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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
11 Mayıs 2021 Salı 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

 

TEBLİĞ 
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210511-5.htm
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Üretimin arttığı dönemde sanayici 

alım yapmayacağını açıkladı 

Stokların dolu olması nedeniyle günlük süt alımı yapmayacağını bildiren 

firmalar üreticiyi zora soktu. 

 

Türkiye genelinde süt alımı yapan firmaların pandemi ve stokların dolu olmasını 

gerekçe göstererek üç günlük süt alımı yapmayacağını açıklaması, üreticileri zora 

soktu. Elinde kalan sütü ne yapacağını ve nasıl saklayacağını bilemeyen üretici, 

devlet desteği istedi. Sütü satamayan üretici dökmeye, damızlık hayvanları ise yasak 

olmasına rağmen kesmeye başladı.  

Çiğ süt krizinden etkilenecek bölgelerden biri olan İzmir bölgesinde 20 bine yakın 

üretici var. Günlük ortalama üretilen süt miktarı ise 450 ton. Bölgedeki 104 

kooperatifin temsilcisi İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, üç gün süt 

alımının yapılmamasının üreticiyi mağdur edeceğini belirtti.  

ÜRETİM FAZLASI VAR 

Bu durumun her yıl yaşandığını belirten Soyer, üretim fazlası sorununa bir an önce 

çözüm bulunması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulundu. Soyer, şunları 

söyledi:  

“Tarım Bakanlığı bu dönemlerde piyasadan sütü alarak süttozu yapıyor. Piyasayı 

regüle ediyor. Ama bu sene farklı oldu. Fazlalığın üstünde pandemi geldi. Sanayici, 
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üretici ve tüketici hepsi zorda. Sanayicinin aldığı ürünü rafa koyana kadar maliyeti 

yüksek. Tarım Bakanlığı’nın çare bulması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka sanayiciye, 

üreticiye destek olması gerekiyor.”  

Demircili Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 

Coşkun ise  Memleketin her zaman günah keçisi çiftçi oldu. Bizim sahibimiz yok. 

Memleketin günahını da sevabını da bize taşıtıyorlar” diyerek mağdur olduklarını 

anlattı. 

FIRSATÇILAR DEVREDE 

Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Soner Kılıçarslan da sanayicinin 

pandemiyi gerekçe göstererek üç gün süt alamayacağını açıkladığını belirterek “Bize 

‘hayvana yem vermeyin, sütü depolayın’ diyorlar. Yemi keserseniz bir daha verim 

alamazsınız. Devlet sanayicinin kulağını çekmeli. Üretici yasak olmasına rağmen 

damızlık hayvanları kesiyor. Yaşadığımız sorun yetmiyor gibi, bir de üç günlük süt 

alım olmaması fırsatçıların işine yaradı. 2.8 lira olan sütü 1.8 liraya almak için teklif 

ediyorlar. Bakanlık çözüm bulmalı” dedi.  

DEVLET DEVREYE GİRMELİ 

İzmir Köy-Koop Birliği Müdürü Yasemin Güngör de süt alımı olmamasının büyük kriz 

yaratacağını belirterek yem fiyatlarına pandemi döneminde 8 defa zam yapıldığını 

belirtti ve şunları söyledi.  

“Süt alımı olmazsa üretici batar. Devletin devreye girmesini ve elde kalacak olan 

sütleri alarak süttozu olarak değerlendirmesini istiyoruz. Eğer alım olmazsa, toplanan 

sütleri Küçük Menderes’e tanklarla dökeceğiz. Süt üretiminde bir tabir vardır, “cenaze 

bekler süt beklemez.” Acilen destek şart.” 
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TOBB 'ortaklık' iddialarını yalanladı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak 

olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı. 

 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, bir internet sitesinde yer alan 

"Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı" iddialarının gerçek 

dışı olduğu belirtilerek, hizmet alınan Tür-Sum şirketinde TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu'nun hiçbir ortaklığının söz konusu olmadığı bildirildi. 

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde yer alan "TOBB'un 

Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet aldığı" iddiaları yalanlandı. 

Açıklamada, TOBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin şirketlerinin, Birliğin 

düzenlediği ihalelere giremeyeceği ve TOBB'a kendi ürün ve hizmetlerini 

satamayacağı vurgulandı. 

TOBB ve iştiraklerinin düzenlediği ihalelerde, ihaleyi kazanan firmadan yazılı bir 

taahhütname de alındığı belirtilerek, bununla, ihaleyi alan şirketin, TOBB Başkanının 

şirketlerinden mal almayacağını taahhüt ettiği bilgisi verildi. 

"TOBB'un etik kuralları da hiçbir şekilde çiğnenmemiştir" 

Haberde yer alan iddia, itham ve yorumların aksine TOBB'un etik kurallarının hiçbir 

şekilde çiğnenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"TOBB, büyük hassasiyet gösterdiği bu kuralları en başından itibaren kararlılıkla 

uygulamıştır ve uygulamayı da sürdürecektir. Haberde ismi geçen Tür-Sum şirketi, 

TOBB'un il ve ilçelerdeki okul yapımı gibi bazı faaliyetlerinde teknik müşavirlik hizmeti 
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vermiştir. Bu hizmet, söz konusu faaliyetlerin inşaat ve alım işlerinden bağımsız 

olarak denetimine yöneliktir. Kamu ve özel sektörde herkes gayet iyi bilir ki asıl büyük 

önem taşıyan inşaat ihalesinin düzgün ve şartnameye uygun yürütülmesidir. Bu 

noktada kilit bir rolü olan teknik müşavir seçiminde, geçmiş performansının ve 

yetkinliğinin bilinmesi çok büyük önem taşımaktadır. 

Kamu ve özel sektöre hizmet veren ve 44 yıldır faaliyet gösteren Tür-Sum, yurt içi ve 

dışı iş deneyimleri, yetkin kadrosu dolayısıyla tercih edilmiştir. Ahmet Akpınar'ın 

Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Tür-Sum şirketiyle TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu'nun herhangi bir ortaklığı veya bağı bulunmamaktadır." 

"Armada ve Söğütözü çok ortaklı şirketler" 

Açıklamada, haberde söz edilen Armada ve Söğütözü'nün çok ortaklı şirketler olduğu 

bilgisi paylaşılarak, Söğütözü'nün mal sahibi olduğu Armada'nın ise işletici firma ve 

58 ortaklı olduğu aktarıldı. 

Hisarcıklıoğlu'nun yüzde 9,74 oranla azınlık hissedarlardan ve Ahmet Akpınar'ın da 

yüzde 3,2 oranla küçük hissedarlardan olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede 

söz konusu teknik müşavirlik şirketinin sahibinin, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun 

azınlık hissedarı olduğu bir şirkette çok küçük hissedarlardan biri olması gündeme 

getirilerek tüm bu gerçeklerin göz ardı edilmeye çalışılması son derece yanlış ve 

yanıltıcıdır." denildi. 
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İşsizlik oranı yüzde 13,1'e geriledi 
TÜİK verilerine göre; Türkiye'de işsizlik mart ayında yüzde 13,1'e 

geriledi. Atıl işgücü ise 2,3 puan azalarak yüzde 25.8 oldu. 

 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mart 

ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 

ise yüzde 13,1 seviyesinde geriledi. Bir önceki ay işsizlik oranı yüzde 13,4 olarak 

açıklanmıştı. 

İstihdamda 550 bin artış 

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 550 bin kişi 

artarak 28 milyon 89 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile yüzde 44,3 oldu. 

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 

puanlık azalışla yüzde 25, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş 

grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 

seviyesinde gerçekleşti. 

Atıl işgücü oranı yüzde 25,8 oldu 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 

2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak yüzde 25,8 oldu. 

