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SARAYIN EKONOMİSİ TOPLUMU
BUNALIMA VE İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR
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BUHRAN VE İNTİHAR
2002 - 2018
5.485 intihar vakasının
nedeni geçim sıkıntısı
ve ticari başarısızlık

COVİD-19 ÖNCESİ
İŞSİZLİK VE BUNALIM
Ocak 2020’de dar tanımlı
işsiz sayısı
4 milyon 300 bin
Çalışanların %40’ının
gelir düzeyi açlık sınırının
biraz üzerinde

2011 - 2019
mutsuzluk oranı %10 arttı
mutsuz nüfus %50’ye yakın

2019’da
3 milyon 300 bin elektrik
710 bin doğalgaz abonesi
borçlarını ödeyemedi
haklarında işlem yapıldı

2018

3.161 intihar vakasından
246’sının nedeni
geçim sıkıntısı

BORÇ YÜKÜ ARTIYOR
Son 3 yılda
Bireysel kredi borcunu
ödeyemeyenlerin
sayısında
%33 artış var
2 milyon 536 bin kişi
Kredi kartı borcunu
ödeyemeyenlerin
sayısında
%20 artış var
2 milyon 695 bin kişi

FATU
RA

Son 16 yılda

2013 - 2018
antidepresan
kullanımında
%27 artış

TOPL

AM

2019’da
bireysel kredi ve
kredi kartı borcundan
yasal takibe düşen kişi
sayısı 1 milyon 404 bin

Dünya Sağlık Örgütü
2017 raporuna göre
nüfusun %4,5’i
depresyonda
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GELECEĞİ ÇALINAN GENÇLİK
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Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aştı
Gençlerin %75’i iş bulamayacağını düşünüyor
İşsiz gençlerin %60’ı geleceğinden umutsuz

Tüketici kredisi borçlarında
20 kat artış var
79 milyar dolar
Kredi kartı borçlarında
4 kat artış var
20 milyar dolar

KOBİ VE ESNAF ÇARESİZ
Son 2 yılda
Kapanan Şirket sayısı 27 bin
Konkordato sayısı 2 bin

Ekim 2019’da KYK borç taksitini ödeyemeyen
ve hesaplarına e-haciz gelen gençlerin sayısı
210 bin’in üzerinde

Son 3 yılda
Takibe Düşen Ticari Kredi
tutarında 3 kat artış

Son 3 yılda
psikiyatri kliniklerine
8 milyon başvuru

Son 4 yılda
İflas eden Şirket sayısı 53 bin

Madde Bağımlılığı Artışta
2018’de yatarak tedavi gören
madde bağımlılarının
%21’i işsiz, %41’inin düzenli işi yok

CHP Bilim Platformu Bilgi Görseli

Son 10 yılda
Takipteki KOBİ kredisinde
10 kat artış
Toplam 62 milyar TL

CHP NE YAPACAK?
AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI HUZURUN
TOPLUMSAL GÜVENCESİ OLACAK
Cumhuriyet Halk Partisi, şiddetli yoksulluğa
son vermek için öncelikle Aile Destekleri
Sigortası’nı uygulayacaktır. Böylece, Türkiye’de
her eve huzur ve bereket getirecektir. Toplum
güvenceye kavuşacaktır. Aile Destekleri
Sigortası kapsamındakilere verilecek Aile
Maaşına ek olarak, aylık su, elektrik ve ısınma
desteği sağlanacaktır. Yoksul ailelerin Genel
Sağlık Sigortası prim borçları silinecek ve
çocukların eğitim masrafları için aylık destek
verilecektir. Her yurttaşın insan onuruna
yaraşır biçimde yaşaması sağlanacaktır.
SOSYAL DEVLET VE SOSYAL DAYANIŞMA
ANLAYIŞI YENİDEN İNŞA EDİLECEK
CHP,
kendine
yeten
ve
bunalıma
sürüklenmeyen bireyler ve aileler için güçlü
sosyal devlet ve sosyal dayanışma ağları inşa
edecektir. Sosyal devlet ilkelerinin egemen
kılındığı Türkiye’de yurttaşlar kendilerini
sahipsiz, terk edilmiş ve yalnız hissetmeyecektir.
KURUMLARA GÜVEN YENİDEN TESİS
EDİLECEK
CHP, yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü
için sosyal adalet sağlayacak, hukukun
üstünlüğünü egemen kılacaktır. Hukukun
üstünlüğünün sağlanması, liyakat sisteminin
yerleştirilmesi,
demokrasi
ve
hoşgörü
kültürünün egemen kılınmasıyla yargı başta
olmak üzere, halkın tüm devlet kurumlarına
güveni tazelenecektir.
YURTTAŞLARIMIZ
AĞIR
VERGİ
YÜKÜ
ALTINDA EZİLMEYECEK
Yoksuldan, emekçiden rantiye kesimine
aktarım yapan vergi sistemi değiştirilecek,
ödeme gücüne göre vergi ilkesi getirilecektir.
Vergide şeffaflığın sağlanmasıyla, toplumsal
adalete olan inanç tazelenecek, yurttaşlarımız
ağır vergi yükü altında ezilmeyecektir.
YURTTAŞLARIMIZ
BORÇ
BATAĞINDAN
KURTULACAK
Bolluk ve bereket ekonomisinde yurttaşımız
insani
gereksinimlerini
borçlanmadan
karşılayabilecek, yaşamını insanca sürebilecektir.
Halihazırda insanımızı bunalıma sürükleyen
borçlar da silinecek veya hakkaniyetli biçimde
yapılandırılacaktır.
İSTİHDAM YARATMAK ÖNCELİKLİ GÜNDEM
OLACAK
Ailelerin ve gençlerin geleceğini ipotek
altına alan işsizlik sorunu çözülecektir.

