılar’da yaşlı adamı durduran bir grup gencin, zorla 
maske takarak başına kolonya döktükleri görüntüleriyle tepki toplamıştı. 
Sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesiyle birlikte, görüntüleri çeken 
kişi gözaltına alındı.” (24 Mart-Milliyet.com.tr)

Ardından da 21 Mart’ta 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu 
sokağa çıkma yasağı bu yaş aralığında büyük bir sosyal izolasyon sorununa 
ve sağlık sorunlarına yol açtı. 

65+ Yaşlı Hakları Derneği sokağa çıkma yasağında belli şartlarla 
esnetme talep ederken sorunları şu şekilde dile getirdi: 

“Bu sorunların en kolay görünen ve gözleneni, ‘evde hapis kalma’ 
halinin neden olduğu bunaltıcı ruh durumu. Ancak bu koşulların, yaşlıların 
fiziki durumunu da etkileyeceği, bağışıklık sistemi üzerinde yeni bir 
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baskı oluşturabileceği yolunda görüşler de var. 65+ bireyler, durum ve 
davranışları, ihtiyaçları, sağlık durumları ve riskleri açısından yekpare bir kitle 
değildir. Bu kişiler arasında, yaşamak için çalışmak zorunda olanlar da var. 
Başlangıçta ve olayın aciliyetine uygun olarak, tek kalemde şekillendirilen 
yasak kararının, bu geniş kitlenin farklı durum ve ihtiyaçlarına uygun şekilde 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor.”

Salgının da ötekileri: Mülteciler
Covid-19 salgını, İstanbul’da en fazla evde kalamayan alt gelir 

gruplarını ve emekçileri vururken, onlardan daha kötü durumda olan bir 
kesimi daha derinden etkiledi: 

Kayıt dışı yaşayan mülteciler. 
Kayıt dışı olmalarından dolayı tam olarak haklarında sağlıklı bilgi 

edinmek zor. 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) siyaset 

uzmanlarından Omar Kadkoy, ‘‘Bu dönemde kaç Suriyelinin işten 
çıkartıldığını bilmiyoruz. İş piyasasında 700 bin ila 800 bin arası kayıt dışı 
Suriyeli işçinin olduğu sanılıyor’’ dedi.

Türkiye’de işçiler Covid-19 virüsü önlemleri nedeniyle işten çıkartılırken, 
Mart ayından bu yana kendilerine devlet tarafından ayda 1.200 lira destek 
veriliyor. Ancak binlerce Suriyeli mülteci bu destek kapsamında değil.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 2 Nisan’da yaptığı açıklamada, 
son günlerde bazı kayıtsız göçmenlerin Covid-19 belirtileri taşımalarına 
rağmen hastaneye kabul edilmediği duyumları aldıklarını kaydetti. Söz 
konusu açıklamada bu kişilerin hastane polisince idari gözetime alınmakla 
tehdit edilerek, müracaatlarının engellendiği bilgisinin kendilerine ulaştığı 
belirtildi. 

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise 29 Nisan’da yaptığı 
açıklamada devletin mültecilerin maske sorunu için bir çözümü olmadığını 
vurguladı

“Kendi vatandaşımıza yaptığımız gibi mülteciler için de bir çözüm 
olmalı. Onlar da yaşam mücadelesi veriyor. İhtiyaçları var, hastaneye 
gidiyor, markete gidiyor, dışarıya çıkıyor… Bu ihtiyaçların giderilmesi için 
onlara da maske temin edilmesi gerekiyor.”

İstatistik vermek zor olsa da ulusal gazetelerde çıkan kimi haberler 
mültecilerin durumu hakkında bir bilgi veriyor: 

“Koronavirüs salgını nedeniyle eşi ve çocukları çalışamayan Suriyeli 
kadın şimdi 12 nüfuslu evin yükünü taşımaya çalışıyor. İstanbul’da bir 
merdiven altı atölyede Ercüment Akdeniz’in sorularını yanıtlayan mülteci 
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kadın, “Eve her gün 35 ekmek girmek zorunda. Bu gidişle salgından değil 
açlıktan öleceğiz” diyor. “(8 Nisan-Evrensel)

“Afrika’nın çeşitli ülkelerinden Avrupa’ya gitmek için gelen ancak 
koronavirüs nedeniyle ortada kalan 20 kişi Tarlabaşı’nda bir dairede 
kalıyor. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı hatta insanların el yıkamak 
için sabun bile bulamadığı evlerde yaşamak zorunda kalan mülteciler 
kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.”(14 Nisan-Sabah)

Türkiye, salgın döneminde mültecileri salgın önlemlerinin büyük ölçüde 
dışında tutsa da biliyoruz ki Covid-19 yayılırken kimseye kimlik sormuyor. 
İlk bakışta bir ayrımcılık sorunu olarak gözüken mültecilerin durumu aslına 
bakarsanız Covid-19 salgınını yönetememe ve etkisini sınırlayamama sorunu 
olarak da ortaya çıkıyor.