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken, potansiyel 

işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21,2 olarak gerçekleşti. 
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Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 15 bin 

kişi, sanayi sektöründe 480 bin kişi, inşaat sektöründe 81 bin kişi artarken, hizmet 

sektöründe 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüzde 22'si 

sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. 

 

 

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 13,1, istihdam oranı 

yüzde 44 

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 

puan artarak yüzde 13,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 288 bin kişi 

artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti. 

Mevsim etkisinden arındırılmamış istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 

puan artarak yüzde 44 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 

27 milyon 907 bin kişi oldu. 

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 17,8 oldu 

Mart ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar 

içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 

0,4 puan artarak yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı 

çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,8 oldu. 

  

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/05/10/istiii-iqVf.jpg
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Turizmde ‘aşı’ diplomasisi başladı 
Türkiye’nin turizm sezonunu başlatmak üzere harekete geçen Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, güvenli turizm sertifikasını anlatmak için başta 

Rusya, Almanya, İngiltere olmak üzere turist gönderen ülkelerle yoğun temasa 

başladı. 

 

Türk turizm sektörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ‘aşı’ 

diplomasisine başladı. Turiste temas eden tüm sektör çalışanların aşılama sürecinin 

bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Turizm çalışanlarının aşılanma oranı 

ise yüzde 70’i geçti. 

Turizm sektörü temsilcileri, çalışanların aşılanmasının tamamlanmasıyla uluslararası 

düzeyde rekabet avantajı elde edeceklerini söylüyor. Türkiye’nin turizm sezonunu 

başlatmak üzere harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, 

güvenli turizm sertifikasını anlatmak için başta Rusya, Almanya, İngiltere olmak üzere 

turist gönderen ülkelerle yoğun temasa başladı. 

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, kamu otoritelerinin 

uluslararası düzeyde turizm trafiğinin açılması yönünde yoğun çabaları olduğuna 

dikkat çekerek, turizm sektörü çalışanlarının öncelikli aşılama programına 

alınmasının sektör açısından moral olduğunu ve Türk turizmi için uluslararası 

düzeyde çok önemli bir pazarlama aracı olacağını belirtti. 

Tam kapanma kararıyla birlikte vaka sayılarının düşürülmesini beklediklerini ifade 

eden Eresin, şunları kaydetti: “Nisan 2021 tarihi itibariyle turizm çalışanlarının tam 

teşekküllü aşılaması başlatılmıştı. Aşılama programı havayolları, havaalanları, 

konaklama tesisleri, seyahat acenteleri, restoran/kafe, tur ve transfer araçları, deniz 

turizmi tesisleri, temalı parklar, kongre ve sanat merkezleri çalışanlarının yanı sıra 

profesyonel rehberleri de kapsıyor. Ülkemizdeki tüm turizm personelinin aşılamasının 

mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Sektör çalışanlarının aşılanması 

gerek yerli, gerek yabancı misafirlere yönelik çok önemli bir farkındalık oluşturacak. 
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Aşılamaların hızlanmasıyla tam kapanma sonrası normal hayatımıza, normal iş 

akışına dönebilmek en büyük umut ve arzumuz.” 

“Turizm 50 sektörü ayakta tutuyor” 

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da turizm 

çalışanlarının aşılanmasının rakiplerde yavaş giden aşılanmaya karşı bir avantaj 

olduğunu belirterek, “Turizm, 50 sektörü ayakta tutan, birçok kişiye istihdam 

sağlayan, bölge esnafını destekleyen cari açığı azaltan bacasız sanayidir. Turizm için 

yapılan adımlar ülke ekonomisine en büyük katkıdır. Biz aşılama ile birlikte 

hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Aşılamayı iyi anlatırsak rakiplerimizin de önüne 

geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu. 

“Mısır’a ilginin arttığı dönemde öne çıkmalıyız” 

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, ise “Biz her zaman önümüze 

umutla bakmak istiyoruz. Aşılamanın sektörümüzde tamamlanmasıyla, haziranda 

açılma sinyallerini almayı umuyoruz. Sektöre ivme kazandırmak için çalışıyoruz. 

Yunanistan ve İspanya, Türkiye'nin en önemli rakipleri, devlet olarak da yakın 

merceğe almış takip ediyoruz. Bu konuda yoğun girişimleri de sektör olarak 

heyecanla izliyoruz. Turizm cari açığın kapatılması konusunda Türkiye ekonomisine 

fayda sağlıyor. Turizmin tekrar canlanması çok önemli. Turizmden pay alamayan 

Mısır’a ilginin arttığı, rezervasyon aldığı dönemde öne çıkmamız önemli. Aşılama ve 

güvenli turizm sertifikasıyla ile fark yarattığımızı düşünüyoruz” dedi. 

İTO'dan turizm çağrısı: Bir haftada, 3 ayı kazanabiliriz 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Aylık 7.5 milyar dolar gelir elde 

ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı. Turist 

rezervasyonlarının hızlanması için 5 bin vaka hedefine ulaşmamız şart" ifadesini 

kullandı. 

"Tam kapanma sonrası açılmanın kıymetini bilmek zorundayız" diyen Avdagiç, "17 

Mayıs’ta büyük fedakârlıklarla açılacağımızı unutmamalıyız. O yüzden de her birimiz 

salgına karşı tedbirlerimizi artırıp, 5 bin vaka hedefinin altına inmeliyiz. Kalan bir 

haftada, 3 ayı kazanabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. 

Avdagiç, 30 milyon turist hedefi için hep birlikte çalışmanın önemine değinerek, 

şunları söyledi: "Şimdi ve 17 Mayıs’tan sonra eğer tedbirlere uymazsak, 40 bin, 50 

bin vaka ile birlikte baş başa kalabiliriz. Bugün yaşadığımız zorlukların çok ötesinde 

sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla empati yapmamız ve bu sürecin en etkin 

şekilde aşılması için gayret göstermemiz gerekiyor." 

Türkiye’nin salgını Avrupa ile eş zamanlı, hatta daha önce çözmesi gerektiğine 

dikkati çeken Avdagiç, "Türkiye’ye kısıtlama koyanların eline koz vermeyelim. 

Böylece hem ülkemize seyahat kısıtlaması olmaz, hem de işimiz için Avrupa'ya 

giderken 10 gün otelde kapalı kalmayız" açıklamasını yaptı. 

https://www.dunya.com/sektorler/turizm
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Bakır coşuyor, kurşun ve çinko 

partiyi kaçırıyor 
'Yeşillenen' küresel ekonomi bakır talebini artırarak fiyatları tüm 

zamanların en yüksek seviyesine çıkardı. Bakırın tonu dün 10.600 doları 

aştı. Endüstriyel metallerin bir kısmı bakırdaki bu artışa eşlik ederken, 

elektrifikasyon ve dekarbonizasyon süreciyle doğrudan bağlantılı 

olmayan bazı metallerde fiyat artışı sınırlı kalıyor. 

 

Emtia piyasalarında maraton sürüyor. Küresel emtia fiyatları son 1 yılda neredeyse iki 

katlandı. Rallinin baş aktörlerinden bir ise bakır oldu. Küresel ekonomik 

toparlanmayla birlikte talebin artmasının yanı sıra arz endişeleri bakır fiyatlarını 

10.600 doların üzerine çıkartarak tüm zamanların rekorunu getirdi. Kalay ve 

alüminyum fiyatlarında da büyük oranda artış yaşanıyor. Kurşun ve çinko ise metal 

piyasalarındaki bu partiyi kaçırıyor. Bu ki metalin piyasasında oluşan fazla fiyatlarda 

güçlü artışı dizginliyor. 