Yatırım ortamının sağlanmasıyla kamuda
ve özel sektörde yatırımlar artırılacak ve
işsizlik oranları aşağı çekilecektir. CHP,
işsizlik sigortasının kapsamını genişletecek,
işsizlik ödeneğinin süresini uzatacak ve
ödeneğin
miktarını
artıracaktır.
Genç
ve üniversiteli işsizliğini bitirmek için
gençlerimiz,
yeteneklerine,
Türkiye’nin
gereksinimlerine ve çağın gereklerine göre
yönlendirilecek, bunun için kapsamlı
eğitim ve istihdam planları istikrarla
uygulanacaktır.
ÇOCUKLARIMIZ
GELECEĞE
UMUTLA
BAKACAK
CHP iktidarında, çocuk yoksulluğu ortadan
kaldırılacaktır. CHP, Aile Destekleri Sigortası
kapsamındaki
ailelerin
çocuklarına,
beslenme,
sağlık,
kreş
ve
eğitim
alanlarında sosyal destekler sağlayacaktır.
Çocuk
işçiliği
engellenecek,
örgün
öğretim
güçlendirilerek,
çocuklarımızın
geleceğe layık oldukları gibi hazırlanması
sağlanacaktır.
KADINLAR GÜÇLÜ VE GÜVENDE OLACAK
CHP,
kadınların
ataerkil
şiddetten
ve
ekonomik
bunalımın
baskısından
özgürleşmesini sağlayacak önlemleri alacaktır.
CHP iktidarı, kadın STK’ları başta olmak
üzere sivil toplumun bileşenleriyle yoksulluk
karşısında
kadınların
sosyo-ekonomik
olarak güçlenmesi için çok yönlü ve
kapsayıcı sosyal politikaları uygulamaya
koyacaktır.
YOKSULLUK VE BUNALIMLA TOPYEKÛN
MÜCADELE EDİLECEK
CHP intiharların sosyo-ekonomik temellerine
inecek, intihar ve aile içi şiddeti tırmandıran
nedenleri ortadan kaldıracaktır. İntihar ve
bunalımla ekonomik, psikolojik, kültürel,
hukuki ve yönetimsel tedbirlerle mücadele
edilecektir. Yoksulluk mağduru yurttaşlarımız
kendilerini yalnız hissetmeyecektir.
TÜRKİYE YENİDEN GÜLÜMSEYECEK
CHP, Türkiye’nin içine itildiği bunalımın
temelinde bir yönetim sorunu olduğunun
bilincindedir. CHP iktidarında, yurttaşların
ve ailelerin layık olduğu müreffeh ve huzurlu
yaşama kavuşması için geniş kapsamlı
politikalar izlenecektir. CHP benimsediği
halkçı ve eşitlikçi politikalarla yurttaşlarımızı
yeniden
gülümsetecek,
kimsesizlerin
kimsesi olacaktır.