PANDEMİDE EKONOMİ
İşsizlik arttı, artmaya devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın hazırladığı ‘İstanbul’da Çalışma Hayatının 
Görünümü’ raporuna göre ise, “salgın günlerinde her 4 çalışandan 1’i işsiz 
kalırken; çalışanların yüzde 66,2’sinin gelirinde düşüş yaşandı.”

Evde kal çağrıları yapılırken, çalışmak zorunda kalanlar dışında, siyasal 
iktidarın pandemi ile mücadele kapsamında çalışmaları durdurulan 
işyerlerindeki çalışanlar adeta açlığa mahkum edildi. 

Özel sektöre üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi. Ancak 
yasada, işten çıkarma yasağıyla ilgili düzenlemeye karşın işverenlere, 
çalışanlarını ücretsiz izne çıkarabilme hakkı da tanındı. Yasaya göre ücretsiz 
izindekilere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39,24 Türk Lirası ödemesi 
yapılması da öngörüldü. Ancak 30 gün üzerinden ödeme yapılsa dahi 
ücretsiz izne çıkarılmış bir kişi için aylık yaklaşık sadece 1.177 Türk Lirası 
ödeme yapılacak. Yoksulluk sınırının çok çok altında ödenen bu meblağ ile 
yeni sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Hatta bu durum, yapılan kimi saha araştırmaları ile de açıkça 
ortaya kondu. Örneğin İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi 
tarafından Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul’da sosyal ve ekonomik 
açıdan riskli mahalleleri belirleyen bir araştırma yapıldı. Araştırmaya ilişkin 
değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi 
Müdürü Murat Şeker, ”İstanbul’da yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı 2,5 
milyon hanenin Covid-19 kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını” 
bildirdi. “Merkezi ve yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşlarının, 
İstanbul’daki sosyal ve ekonomik risk barındıran alanlara öncelikli olarak 
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müdahale etmesi gerektiğini” söyleyen Şeker, “Kısa ve orta dönemde gelir 
ve iş kaybı yaşaması muhtemel olan, hanehalkı büyüklüğü ve yaş bağımlılık 
oranı (iş gücünde olmayan nüfusun iş gücüne olan oranı) yüksek hanelerde 
sosyal ve ekonomik risklerin daha fazla hissedileceğini belirterek, yoksul 
hanelerdeki yoksulluğun derinleşebileceğini” söyledi.

Aynı araştırmada riskli bölgelere de yer verilerek İstanbul’daki 961 
mahalleden 358’inin sosyal ve ekonomik açıdan öncelikli risk bölgesi 
olduğu, keza İstanbul’un 49 mahallesinin ise yüksek risk düzeyinde 
bulunduğu tespiti yapılıyor. Risk düzeyine göre düşük, orta ve yüksek 
şeklinde derecelendirilen mahalleler içerisinde yüksek, orta ve düşük riskli 
mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Ümraniye, 
Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kağıthane, Sultanbeyli ve Esenler 
gelirken, yüksek riskli 49 mahalle ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy’de 
yoğunlaşıyor.

Salgın açık ki, bulaşı açısından yurttaşlar arasında ayrım yapmıyor 
ancak, gerek bulaşı riski, gerekse de süreç boyunca sosyal ve ekonomik 
sonuçları itibariyle sınıfsal konumlara bağlı olarak etkide bulunuyor.  

Esnafın kira ve diğer borçlarının akıbeti belirsiz
Hükümet işverene her türlü kolaylığı sağlarken düzenli geliri büyük 

oranda kesilen çalışan ve esnaf için kira erteleme gibi bir tedbir almadı. 
Bankalar erteledikleri kredi ödemelerine yüklü faizler koydu. Elektrik, 
doğalgaz, su faturaları ertelenmedi. Üç kamu bankasının vatandaşlara 
sağladığı maksimum 10 bin TL 6 ay ödemesiz, 36 aya varan taksit 
seçenekleriyle sunduğu bireysel temel ihtiyaç kredisinde başvuruların çoğu 
ya hiç kredi alamadı ya da talep ettikleri miktarın yarısından düşük tekliflerle 
karşılaştı. 