Bakır fiyatları, büyük ekonomilerin yeniden açılması ve “yeşil ekonomiye’ geçiş için 

ihtiyaç duyulan madenler için artan talebin tetiklediği rallinin son ayağında cuma günü 

rekor seviyeye ulaştı. Elektrikli araçlardan çamaşır makinelerine kadar her şeyde 

kullanılan bakır, bir önceki emtia patlaması sırasında 2011 yılında gördüğü zirveyi 

geçmeyi başardı ve Londra’da ton başına 10.400 doların üzerini test etti. Fiyatlar, 

salgın nedeniyle geçen yılın mart ayında gördüğü dip seviyeden iki kat artış gösterdi. 

Yılbaşından bu yana ise fiyatlardaki artış yüzde 40’a yaklaştı. Dünyanın en büyük 

bakır üreticisi Şili'de bakır sektörüne dönük sert bir faiz artışı öngören yasa 

tasarısının Kongre'nin alt kanadında onaylanması son fiyat artışlarında etki oldu. 
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Alüminyum %30 kalay %47 prim yaptı 

Kalay da hareketli haftalar geçiriyor. Londra’da 3 ay vadeli kalayın tonu 10 yıldır ilk 

kez 30 bin doları aştı. Devre kartlarını ve kabloları birbirine bağlayan bir madde olan 

lehim yapmak için kullanılan kalayın fiyatı, elektronik endüstrisinden gelen talebin 

yardımıyla yılbaşından bu yana yüzde 47 yükseldi. Son 1 yıl içindeki fiyat artışı da 

yüzde 100’ü buldu. 

Alüminyum bu yıl en çok fiyat artışı kaydedilen metaller arasında. Otomotiv, ambalaj 

ve inşaat sektörlerinin COVID-19 pandemisinden toparlanmaya başlaması 

alüminyum talebini canlandırdı. Ancak artan talebe karşın Önde gelen üreticiler Çin 

ve Rusya'da tedarik endişeleriyle alüminyum fiyatları 2.583 dolarla son yılların en 

yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yıl içinde fiyat artışı neredeyse yüzde 80 olurken, 

yılbaşından bu yana artış yüzde 30’u aştı. Fiyatların 2018'in zirvesi olan 2.718 dolara 

doğru ilerlediği belirtiliyor. 

Arz fazlası kurşun ve çinkoyu dizginliyor 

Ancak metal piyasalarındaki bu coşku kurşun ve çinkoda güçlü bir şekilde 

hissedilmiyor. Bunun nedeni, Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu'nun 

(ILZSG) belirttiği gibi, her iki pazarın da geçen yıl büyük arz fazlası kaydetmesi ve bu 

yıl da aynı şeyi yapma eğiliminde olmaları. 

Mart 2020’den çinko fiyatları diğer metallere göre daha ılımlı sayılacak bir oranda 

yani yüzde 58 yükselirken, kurşundaki artış sadece yüzde 30 oldu. Çinko fiyatları 

yılbaşından bu yana yüzde 10 artışla 3.048 dolar/ton seviyesinde bulunuyor. Kurşun 

ise yüzde 13 yükselerek 2.220 dolara geldi. 

ILZSG'nin yaptığı değerlendirmeye göre, rafine çinko piyasası geçen yıl 486.000 

tonluk bir fazla verdikten sonra, bu yıl da 3253.000 tonluk fazla vermeye hazırlanıyor. 

Kurşun üretimi geçen yıl kullanımı 172.000 ton aşarken, bu yıl 96.000 tonla art arda 

üçüncü yıl arz fazlası olacak. 

Fiziksel fazlalık, her iki metal üzerinde baskı oluşturuyor. Nitekim bu iki metal, 

yükseliş furyasına kapılan diğer metallerde itici güçlerden olan elektrifikasyon ve 

dekarbonizasyon süreciyle belirgin bir bağa sahip değil. Her ne kadar bu metalin 

küresel ekonomik iyileşmesinden yararlanmaya devam etmesi beklense de, 

analistlere göre lityum ve kobalt gibi diğer batarya metalleri üzerinde oluşan yatırım 

heyecanını yaratması muhtemel görünmüyor. 

Bakırda 20 bin dolar konuşulmaya başlandı 

Londra merkezli hedge fon Commodities World Capital LLP'den yatırım uzmanı Luke 

Sadrian, bakır fiyatlarının büyük ölçüde Batı'daki ekonomik toparlanma nedeniyle 

önümüzdeki birkaç ay içinde ton başına 11.500 ila 12.000 dolar arasına 

yükseleceğini söyledi. Sadrian, elektrikli otomobil altyapısında bakır talebinin artması 

ve metalin diğer yeni kullanımları göz önüne alındığında, önümüzdeki beş yıl içinde 
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daha fazla kazanım bekliyor. Birçok analist ve sektör temsilcisi de 2025 yılına kadar 

fiyatlarda ton başına 15.000 dolara ulaşabileceğine inanıyor. Bank of America, arz 

tarafında çok ciddi sıkıntıların yaşanması halinde fiyatların 20 bin dolara kadar 

gidebileceğini öngörüyor. Daha önce bakırda en önemli oyuncu Çin iken, analistler 

artık bu durumun değişmeye başladığını, ABD ile AB’nin son 10 yılda önemli 

tüketiciler haline geldiğini hatırlatıyorlar. 

Metal sektörü, hammadde ihracatına sınırlama, ithalatına kolaylık istiyor 

Erkan ÇAKAN 

Girdi fiyatlarının son dönemde katlanarak artması metal üretim maliyetlerini yükseltti. 

Fiyat artışının yanısıra metal sektörü hammaddelerinin temininde de sorunlar 

yaşanıyor. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalarda maratona dönüşen fiyat 

artışlarından ve tadarik sorunlarından etkilenmemek için, yurtiçi üretim artırılması 

gereğine işaret ediyor. Sektörün bir başka çözüm önerisi ise hurdanın ihraç edilmeyip 

iç piyasaya verilmesi. 

Ekonomilerdeki canlanma ve sanayi üretimindeki artışın metal ürünlere talebi 

artırması, girdi fiyatlarını yukarı çekti. Bu süreçte Çin’in sözkonusu ürünlerde ihracatı 

teşvik edici uygulamaları kaldırması da fiyatların yükselmesinde etkili oldu. Cevher 

fiyatı 80 dolardan 230 dolara, hurda fiyatı 238 dolardan 500 dolara yükseldi. Bakır ton 

fiyatı ise 4 bin 700 dolardan 10 bin 628 dolara çıktı. DÜNYA’nın görüşlerini aldığı 

sektör temsilcileri, fiyat artışlarından tüm piyasanın ciddi biçimde etkilendiğini belirtti. 

“Fiyat artışlarını Çin tetikledi” 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan: “Çin’in 

müdahalesi hurda ve cevher fiyatlarının son günlerde hızla yükselmesine neden oldu. 

Bu süreçte talepteki artış da hız kesmedi. Yeterli girdi sağlanmaması ve bazı üretici 

firmaların stoğa yönelmesi, talebin de artması ile birlikte fiyatların yükselmesine 

neden oldu. Cevher fiyatı 2020 yılının nisan ayında 80 dolarda bulunuyordu, bu fiyat 

226 dolara çıktı. Hurda fiyatı da aynı dönemde 238 dolardan 500 dolara yükseldi. Bu 

artış tüm metal ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oluyor. Fiyatlardaki 

dengesizlik tüm piyasayı olumsuz etkiliyor. Tüketiciler daha pahalı ürün almak 

zorunda kalıyor. Bu durumun Ağustos sonundan itibaren, kademeli bir şekilde 

dengeye kavuşabileceğini öngörüyoruz.” 

“İç piyasanın ihtiyacını karşılamak için mesai yapılıyor” 

Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcı Uğur Dalbeler: “Dünyada aşılamayla 

birlikte pandeminin etkisi azalmaya başladı. Ülkeler ekonomilerini teşviklerle 

destekleyerek çarkların hızlı dönmesini sağlıyor. Bu durum da üretimi artırdı ve metal 

ürünlerine talebi yükseltti. Önce ürün fiyatları arttı ve bununla beraber hurda ve 

cevher fiyatları da yükseldi. Ayrıca Çin’in ihracatında teşvikleri kaldırması bu artışta 

etkili oldu. Bu fiyat artışlarının tüm sektörlere yansıması oluyor. Türk çelik üreticileri, 

iç piyasadaki talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Yassı çelik ürünlerinde ilk 
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çeyrekte ihracat yüzde 35 düştü, ithalat ise yüzde 30 arttı. Bu da gösteriyor ki, 

üreticilerimiz daha çok iç piyasaya çalışıyor.” 

Bakır ve alüminyum talebi daha da artacak 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin 

Öztiryaki: “Ülkelerin merkez bankalarının ve devletlerin ekonomiyi canlandırma adına 

yaptıkları girişimler, hammadde fiyatlarında topyekûn bir artışı beraberinde getirdi. 

Önceki yıllara göre tüm hammadde fiyatları arttı. Endüstriyel metallerde fiyat artışı 

emtialar arasında önde geliyor. Özellikle bakır tüm sanayi dallarında kullanılmasıyla 

fiyatı rekor düzeyde yükseldi. Bu fiyat artışları girdi maliyetlerini yükseltiyor ve 

tüketiciye kadar ürünlerin fiyatları da artıyor. Artan hammadde fiyatlarından daha az 

etkilenmek için hammaddenin Türkiye’de üretilmesi gerekir. Türkiye’de çıkan 

hurdanın Türkiye’de kalması ve işlenmesi gerekir. Bütün ülkeler hammaddeyi kendi 

sınırları içinde tutmak için bir çabaya gösteriyor. Çin çelik ürünlerinde iç piyasasını 

özendirmek için 146 çelik ürününe uyguladığı yüzde 13’lük teşvik mahiyetindeki 

ihracat vergi iadesini kaldırdı. Bu da dünya çelik fiyatlarını artırdı. Bu arada karbon 

emisyonlarının azaltılması çabaları, elektrikli araçlara geçiş trendi, bakır ve 

alüminyum gibi metallere olan talebi daha da artıracak. Tüm bu gelişmeler karşısında 

metal fiyatlarının bir müddet daha artışına devam edebilir.” 

Demir çelik ihracatına kota getirilsin 

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu: “Demir 

fiyatları son 1 yılda yüzde 100 arttı ve ton fiyatı 3 bin 250 TL’den 7 bin liranın üzerine 

çıktı. Sektörü korumak için bir takım önlemler alınması gerekir. Türkiye’deki demir 

çelik üreticilerinin üretim kapasitesi yurtiçi tüketimin iki katı kadar. Çin’in üretimi kısıp 

ithalatçı olmasıyla bu ülkeye ihracat daha da artabilir. O yüzden devlet demir çelik 

ihracatına yüzde 50 oranında kota getirebilir. Bunu yapamıyorsak KDV oranları yüzde 

18’den sıfıra düşürebilir. Ayrıca demir-çelik ithalatında alınan vergiler düşürülebilir. Bu 

önlemler alınmadığı takdirde kentsel dönüşüm kapsamında her yıl yapılması 

planlanan 300 bin konutun yapılması mümkün olamayacaktır.” 
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TBMM siyasi partilerin ortak 

imzasıyla İsrail'i kınadı 
TBMM, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 

yönelik saldırılarını kınadı. 

 

TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve 

hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku 

çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun 

korunması için İsrail’e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının 

arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından 

İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve 

destekliyoruz. 

İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha 

fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün 

dünyaya çağrıda bulunuyoruz. 

Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık 

mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz." 
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Kılıçdaroğlu: Esnafa bayramdan 

önce 2 gün izin verilsin 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara bir çağrıda bulunarak 

bazı esnafın bayramdan önce 2 gün kontrollü olarak iş yerlerini 

açmasına izin verilmesini istedi. 

 
Kılıçdaroğlu sosyal medyadan hükümete 17 günlük kısıtlamayla faaliyetleri 

durdurulan, bazı esnafa bayram öncesinde iki gün faaliyetlerine devam etme izni 

verilmesini önerdi. 

Kılıçdaroğlu, "İktidara çağrım var. Aşağıdaki sektörler için, bayram öncesi 2 günü, 

kontrollü açalım. Çok, çok zordalar... Kırtasiyeciler, kuaför ve berberler, çiçekçiler, 

tuhafiye, konfeksiyon, manifaturacılar, ayakkabıcılar, züccaciyeler, hediyelik eşya 

satanlar, oyuncakçılar ve şekerciler" ifadelerini kullandı. 
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İsrail'e karşı Kudüs'ün Kılıcı 

operasyonu başlatıldı 
Gazze'deki direniş grupları, İsrail ile gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı 

olarak 'Kudüs'ün Kılıcı' adını verdikleri operasyonları başlattıklarını 

duyurdu. 

 

 

 

Fetih Hareketi dışında Gazze'deki silahlı kanada sahip direniş gruplarını çatısı altında 

barındıran Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, Kudüs Kılıcı savaşı 

çerçevesinde, işgal güçlerine ait Gazze'nin kuzeyindeki bir askeri zırhlı aracın 

vurulduğu ve Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi. 

"DAHA ÖNCE UYARMIŞTIK" 

Tel Aviv çevresine ve işgal edilmiş topraklar üzerindeki düşman mevzilerine yoğun 

roket atışı yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Düşmanı, mukaddesatımıza ve halkımızın evlatlarına saldırıya ısrar etmemesi 

konusunda daha önce uyarmıştık. Ancak, ne caydıranı ne de vicdanı olan zulmünde 

devam etti. Bundan dolayı, hesabının faturasını ödeme vakti geldi. Tüm gücümüzü, 

halkımızın evlatlarını her yerde himaye etmek için üst üste koyduk ve getirisi ne 

olursa olsun onlardan hiçbir zaman yüzümüzü çevirmeyeceğiz. Her nerede olurlarsa 

olsunlar, bizim silahımız tüm halkımızın silahıdır" 

https://news.google.com/publications/CAAiELIVt8JitAaDNnbHNU7r9FsqFAgKIhCyFbfCYrQGgzZ2xzVO6_Rb?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://news.google.com/publications/CAAiELIVt8JitAaDNnbHNU7r9FsqFAgKIhCyFbfCYrQGgzZ2xzVO6_Rb?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
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KUDÜS VE GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALAR 

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu 

göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki 

saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor. 

TANSİYONU ARTTIRAN SALDIRILAR 

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate 

plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran 

saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı. 

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da 

nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla 

saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı. 

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında 9'u çocuk 20 Filistinlinin 

öldüğünü, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu. 
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Mısır’dan sonra şimdi de Suudi 

Arabistan hamlesi 

 

Türkiye, Mısır’dan sonra Suudi Arabistan ile de ilişkileri düzeltmek için adım 

attı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki günlük ziyaret kapsamında dün Suudi 

Arabistan’a gitti. Dışişleri Bakanlığı’nın ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Bakan 

Çavuşoğlu’nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suudi ile 

yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağı ve bölgesel konuların istişare 

edileceği belirtildi. 

 

GÜNDEM YOL HARİTASI 

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudilerce 

öldürülmesi iki ülke ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştu. Suudi Arabistan 

ayrıca Türkiye iyi ilişkiler içinde olan Katar’a da diğer ülkelerle birlikte tavır 

alınmasında da etkin olmuştu. Katar ile Suudi Arabistan arasındaki kriz son dönemde 

aşılırken Türkiye ile Suudi Arabistan arasında da buzlar erimeye başlamıştı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile iki telefon 

görüşmesi yapmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, 

Suudi Arabistan’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Useymin ile de 

telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yarın Cidde’de yapılacak Filistin konulu 

İİT İcra Komitesi öncesinde fikir alışverişinde bulunuldu ve BM dahil uluslararası 

toplumun harekete geçirilmesi için atılacak adımlar ele alındı. 