Ödenemeyen işyerleri kiraları için Haziran 2020 sonuna kadar tahliye 
yapılamayacağına ilişkin yasal düzenlemeye rağmen, kira borçlarının 
akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Siyasal iktidar, almış olduğu 
kararlar ile kiracı ile mal sahiplerini karşı karşıya getirmektedir. 

PANDEMİDE YETERSİZLİK
Sağlık emekçilerine yetersiz ekipman 

Bu sürecin en büyük yükü hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarının omuzuna 
bindi. Salgının başlamasıyla birlikte sağlık personeli, eksik ekipman ile 
çalışmak zorunda kalındığına ilişkin açıklamalar yaptı. Hastalık ile doğrudan 
temas halinde olan sağlık çalışanlarının yeterli, önlük, tulum, siperlik, gözlük 
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gibi koruyucu malzemeleri olmaksızın görevlerini yapmaya çalışmaları sağlık 
çalışanlarını da sosyal cinayet kurbanları haline dönüştürdü.   

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 29 Nisan 2020 tarihinde tüm Türkiye’de 
“şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7.428 olarak” açıkladı.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ise sahadan elde ettiği bilgileri 27 Nisan-3 
Mayıs tarihleri arasını kapsayan raporuyla kamuoyuyla paylaştı:

“İstanbul’da şimdiye kadar enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 4.500’ün 
üzerinde.” 

Salgının başlamasından bu yana İstanbul’da hayatını yitiren doktor 
sayısı ise 12. (İTO Raporları)

Siyasal iktidarın plansız programsızlığı nedeniyle büyük bir karışıklığın 
meydana geldiği özellikle ilk dönemlerde, hem yurttaşlar hem sağlık 
çalışanları büyük bir mağduriyet yaşadı. Zaman zaman sağlık çalışanları ve 
eczacılar saldırılara uğradı. 

Çözülemeyen maske sorunu
4 Nisan 2020’den itibaren Türkiye’de kamuya açık alanlarda maske 

takılması zorunlu hale getirildi. Ancak salgının yayılmasıyla birlikte maske 
meselesi bir türlü çözülemedi. Maske gerekliliğini fırsata çeviren kimi 
firmalar fahiş fiyatlarda satış yapmaya başladı. 6 Nisan’da maske satışı 
yasaklandı ve “Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm 
vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı” açıklaması yapıldı.  
PTT’nin maske dağıtımı işi kapasitesini aştığı görüldüğünde geri adım atıldı. 
Son olarak e-devlet üzerinden başvuru alınıp onay koduyla eczanelerden 
alınabileceği duyuruldu. Ardından sokakta ve toplu ulaşımda maskesiz 
olanlara yönelik cezai tedbirler başladı. Fakat ne yazık ki Türkiye’nin 
İngiltere, Rusya, ABD, Fransa’ya haberlere de yansıyan büyük miktarlarda 
maske satışına rağmen, ülke içindeki vatandaşına maske tedariki sorunu 
Mayıs ayının başına gelindiğinde halen çözülememişti. Vatandaşların 
yoğun şikayetleri devam etti. 

21 Nisan tarihine gelindiğinde halen İstanbul Eczacılar Odası Başkanı 
Zafer Cenap Sarıalioğlu şu açıklamayı yapıyordu : 10 günde 13 milyon 
maske dağıttık. Eczanelerde bu tempoda maske dağıtmamız sürdürülebilir 
gibi durmuyor. Belediyeler ve muhtarlıklar devreye girmeli. Vatandaşlar ise 
gelmeyen kodlar ve temin edemedikleri maskeler sebebiyle sıkıntı yaşıyor.” 

Oysa daha 8 Nisan 2020 tarihinde İstanbul Eczacı Odası Sağlık 
Bakanı’na yaptığı çağrıda: 

“Değerli Kamu otoritesi, Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, 
önce Sayın Cumhurbaşkanımızın sonra da İçişleri Bakanı ve Sağlık 
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Bakanımızın açıklamalarıyla, hastaların bulaş riskini azaltmak ve korunmak 
amacıyla kullanılan maskelerin özellikle eczaneler vurgusu yapılarak para 
ile satılamayacağı ilan edildi. 

Bu açıklamadan sonra, artan maske fiyatları nedeniyle hedef haline 
getirilmek yükünden kurtulduğumuz ve devletimizin maskeye ücretsiz erişim 
sorununu çözdüğü sonucuna vararak Eczacı örgütü olarak, üyelerimize 
satış yapılmaması tavsiyemizi ilettik. 