  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/suudi-arabistan
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/suudi-arabistan
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/turkiye
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ABD Donanması İran gemilerine 

uyarı ateşi açtı 
Pentagon, Hürmüz Boğazı'nda ABD devriye botlarına oldukça yakın mesafede 

seyreden İran gemilerine uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. 

 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İran arasında bir süredir Hürmüz Boğazı'nda 

süren gerilime bir yenisi ekledi. 

Pentagon, bölgedeki ABD unsurlarına 'tehlikeli bir şekilde yaklaşan' İran gemilerine 

uyarı ateşi açıldığını duyurdu. 

Konuyla ilgili ABD basınında yer alan haberlerde İran gemilerine 30 el uyarı ateşi 

yapıldığı bilgisi yer aldı. 

Pentagon açıklamasında söz konusu hareketin en az 13 sahalı İran gemisi tarafından 

icra edildiğinin altı çizildi. 

 

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise 'Oldukça agresif bir tutum sergiliyorlardı' ifadesini 

kullandı. 

Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Maalesef, Devrim Muhafızları Donanması'nın 

tacizi yeni bir olgu değil' dedi.  

 

Kirby sözlerine şöyle devam etti; 

'Bu tarz faaliyetler, yaralanmalara ve bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabilir 

ve bu kimsenin çıkarına hizmet etmez.'  

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/abd
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/iran
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İstihdam bir ayda nasıl 757 bin kişi 

arttı? 

 
Alaattin AKTAŞ  

11 Mayıs 2021 Salı 

 

✔ Son bir yıldaki istihdam artışı göz kamaştırıcı... Bir yılda 1.8 milyonu aşkın 

kişi iş bulmuş. 

✔ Yıllardır "tembellik" eden ve çalışmak istemeyen vatandaş nihayet 

çalışmaya karar vermiş, işgücüne dahil olmayanların sayısında azalma var. 

Mart ayına ilişkin işgücü istatistikleri açıklandığında ne görelim; meğer istihdam 

fırlamış gidiyor da haberimiz yokmuş! 

TÜİK'in mevsim etkisinden arındırılmamış verilerine göre istihdam yalnızca bir ayda, 

evet bir ayda, yani martta tam 757 bin kişi artmış. Bir yıldaki artış da 1.8 milyon kişi 

olmuş. 

Mart ayında tarımda 209 bin, sanayide 411 bin, inşaatta 324 bin kişilik istihdam artışı 

sağlanmış. Hizmetlerde 188 bin kişilik istihdam kaybı yaşanmasaydı tabii ki toplam 

artış çok daha fazla olacaktı. 

Son bir yıldaki 1.8 milyon kişilik artışın ise 692 bini tarım, 627 bini sanayi, 476 bini 

inşaat, 48 bini de hizmetler sektöründen kaynaklanmış. 

Bütün bu gelişme pandemi döneminde gerçekleşiyor, dikkat edelim. İnsan 

düşünmeden edemiyor doğrusu: “Şu pandemi olmasaydı istihdamda ne artış 

yaşanırdı ama...” 

Birileri çıkıp bu kadar istihdamın nerelerde sağlandığına ilişkin birkaç örnek verirse 

pek iyi olur doğrusu. Örneğin sanayide bir ayda 411 bin kişilik istihdam nasıl oldu, 

nerelerde oldu? 
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411 bin kişi... Yani her takvim günü için 13 bin kişiden fazla istihdam. Bunun izah 

gerektiren bir sayı olduğu gün gibi ortada. Bekliyoruz... 

Vatandaş çalışmaya karar vermiş! 

Daha önce kim bilir kaç kez değindiğimiz bir konu var. Ekonomik sıkıntılar giderek 

büyürken çalışmak isteyenlerin sayısı azalıyordu. Bir yanda ekonomik zorluklar, 

geçim sıkıntısı; ama diğer yanda “Artık çalışmak istemiyorum” diyen milyonlar... 

İşte bu tablo tersine döndü. Nihayet demek gerekiyor. Zaten normali de bu. 

Ekonomide sıkıntı varken insanların çalışmaktan kaçınıyor olmasını anlamak 

mümkün mü, olabilir mi böyle bir durum? Ama oluyordu... 

TÜİK’in dün açıkladığı mart ayı verileri gösteriyor ki Türk halkı artık çalışmaya karar 

vermiş! Mart ayı itibarıyla son bir yılda işgücü 2.1 milyon kişi artarken, işgücüne dahil 

olmayanlarda 943 bin kişilik bir azalma gözlenmiş. Bir yıl önce 32.2 milyon kişi 

çalışmak istemiyormuş, şimdi bu sayı 31.3 milyon kişiye inmiş. 

Aslında çalışmak isteyen az olunca işsizlik de haliyle düşük görünüyordu, ne güzel 

dengeyi bulup gidiyorduk. Şimdi çalışmak isteyenler yani işgücü arttı. Ama biz işsizliği 

yine düşük görüyoruz. Çünkü artık istihdam tırmandı gidiyor. 

Yani düşük işsizliği geçen yıl çalışmak isteyenlerin azlığı sağlıyordu, şimdi ise 

çalışanların çokluğu... 

 

İŞSİZLİKTE YA SOKAKTAKİ YANLIŞ YA AÇIKLANAN... 

Sokağa bakıyoruz, piyasaya bakıyoruz; mevcut milyonlarca işsize, işi varken 

pandemi yüzünden işsiz kalan, sahip olduğu işyeri kapalı olduğu için çalışamayan ve 

dolayısıyla işini yapamaz duruma gelen yüz binler eklenmiş. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/05/11/567577-CygF.jpg
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Gözümüzü sokaktan, piyasadan başka bir yöne, açıklanan resmi verilere çeviriyoruz; 

işsizlikte en kötüyü adeta geride bırakmışız, işsiz sayısı gerilemeye başlamış. 

Ya sokaktaki gözlemlerimiz yanlış; insanlar gayet rahat ve refah içinde yaşadıkları 

halde kamuoyunu yanıltmak için “iş de iş” diye feryat ediyor gibi görünüyor ya da 

açıklanan verilere kuşkuyla bakmamız gerekiyor. 

TÜİK’in dün yaptığı açıklamaya göre mart ayındaki işsizlik oranı yüzde 13.1'e geriledi 

ve bu yılın en düşük oranı oluştu. TÜİK, adına her ne kadar işsizlik oranı demiyorsa 

da bu yıldan itibaren başka oranlar da hesaplıyor ve bunlarda da gerileme var. 

Yüzde 13.1’lik klasik işsizlik oranı. Diğer oranlarda da yön aşağı. Atıl işgücü oranı 

olarak nitelenen ve en yüksek düzeye işaret eden oran da yüzde 28.9’dan yüzde 

25.8'e indi. 

Ekonomi iyi gidiyor olmalı 

Klasik işsizlik oranı da, diğer yöntemlerle bulunan oranlar da giderek bir iyileşme 

yaşandığına işaret ediyor. Çünkü bir yılda 1.8 milyon istihdam yaratmışız. 

Ama dedik ya, sokaktan yükselen ses başka. 

Gözlemler, yakınmalar bir yana iktidarın pandemi süresince yapılan yardımların, 

desteklerin sürekli artırıldığına dönük açıklamaları da zaten bir sorun yaşandığına 

işaret etmiyor mu? Öyle ya, ekonomide sıkıntı olmasa, insanlar geçim zorluğu içinde 

bulunmasa, işini kaybetmese bu tür yardımlara gerek duyulur mu? Bu desteklerin 

yeterli olup olmadığı apayrı bir konu. En azından bu desteklere her geçen gün 

yenilerinin eklendiğinin dile getirilmesi, ekonomik zorlukları zımnen kabul edildiği 

anlamına gelmiyor mu? 

TÜİK’E BİR HATIRLATMA... 

TÜİK haber bültenlerine teknik bilgiye ihtiyaç duyulması halinde aranacak bir telefon 

ve kiminle görüşüleceğine ilişkin bir not koyar. Güzel bir uygulama. 

Ancak bültene bir telefon numarası ve isim koymak iyi güzel de, önemli olan o 

telefona ulaşılmasını sağlamaktır. 

Hiç kimse “Dün kamu kuruluşları için idari izin söz konusuydu” demesin, bülten 

yayımlanıyorsa ve orada bir telefon ve isim varsa, ayrıca bültenin altında Bilgi 

Dağıtım Grup Başkanlığı’nın numarası yer alıyorsa, o telefonların açılması gerekir. 

İşgücü istatistikleriyle ilgili haber bülteni için aradığımızda bu iki telefondan da yanıt 

almak mümkün olmadı. 

TÜİK’e hatırlatalım istedik. 

https://www.dunya.com/
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Abdulkadir Selvi 

Siyasi ikiyüzlülüğün belgesi 

11 Mayıs 2021 

2018 seçimlerinde muhalefet eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ortak aday 

yapmak istemişti. 

Amaç, Abdullah Gül’ü kullanarak Erdoğan’ı tasfiye etmekti. 

O dönemde AK Parti milletvekili olan Ali Babacan ise o kumpasın tam göbeğinde yer 

aldığını açıkladı. 

Bunun tek bir adı vardır. 

O da siyasi iki yüzlülüktür. 

İŞTE O SORU-CEVAP 

 

Şimdi sizi önce 3 yıl sonra gelen itirafa götürmek istiyorum. Ali Babacan, CHP’ye 

yakın bir kanal olan Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtlıyor: 

 

Ali Babacan: 2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı ama olmadı, ülke tam 5 yıl 

kaybetti. 

 

İsmail Saymaz: Sizin de o çalışmaların içinde olduğunuzu anlıyorum o tarih 

itibarıyla. 

 

Ali Babacan: Tam göbeğindeydik yani. Görünür değildim ben ama tam 

göbeğindeydim. 

 

İsmail Saymaz: Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? 

 

Ali Babacan: Tabii ki vardım. 

 

SİYASİ AHLAK 

 

Her ağzını açtığında siyasi etikten, ahlaktan, erdemli siyasetten söz eden Ali 

Babacan o zamanlar AK Parti milletvekiliydi. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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AK Parti milletvekili olarak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

karşısına muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak aday olarak çıkarma projesinin “tam 

göbeği”nde yer almış. 

  

Temiz siyaset adına yeni bir parti kurup, yeni bir siyasi hareket başlatan Ali 

Babacan meğerse kirli siyasetin “tam göbeği”ndeymiş. 

 

AK PARTİ’DEN İSTİFA ETSEYDİNİZ 

 

Şimdi bu Ali Babacan çıkıp bize siyasi ahlak dersi verecek. Ali Babacan o zaman 

tam anlamıyla siyasi ahlaksızlık yapmış. Madem Erdoğan’ı tasfiye etmek için, 

muhalefetin Abdullah Gül’ü ortak adayı çıkarma projesinin tam göbeğinde yer 

alıyorsun, ben siyasi ikiyüzlülük yapamam dersin, AK Parti’den istifa edersin. O 

zaman kimsenin sana söyleyeceği bir şey olmaz. 

 

ALİ BABACAN’IN İMZASI 

 

Bugün siyasi etik denilince mangalda kül bırakmayan Ali Babacan ne yapıyor? 

Bir yandan Abdullah Gül adına temasları yürütüyor, diğer yandan AK Parti Ankara 

Milletvekili sıfatıyla Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren teklifin altına 

imzayı atıyor. 

 

 

 
 

 

Abdullah Gül’ü Erdoğan’a karşı ortak aday yapamayan Ali Babacan, Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ı teklif ediyor. 

Sayın Babacan, siyasi tutarlılık adına bunu nasıl izah edeceksiniz? 
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ERDOĞAN’A HAKARETTE YARIŞIYORLAR 

 

Erdoğan’a en ağır hakaretleri Kılıçdaroğlu yapıyor. Kemal Bey o konuda 

rasyonaliteyi iyice kaybetti. Erdoğan’a hakarette Kılıçdaroğlu ile yarışan iki isim 

daha var. Biri Ali Babacan, diğeri Ahmet Davutoğlu. Her iki isim 

de Erdoğan sayesinde başbakan, AK Parti genel başkanı, başbakan yardımcısı ve 

dışişleri bakanı olmuşlar. Bugün siyasette bir varlık 

gösterebiliyorlarsa, Erdoğan onları bu görevlere getirdiği içindir. 

Erdoğan sayesinde hayal bile edemeyeceğin makamlara gel, sonra siyasi 

velinimetine dön hakaret et... 

 

DAVUTOĞLU’NUN İMZASI 

 

Bugün hakaret ettiği Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adaylığına teklif edenlerden birisi de 

o dönem AK Parti Konya Milletvekili olan Ahmet Davutoğlu. 

 

 
 

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEKİ İMZALARI 

 

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, en büyük muhalefetlerini Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi üzerine kuruyorlar. 

İyi de Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle 

ilgili kanun teklifinin altına imza atmışlardı. 

 

BABACAN VE DAVUTOĞLU İMZASI 

 

Anayasa değişikliği teklifini imzala. Meclis’teki oylamalarda evet oyu kullan. Sonra çık 

bu sistem kötü de. O zaman aklınız neredeydi? 
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ABDULLAH GÜL: ‘HEDEF BAŞKANLIK SİSTEMİ’ 

 

Sadece Babacan ve Davutoğlu değil, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’ne karşı. Size, “Gül başkanlık sistemine mi karşı yoksa Erdoğan’a mı 

karşı?” sorusunu sorduracak bir anekdotu aktarmak istiyorum. 

 

AK Parti Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı göstermişti. Ancak Cumhuriyet 

Mitingleri’nin, 367 kararının, 27 Nisan e-muhtırasının yaşandığı bir iklimin içine 

girilmişti. AK Parti’den ayrılan Erkan Mumcu, cumhurbaşkanını halkın seçmesi 

önerisini getirmişti. AK Parti, cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini benimsemişti. 

Meclis’te başkanlık divanının hemen arkasındaki özel bölümde Başbakan Erdoğan, 

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, AK Parti grup 

başkanvekilleri Sadullah Ergin, Salih Kapusuz ve Faruk Çelik ile Anayasa 

Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kayseri 

Milletvekili Mustafa Elitaş, cumhurbaşkanını halkın seçmesi önerisini 

değerlendiriyor. 
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GÜL, O GÜN NE DEDİ 

 

Mustafa Elitaş, “Bu sistem babayla oğlu birbirine düşürür. Kıbrıs’a döndürecek 

bizi” diye uyarıda bulunuyor. Bunun üzerine Abdullah Gül, elini dudaklarının üzerine 

götürüp, “Sus” işareti yaptıktan sonra eliyle omuzlarını göstererek, askeri işaret 

ediyor. Önce pantomimle anlatıyor, sonra “Bunu (Asker) onlar istemiyorlar. Bizim 

asıl hayalimiz başkanlık sistemi. Bunun hayaliyle geldik. Bunun ardı başkanlık 

sistemi” diye konuşuyor. 

 

ERDOĞAN’A KARŞI ORTAK ADAY 

 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizde bir eğilim vardır. Parti liderleri öncelikli olarak 

cumhurbaşkanı oluyorlar. DP Genel Başkanı Celal Bayar, ANAP Genel 

Başkanı Turgut Özal, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel buna örnektir. 

Erdoğan ise “Kardeşim Abdullah Gül” diyerek Abdullah Gül’ü aday gösterdi. 