Ancak, son 48 saatte gördük ki, marketlere, Pazar yerlerine, Aile Sağlığı 
Merkezlerine, hastanelere girmek isteyen ve işlerine gitmek üzere toplu 
taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlarımız maske temininde çaresiz 
kaldılar. (…)

Görünen o ki, maskenin devlet tarafından ücretsiz dağıtılacağı 
açıklaması altyapısı hazırlanmadan yapılmış bir açıklamadır.”

İstanbul Eczacı Odası’nın açıklamasından neredeyse bir ay sonra 
maskelerin satışına yeniden izin verilmesi, iktidarın başarısızlığının açık 
göstergesidir. 

Geçen bu bir aylık süre zarfında iktidarın altyapısını hazırlamadan 
giriştiği ücretsiz maske dağıtma hamlesi yüzünden kaç yurttaşın hastalığa 
maruz kaldığı, kaç kişinin bu ‘macera’ yüzünden hayatını kaybettiği 
bilinmiyor. Ancak siyasal iktidarın insan hayatını hiçe sayan, yurttaşların 
sağlıklarının korunması görevini hafife alan yaklaşımı neticesinde 
milyonlarca yurttaş neredeyse bir ay boyunca göz göre göre hastalık ile 
baş başa bırakıldı. 

Bu organizasyonsuzluk büyük bir sosyal cinayete davetiye çıkartmış 
oldu.

Özel hastaneler devre dışı
Covid-19 vakalarının en yüksek noktaya ulaştığı günlerde hastanelerde 

yatak sıkıntısı yaşandı, bazı hastalar yatması gerekmesine rağmen eve 
gönderildi. 

“Koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi’ne giden yurttaş, testinin 
pozitif çıkmasına rağmen ‘’yatan hasta’’ olarak kaydedilerek yer olmadığı 
gerekçesiyle evine gönderildi. 46 yaşındaki yurttaşın eve dönmesinin 
ardından virüs tüm aile bireylerine ve apartmanda yaşayan 9 kişiye daha 
bulaştı. “ (27 Mart-DWTürkçe)

Özel Hastaneler ‘pandemi hastanesi’ ilan edilmelerine rağmen 
Covid-19 hastalarına fahiş faturalar çıkarmaya devam etti. Ücretsiz olması 
gereken testler için para alındı.

“İstanbul’da bazı özel hastane ve laboratuvarların parayla corona 
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testi yaptığı tespit edildi. Habere göre bir hastane “Test, muayene dahil 510 
lira,” bir laboratuvar ise 100-150 dolar fiyat verdi.” (27-Mart-Hürriyet)

“Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi, Covid-19 şüphesiyle 
muayene olmaya gelen SGK’li hastalardan tahlil ve tomografi ücreti adı 
altında 650 TL istedi.” (30 Mart- Birgün)

“Maltepe’de özel bir hastanede, Covid-19 belirtileriyle tedavi altına 
alınan ve testi pozitif çıkan O.Ş.’ye tedavinin ardından 4 bin TL’ye yakın 
fatura kesildi. Aile Bakanlık hattını arayınca “Pandemi hastanelerine ilişkin 
genelgede, özel hastanelerden para alınmayacağına dair düzenleme 
yok” denildi.” (29 Mart-Cumhuriyet)

Kamu hastanelerinde çalışan doktorların üzerine çok ağır yükler 
binerken özel hastanelerin çoğu ‘gelirlerinin azaldığı’ gerekçesiyle hekimleri 
ücretsiz izne çıkardı ya da işten attı.

“Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına 
rağmen bazı işyerlerinde sağlık emekçilerin işten çıkarıldığına dikkat 
çekerek, bu yasağın kamu ve özel tüm sağlık kurumlarını kapsadığı 
hatırlatıldı.” (3 Nisan-Evrensel)

Bunun dışında, İstanbul Tabip Odası’nın 20-26 Nisan arasını kapsayan 
raporunda “Covid-19 dışı hastaların ertelenemez sağlık hizmeti ihtiyaçları 
için sıkıntıların” giderek büyüdüğü belirtilmiştir. 

PANDEMİDE FIRSATÇILIK
Yatırım, ihale ve ödemelere devam

İktidarın yapmış olduğu sermaye yanlısı açık tercihler, kendisini en açık 
ve yalın biçimde pandemi günlerinde kendisini gösterdi. 

Hükümet daha önce inşaat şirketlerine garanti ettiği İstanbul 
Havalimanı ve 3. Köprü ödemelerine devam ederek, Kanal İstanbul 
ihalesini ertelemezken dar gelirli vatandaşlar için açlık sınırında tedbirlerle 
yetindi. 

İstanbul açısından en dikkat çekici gelişme ise, Atatürk Havalimanı’nın 
pandemi ile mücadele kapsamında (yatak sorunu olmadığı defalarca 
kez tekrar edilmesine rağmen) hastaneye dönüştürüleceği iddiası ile pist 
başlarının tahrip edilerek inşaata başlanması oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 07 Nisan 2020 tarihinde İstanbul’da Atatürk 
Havalimanı ile birlikte Sancaktepe’de yapımına başlanan hastanenin 45 
gün gibi kısa bir sürede bitirileceğini söylemişti. “Normal hayata dönüş” 
tartışmalarının başladığı günlerde, her iki inşaat da devam etmektedir. 

Öte yandan İTO’nun 20-26 Nisan tarihli raporunda “Cumhurbaşkanı 
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Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20 Nisan 2020 
Pazartesi günü açılışı yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi’ne hasta başvurusu 
kabul edilmediği” belirtilmiştir. 

PANDEMİDE YÖNETİM KRİZLERİ 
İstanbul’da üç yönetememe faciası

Salgının hızla İstanbul’un tüm ilçelerine ve 81 ile yayılmasında siyasal 
iktidarın büyük hataları oldu. Bu yönetim krizlerinin bedelini toplum artan 
ölüm sayısıyla ödedi. 

İlk kriz Umre faciasıyla yaşandı, 30 bin umre yolcusundan sadece 10 
bini karantinaya alındı.

“İstanbul’da 10 binden fazla umre yolcusu boşaltılan öğrenci 
yurtlarında karantinaya alındı. Avrupa’dan gelecek Türk vatandaşları için 
de İstanbul’da üç öğrenci yurdu boşatılarak hazır hale getirildi.” (17 Mart-
Sözcü)

İstanbul’u da etkileyen ikinci kriz PTT üzerinden yapılacak para dağıtımı 
sırasında çıktı.

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 
bin lira tutarında yapacağı ödemeler PTT önlerinde salgından korunma 
kurallarının bozulmasına, izdihama sebep oldu. Alibeyköy, Gaziosmanpaşa 
ve Bağcılar’da PTT şubelerinden yapılacak ödemeler için sıra bekleyen 
vatandaşlar günlerdir yüksek sesle yapılan ‘sosyal mesafeni koru’ ikazına 
uymadı.” (1 Nisan-gazetedamga)

Üçüncü büyük yönetim hatası ise İçişleri Bakanı Soylu’nun istifasını 
vermesine neden olan plansız sokağa çıkma yasağı açıklaması idi. 

“Sokağa çıkma yasağının gece yarısına iki saat kala 31 ilde 
uygulanacağının açıklanması sonrasında paniğe kapılan halk ihtiyaçlarını 
karşılamak için gece yarısı market ve fırınların önünde uzun kuyruklar 
oluşturdu. Çıkan kaosta sosyal mesafe kuralı ortadan kalktı, kavgalar çıktı.” 
(10 Nisan- Hürriyet)

Yurttaşlar yerel merkez çatışmasının ortasında kaldı
Krizde yönetememe sorununun önemli uğrak noktalarından birisi de 

merkezi iktidarın muhalif belediyelerle ve demokratik kurum ve kuruluşlar ile 
çatışması oldu. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “Birlikte 
Başaracağız” bağış kampanyası, yerel yönetim ile merkezi hükümet 
arasında gerilim doğurmasının ardından belediyelerin Covid-19 salgını 
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nedeniyle ihtiyaç sahipleri için yardım toplaması İçişleri Bakanı’nın sürpriz bir 
genelgesiyle 31 Mart Salı akşamı engellendi. 

Bu kararın ardından İBB’nin vatandaşlara yönelik yardımlarına 
engellemeler olduğu görüldü. 

“Halk Ekmek’in İstanbul’da büfelerinde ekmek satılmasına polis 
müdahale etti. Tepkiler üzerine engelleme sona erdi.” (11 Nisan - Birgün)

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, iktidar pandemi ile bütünlüklü 
bir mücadele programı geliştirmek için toplumun bütün kesimlerinden 
yükselen öneri ve eleştirileri dikkate almak yerine, kendisi dışında yapılmak 
istenen bütün öneri, uyarı ve çalışmaları “paralel yapı” olmakla suçladı ve 
çalışmaları fiili olarak da engelledi. 