Cumhuriyet Mitingleri’ne, 367 kararına ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen Abdullah 

Gül’ü seçtirdi. Abdullah Gül ise Erdoğan’ı tasfiye etmek için muhalefetin “ortak 

aday” projesinin içinde yer aldı. 

 

2023 PLANI 

 

İsimler farklı olabilir ama 2018’de başarılı olamayan “ortak aday” projesi 2023 için 

yeniden revize ediliyor. 
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Esfender KORKMAZ 

İşsizlik siyasi iktidarın umurunda 
değil 
 

Mart 2021 işsizlik oranları açıklandı; Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış işsiz 

sayısı geçen yılın Mart ayına göre 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu? 

İşsizlik oranı ise aynı aylarda 0,1 yüzdelik puan düşerek, yüzde 13,1'den, yüzde 13'e 

geriledi. İşsiz sayısının artmasına rağmen işsizlik oranının artmasının nedeni, aynı 

dönemde bu oranda paydayı oluşturan iş gücünün daha yüksek, 30,3 milyondan 32,3 

milyona yükselmesi, yani iki milyon artmış olmasıdır. 

 

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 14,9 oldu. Tarım sektörü gizli işsiz barındırdığı için, 

tarım dışı işsizlik oranı daha gerçekçidir. 

 

İşsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 21,2 oldu. Bu oran TÜİK 

standartlarına göre iş aramayan işsizleri de kapsıyor. 

 

Atıl iş gücü oranı, yüzde 25,8'e geriledi. Yani 8 milyon 407 bin kişi atıl iş gücü olarak 

kabul ediliyor. 

 

Kalkınmanın alfabesi, ekonomide kaynakları etkin kullanmaktır. Türkiye insan gücü 

kaynağını etkin kullanamıyor. Çünkü yüzde 25,8 oranına denk gelen 8 milyon 407 bin 

kişi atıl iş gücüdür. Eğer bir istihdam politikamız olursa, 8 milyon 407 bin kişilik yeni 

istihdam yaratmak zorundayız. Doğal işsizliği çıkarırsak en az 7 milyon kişiye iş 

yaratmamız gerekiyor. 

 

Siyasi iktidar iş yaratmak yerine, her iş yeri bir kişi alsın diyerek veya işçi çıkarmayı 

yasaklayarak, TÜİK de işsiz tarifini değiştirerek, işsizliği halının altına süpürüyor. 

Gerçekte işsizliğin nedenleri açıktır… Birkaç temel nedene bakarsak; 

 

İşsizliğin artmasının başta gelen nedeni, üretimde kullanılan ithal girdi oranının 

yüksek olmasıdır. 2001 yılından itibaren, IMF ve IMF'ciler tarafından Türkiye bu temel 

raydan çıkarıldı ve ekonomi istihdam yaratmayan ve ithalata dayalı bir büyüme 

kulvarına sokuldu. Bunun için ithal girdi payını düşürmek gerekir. Gerekirse devletin 

piyasaya girmesi gerekir. 
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İstihdam üstündeki vergi ve prim yükleri yüksektir. Türkiye'de ortalama istihdam 

üzerindeki vergi ve prim yükü oranı yüzde 37 ile yüzde 40 arasındadır. Bu oran AB 

ortalaması olarak yüzde 28 dolayındadır. Bu yük hem yatırımları engelliyor, hem de 

yatırımcıyı sermaye yoğun teknolojilere yöneltiyor. 

 

Yüksek istihdam yükü, kayıt dışılığı özendiriyor. İşveren kayıt dışı çalışmayı risk 

almaya değer görüyor. 

 

İnsan gücü planlaması yapılmıyor. Ara eleman, teknik eleman, hemşire ve doktor 

talebi yüksek olduğu halde, eğitimde iş gücü planlaması olmadığı için yeterli eleman 

bulunamıyor. Buna karşılık ideolojik ve popülizm kaynaklı daha kolay ve ucuz eğitim 

yapılıyor ve bu alanlarda iş gücü arzı fazlası birikiyor. 

 

Öte yandan Yeditepe Üniversitesi ile MAK Danışmanlık 2020 Sonbaharında işsizliğin 

nedenlerini araştıran bir anket yapmış. Anket sonuçlarına göre; halk işsizliğin artışını; 

ekonomik krize ve hükümetin yanlış politikalarına bağlıyor. 

 
Gerçekten de anket sonucunda görüldüğü gibi; hükümetler işsizliğin nedenlerini 

ortaya çıkarma ve nasıl çözüleceği yönünde elle tutulur bir çalışma yapmadılar. Daha 

doğrusu popülizm ön planda olduğu için iktidarın başka politika seçeneği olmadı. 

Sonuçta; işsizliği çözmek iktidarın programında yer almadı. Neden yer almıyor? Bu 

soruyu herkes kendi kendine sorarak, siyasi tercihlerini belirlemelidir. İdeolojik veya 

kısa süreli çıkarlarımız için kendimize bu soruyu sormadığımız sürece işsizliğin 

sosyal bir problem olarak hepimize zarar vereceğini bilmeliyiz. 
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İbrahim Kahveci 

Garip bir TÜİK hesabı 

Sorun tespit edemezseniz sorunu çözemezsiniz. Doğru bir tespit için doğru veri 

gerekir. 

Şimdi olayımıza bakalım. TÜİK Mart 2021 işgücü verilerini açıkladı. 

Toplam çalışan sayısı yeniden 28 milyon sınırına dayandı. Yani işler bir bakıma iyi. 

Hatta 2015 sonrası işlerin bu derece toparlandığını görmemiştik. 

Çok sevindirici bir gelişme. 

Zaten Mart ayında elektrik tüketimi de yüzde 15,74 artış gösterdi. Sanayide çalışan 

sayısı da ilk kez 6 milyon sınırını aştı. 

Sadece bir ayda sanayide çalışan sayısı 411 bin kişi artış göstermiş. Muhteşem bir 

rakam. 

2014-2017 arasında 5,3 milyon aralığına sıkışan, 2017-2019 döneminde ise 5,5 

milyona dayanan ama sonra krizde 5,3 milyonun dahi altına düşen sanayideki 

çalışan sayısı bu ay mükemmel bir sıçrayış yaptı. Hatta toplam çalışan sayısındaki 

payı da yıllar sonra yeniden yüzde 22,0 sınırını aşmış oldu. 

Veriler gayet güzel. 

Ama arka plana baktığımızda epeyce kafa karışıyor. 

Mesela sadece sanayi sektöründe 411 bin kişi iş buluyor ama bu işin tamamından 

fazlasını erkekler buluyor. Hatta sanayi sektöründe 83 bin kadın işini kaybederken, 

yerlerine 494 bin erkek işe giriyor. Böylece net istihdam artışı 411 binde kalıyor. 

Oysa sadece 1 ay önce; yani Şubat 2021’de sanayi sektöründe 184 bin erkek işini 

kaybederken, 56 bin kadın iş bulmuştu. 

Mart ayında yaşanan erkek devriminin tam tersi bir kadın devrimi şubat ayında 

yaşanmış. Öyle yaşanmış ki, tarım sektöründe de şubat ayında 256 bin erkek işini 
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kaybederken sadece 41 bin kadın işini kaybetmişti. Yani şubat ayında tarla bile 

erkeğin yüzüne gülmemişti... 

Toplam sayıları söyleyelim: 

Şubat ayında 130 bin erkek işini kaybederken 165 bin kadın iş bulmuştu. Oysa Mart 

ayıda iş tam tersine döndü ve 778 bin erkek iş bulurken 21 bin kadın işini kaybetmiş 

oldu. 

Ocak ayında 788 bin 

Şubat ayında 35 bin ve 

Mart ayında 757 bin toplam çalışan sayısı artıyor. 