Böylece salgının başından itibaren bütünlüklü, birbiriyle uyumlu ortak 
bir çalışma gerçekleştirilemediğinden çalışmaların çok yönlü koordinesi de 
sağlanamadı. 

İktidarın kendisi dışında neredeyse herkesi ötekileştirmesinin sonucu 
milyonlarca yurttaşın sağlıklı yaşam hakkını tehlikeye atmış, sosyal haklara 
erişimini engellemiştir. 

PANDEMİDE ŞEFFAFLIK 
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 salgın sürecini şeffaf bir bilgilendirme ile 

yürütüp yürütmediği ilk günlerden itibaren kamuoyunda tartışma konusu 
oldu. 

İlk vakanın gerçekte hangi tarihte Bakanlık tarafından bilindiği, gizlenip 
gizlenmediği ilk ölüm vakalarının ortaya çıkması ile tartışıldı. Bakanlık 
ölümlerin gerçekleştiği illerin bilgisini ancak TTB açıklamaya başladıktan 
sonra açıklamaya başladı. 

Şeffaflık ile tartışmalar İstanbul’daki ölüm vakalarının geçen senelerle 
arasındaki büyük farklılığın ortaya konulmasıyla daha da fazla arttı.

New York Times bu rakamları ve karşılaştırmaları haberinde toparladı: 
“9 Mart ile 12 Nisan tarihleri arasındaki ölümlerin incelendiği haberde 

e-devlet sistemi üzerinden erişilebilen “İstanbul Vefat Bilgisi Sorgulama” 
verileri ele alındı.

Buna göre, belirlenen tarih aralığında, son iki yılın ortalamalarıyla 
karşılaştırıldığında İstanbul’da normalden 2.100 fazla ölüm gerçekleşti. 
İstanbul özelindeki salgın verilerine ulaşamadığını belirten New York Times, 
10 Nisan tarihinde açıklanan Türkiye geneli 1.006 Covid-19 kaynaklı ölümü 
ilk sayıdan çıkardı.

Böylelikle arada yaklaşık 1.100 fark olduğu belirtildi. Haberde her ne 
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kadar bu ölümlerin hepsinin Covid-19 kaynaklı olmayabileceğini açıklansa 
da, büyük bir kısmının salgına bağlı artış olması gerektiğine değinildi ve 
Türkiye şeffaf olmamakla suçlandı.”

Aslında Türkiye’deki kimi kurum ve uzmanlar da Sağlık Bakanlığı’nın 
Covid-19 vaka ve vefat sayılarının gerçeği yansıtmadığını, nedenleriyle 
açıklamıştı. 

Örneğin:
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ölümlerini 

uygun kodlarla Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirmediğini söyledi. TTB’den 
yapılan açıklamada, “Bu kodların DSÖ gibi uluslararası kuruluşların önerdiği 
biçimde kullanılmaması COVID-19 pandemisi sırasında ölüm sayılarının az 
gösterilmesine yol açmakta” denildi. (8 Nisan)

Yukarıda da görüldüğü üzere sürecin şeffaf yönetimi üzerine bizzat 
sağlık sisteminin yöneticileri tarafından nedenleri ile açıklanan açık veriler 
vardır. 

Oysa yaşadığımız ve yaşayacağımız olası pandemilere karşı 
mücadelenin planlanması, tedbirlerin alınması, bütçelerin çıkarılması, 
eksiklerin belirlenmesi için gerçekçi veriler hayati önemdedir. 

PANDEMİDE EĞİTİM 
Türkiye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin 

ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede 3 yeni 
televizyon kanalı ve kapasitesi artırılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 18 
milyonun üzerinde öğrenci için uzaktan eğitime başlandı. 

Yetersiz hazırlıkla, hızla televizyon ve internet üzerinden başlayan 
uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ortaya çıktı. 

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan en temel sorunu 
şöyle anlatıyor: “Televizyondaki yayınlar sonrasında internet üzerinden 
tekrar takip edilebilecek. Ancak Türkiye koşullarını düşündüğümüzde birçok 
öğrenci internete erişemiyor.”

Yine Eğitim Sen verilerine göre 30 kişilik bir sınıftan ancak 4-5 öğrenci 
EBA derslerine katılıyor. 

Aslında TÜİK’in Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na 
baktığınızda bu sonuçlar gayet de doğal. Türkiye’de hanelerde masaüstü 
bilgisayar bulunma oranı yüzde 17, 6, taşınabilir bilgisayar bulunma oranı 
yüzde 37,9, tablet bulunma oranı yüzde 26,7.

Uzaktan eğitimin altyapı yetersizliğiyle nedeniyle başarılı olmaktan çok 
uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Özel durumu olan öğrenciler ise bu süreçte 
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tamamen eğitimsizliğe mahkum oldu:
“Corona virüs salgını nedeniyle yapılan, TRT EBA TV uzaktan eğitim 

yayınlarının özel eğitim gerektiren ve işitme engelli çocuklara uygun 
olmadığı tespit edildi.” (27 Mart-DWTürkçe)

Uzaktan eğitimle ilgili müfredat zaafı ve yetersizliğini simgeleyen olay 
ise ilk günde gerçekleşti. 

EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes’in idam 
sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon 
izletildi. 

SONUÇ
SHD İstanbul Temsilciliği olarak, salgın sonrası İstanbul’da yaşanan hak 

ihlallerinin bir fotoğrafını çekerek, bu salgının sağlık ve sosyo-ekonomik 
düzeylerde verdiği/vereceği hasarların giderilmesine katkıda bulunmak 
istedik. 

İstanbul’daki Covid-19 salgını sırasında ölüm vakalarının ve sayılarının 
artışına neden olacak yönetim yanlışı ve kamu hizmetinin yetersizliği ve 
eşitsizliğinden kaynaklanan pek çok sorun tespit ettik, tespit edilmiş olan 
sorunları bir araya getirdik.  

Sonuç olarak yaklaşık 2 aylık süre zarfında İstanbul adeta Türkiye’nin 
salgın ile mücadele sürecinin aynası oldu. 

Bu süreçte yurttaşların salgından daha fazla etkilenmesinin nedeni hiç 
kuşkusuz merkezi İktidarın siyasal tercih ve meselelere yaklaşımıdır.

Salgın ile mücadelede ortaya çıkan aksaklık ve sorunlar ağırlıklı olarak, 
Merkezi İktidarın,
- salgın ile mücadele sürecini siyasal tercihlerinin ışığında yürütmeye 

çalışması, muhalefeti, sivil toplum örgütlerini, sürekli bilinçli olarak dışlaması, 
suçlaması, hatta engellemeye çalışması,

- faaliyetlerin ortak bir akılla yürütmemesi, yetki ve sorumluluğun 
aşağıya doğru dağıtmaması, işbirlikleri geliştirmek yerine, her şeyi 
tekleştirmeye çalışması, koordinasyona açık bir süreç takip etmemesi,

-denetlenebilir, yanlışlardan hızlıca dönülebilir bir şeffaflıkla 
çalışmaması, 

-riskli olarak tespit ettiği yurttaş ve sektörler dışında kalan büyük bir 
sahanın ekonomik ve sosyal sorumluluğunu almaması,

Siyasal iktidarın bu işbirliğini dışlayan, bilgiyi şeffaflaştırmayan, ülkenin 
bütün birey, kurum ve kuruluşları ile koordinasyon oluşturmaması, sorumluluk 
almayan yaklaşımı neticesinde:
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• Hükümet, Covid-19 salgını etrafımızı sarmışken ilk resmi vaka 
açıklanana kadar yurtdışından gelişlerle ilgili karantina tedbirleri almakta 
gecikerek, Umreden gelenlerin ülkenin her yerine salgını taşımalarına 
neden olmuştur. 

• Ekonomik kaygıları gerekçe göstererek ‘zorunlu olmayan üretimin’ 
durması için bir tedbir almamış, zorunlu genel karantina tedbirine 
başvurmamış, işyerlerinde ve fabrikalarda salgın hızla yayılmıştır. İşsizlik 
artmış, esnaf sorunları ile baş başa bırakılmıştır. 

• Yönetimin karar alma ve uygulama sorunları nedeniyle sokağa 
çıkma yasağı ve yardım dağıtma uygulamaları pandeminin yayılmasına 
sebep olacak kaos durumlarına yol açmıştır.

• Sağlık emekçileri özveriyle çalışmış ancak koruyucu ekipman 
sorunları yeterince çözülememiştir. Özel sağlık sisteminin büyük bir 
salgın karşısında kar odaklı konumlanması nedeniyle tamamen işlevsiz 
kalabileceği ortaya çıkmıştır. 

• Taksi ve minibüs gibi hijyen koşullarının sağlanamadığı ticari ulaşım 
araçlarının faaliyeti durdurulmamıştır.

• Uluslararası İtibar ve iç siyaset kaygılarıyla Covid-19 vakaları 
ve vefatları hakkında şeffaf bir bilgilendirme yapılmamış, salgına karşı 
mücadelenin planlanmasında aksaklıklara sebep olunmuştur. 

• Salgının ortasında yurttaş sıkıntı içerisindeyken Merkez-Yerel iktidar 
kavgasına girişilmiş, bütünlüklü bir mücadele programı oluşturulamamış ve 
yurttaş mağdur edilmiştir. 

• Ülkenin uzaktan eğitim altyapısının eksik ve yetersiz olduğu, ideolojik 
önyargıların çocuklara empoze edilmeye çalışıldığı görülmüştür.

• Ülkemizde kayıt altına alınmamış yüzbinlerce mülteci Covid-19 salgını 
karşısında hiçbir sosyal güvenceden yararlanamadan, korumasız kalmıştır. 

DEĞERLENDİRME
Siyasal iktidarın 04/05/2020 tarihinde açıkladığı “normal hayata adım 

adım dönüş” programının ne tür sonuçlara yol açacağını bugünden 
kestirmek mümkün değil. Ancak salgının Türkiye’de de başladığının yetkililer 
tarafından kabulünden bu yana yaşanan belirsizlikler, tutarsızlıklar ve 
çelişkiler göz önüne alındığında “normal hayata dönüş” kararından da kısa 
sürede dönüş yapılması da ihtimal dahilindedir. İktidar, başından bu yana 
emeği ile geçinen milyonlarca yurttaşın sağlıklı yaşam hakkını merkeze 
alan bir tedbirler bütünü oluşturmayı tercih etmedi. Bu nedenle sermayeyi 
merkezleyen bir hat oluşturmasının yarattığı/yaratacağı sosyal tahribat, 
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yine öncelikli olarak sermayeyi kurtarmayı hedefleyen bir “normal hayata 
dönüş” programı ile aşılamayacağı gibi, yeni sosyal sorunlara da yol 
açacaktır.

Pandemiye karşı bütünlüklü bir örgütlenme ve mücadele bütün 
toplumun en acil ihtiyacıdır. Başta sağlık olmak üzere temel sosyal hakların 
ticari faaliyet olmaktan çıkarılması, kamu hizmeti olarak örgütlenmesi; 
Merkez ve yerel iktidarların aksaksız işleyen bir koordinasyon oluşturması bu 
örgütlenmede çözülmesi gereken başlıca sorunlar olarak gözükmektedir. 

Siyasal iktidarın yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin bir 
bölümünü ötekileştirdiği, hatta düşmanlaştırdığı, her şeyi kendi eliyle 
yürütmeye çalıştığı, ekonomik ve sosyal sorumluluklarını minimum düzeye 
çekmeye çalıştığı yerde, “normal hayata dönüş” süreci de bundan önceki 
kargaşa ve kaostan farklı olmayacaktır. Ancak bir farkla, bu kez, sınırlı 
olarak da olsa kontrol altına alındığı iddia edilen salgın, iktidarın bu baştan 
savma geçiş programı ile yeniden daha güçlü ve etkili biçimde yayılma 
olanakları bulacaktır. Ayrıca sosyal ekonomik alanda yaşanan tahribat 
nedeniyle, başta İstanbul olmak üzere ülkenin bütününde yakın ve orta 
vadede büyük bir işsizlik sorunu ile ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya 
kalınacaktır. 

Merkezi bir planlama, işbirliği ve ortak akıl olmaksızın bir normalleşme 
sürecine geçilmesi sağlık açısından bu salgının Türkiye ve İstanbul açısından 
çok daha öldürücü sonuçları olacağı gibi sosyal ve ekonomik alanda ise 
büyük bir buhrana yol açacaktır.

Bütün ülkeyi etkileyen ancak İstanbul’u nüfus ve çalışma hayatı 
yoğunluğu nedeniyle daha ağır vuran salgının yarattığı tahribatın 
giderilebilmesi ancak kapsamlı bir ön hazırlık ve toplumun eğitilmesi, 
bilinçlendirilmesi, ortak sorununun tam olarak bilince çıkartılması ve ortak 
çözüm önerileri geliştirilmesi ile olur. 

Fakat hepsinden önemlisi, bu süreçte yurttaşın yaşamını 
normalleştirecek, sosyal ve ekonomik yaraları saracak, merkezi ve yerel 
yönetimler ile sivil toplum örgütlerinin bütünlüklü olarak hazırlayacakları çok 
yönlü bir “pandemi sürecinden çıkış programına” ihtiyaç bulunmaktadır. 
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