Ama genç nüfus şubat ayında 222 bin iş kaybı yaşarken mart ayında 285 bin kişilik iş 

buluyor. Böylece son 3 ay içerisinde 24+ yaş nüfusun iş bulma oranı yüzde 5’lerde 

kalırken, 15-24 yaş grubunda genç nüfusun iş bulma oranı yüzde 10’lara yaklaşıyor. 

Burada temel sorun 24+ yaş grubu kadınlarda. Ama bu sorunun kaynağı da Mart 

ayında 24+ yaş grubu kadınlarda 120 bin kişinin işini kaybetmiş olması. 

Burada da şu noktayı belirtelim: Şubat ayında toplamda 165 bin kadın iş buluyor. 

Ama şubat ayında 15-24 yaş grubu genç kadınlarda 77 bin kişi işini kaybediyor. Oysa 

ayı o zamanda 24+ yaş grubu 242 bin kadın iş buluyor. 

Şubat ayında genç kadınların iş kaybetmesine karşılık bu sefer de Mart ayında genç 

kadınlar iş bulurken 24+ yaş grubu kadınlar iş kaybediyor. 

*** 

Kafanız ne kadar karıştı ama. 

Bu yazıyı yazarken ben bile rakamları tek tek hesaplamış olmama rağmen 

karıştırdım. Acaba hangisi ne kadar doğru? 

Bir ay kadınlar iş buluyor ama ertesi ay erkekler. Önceki ay iş bulun kadınlar işini 

kaybederken bu sefer erkekler yerlerine geçiyor. Hatta bir ay genç kadınlar iş 

bulurken, daha üst yaş grubu kadınlar işini kaybedebiliyor. Sonraki ay ise durum tam 

tersine dönerek başka bir hal alabiliyor. 

İşin özetini verelim: Enflasyon Araştırma Grubuna suç duyurusunda bulunan TÜİK 

için şunu demiştik: “Hesap sormaya kalkıyorsanız, önce doğru hesabı siz verin.” 

Sevindirici verilere bile sevinemez olduk ama olsun; sanayide çalışan sayısının 

yeniden hareketlenip 6 milyon sınırını geçmesi çok güzel. İnşallah devamı gelir. 
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Barış Pehlivan 

Peker’in tanık gösterdiği polislere 

ne oldu? 
 

11 Mayıs 2021 Salı 

Ne hallere geldik. Milyonlarca kişi nelerin saklandığını öğrenmek için organize suç 

örgütü yöneticisi Sedat Peker’in videolarını izliyor. Sırasıyla, AKP Elazığ 

Milletvekili Tolga Ağar, jandarma ve Başsavcılık, Peker’in iddialarının bir bölümünü 

yalanlıyor. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların iftira olduğunu belirtiyor.  

 

Hepsini dinliyorum. Ve kafamda Hint yazar Rabindranath Tagore’nin şu sözü dönüp 

duruyor:  

“Tüm gerçeği söylemedikçe, açık sözlü olmak kolaydır.”  

Neyse...  
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İzleyenler bilir; Peker’in anlattıklarından biri de Beykoz Konakları’nda geçiyordu. 

İddiasına göre Tolga Ağar, restoran işletmecisi Nusret Gökçe ile telefonda tartışıp, 

silahını ateşlemişti. Peker, bu olayın Emir Sarıgül’ün evinde gerçekleştiğini ve 

üstünün örtüldüğünü ileri sürdü.  

Peki, eğer doğruysa ne zaman yaşanmıştı bu olay?  

ÜÇÜ DE GÖREVDEN ALINDI 

“Dost Beykoz” adlı bir yerel yayın organı var. 18 Nisan 2020 gecesi “Beykoz 

Konakları’ndan silah sesleri duyuldu” başlıklı bir haber yayımladı. Şu satırlar 

yazıyordu:  

“Emir Sarıgül’ün Beykoz Konakları’nda yer alan evinde arkadaşlarıyla parti 

düzenlediği ve bu partide büyük bir tartışma çıktığı iddia edildi. Komşuların olay 

yerinden aktardığı bilgilere göre söz konusu tartışmada silah sesleri de yükseldi. 

Yükselen silah seslerinin ardından komşuların şikâyeti üzerine olay yerine intikal 

eden polis ekiplerinin inceleme yaptıkları belirtildi. Öte yandan bazı görgü tanıkları, 

site içerisinde yer alan iki destek güç polisinin olaya ilk müdahalede bulunduğunu, 

ekiplerin ise ihbarın üzerinden birkaç dakika geçmesinin ardından olay yerine 

geldiklerini bildirdi.”  

Görünen o ki...  

Sedat Peker’in açıklamalarına konu olan iddialar, bu haberle kesişiyordu.  

Peker, silah seslerinin yükseldiği işte o tartışmaya polis müdürlerinin de tanık 

olduğunu ileri sürdü. İsim de verdi: İstanbul Emniyet müdür yardımcıları Cevdet 

Hürol Öztürk, Sunay Balıklıkaya ve Mehmet Sururi Saydam.  

İddiaların doğruluğunu kanıtlamak yargının işi. Ben, başka ilginç bir gerçeği gündeme 

getireceğim.  

Ama önce, şunu yazmasam olmaz:  

Sedat Peker, “havaya ateş etti” suçunu Sarıgül’ün şoförünün üstlendiğini öne sürdü. 

Hatta o kişinin cezaevine girdiğini dahi iddia etti. Halbuki bu, ceza 

kanunundaki “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasını” ilgilendirir ve Türkiye 

pratiğinde bu suçtan tutuklama yapılmaz. Haliyle, Peker’in bu iddiası da bende şüphe 

uyandırdı.  

Neyse, asıl konuma geleyim...  
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Soru şu: Peker’in kapatıldığını öne sürdüğü bu olaya tanık polis müdürlerine ne 

oldu?  

Ne dedim: Olayın Nisan 2020’de yaşandığı ileri sürüldü.  

Üç ay sonra ise yani temmuzda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde birçok atama 

gerçekleşti. Ve işte iddialara konu olan Üç il Emniyet müdür yardımcısı da o gün 

görevden alındı, başka yerlere gönderildi. Buna göre Cevdet Hürol Öztürk 

Küçükçekmece’ye, Sunay Balıklıkaya Konya’ya ve ilginçtir Mehmet Sururi 

Saydam ise Elazığ’a tayin edildi.  

Bu görevden almaların Sedat Peker’in anlattıklarıyla ilgisi olduğunu düşünmek 

istemiyorum. Peker’in tüm anlattıklarının da yalan olduğunun ortaya çıkmasını 

arzuluyorum. Ama işte saflık benimkisi, bugün Türkiye’de bu iddiaları hakkıyla 

soruşturacak bir yargı mekanizması maalesef yok. 

 

YENİ VİDEODA KİMLER OLACAKTI? 

 

Biliyoruz, AKP “Yalan Üretim Merkezi” videosunu sildi. Bilmediğimiz ise bu CHP 

animasyonunun perde arkasındaki bazı noktalar. AKP içinde sordum soruşturdum ve 

şu iddiaları duydum:  

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımlanmadan önce bu videoyu izlememiş. İzleyince 

çok ağır konuşmuş ve video böylece kaldırılmış.  
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2- AKP’li yöneticilerin ve bakanların bazıları videoyu görmezden geldi. Bu, genel 

merkezin “paylaşın” talimatına rağmen olmuş.  

3- Aslında üç bölümlük bir animasyon serisi düşünülüyormuş. İkinci bölümde Ekrem 

İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu işlenecekmiş. Ama tüm proje çöpe atılmış.  

4- İletişim Başkanlığı’nın onayı olmadan işleyen bir tanıtım süreciymiş. Bu da büyük 

rahatsızlık yaratmış. Tabii, burada “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın AKP’nin 

tanıtım stratejisiyle ne ilgisi olur” haklı sorusu da ayrıca tartışılmaya değer.  

5- Animasyon projesinin önemli ayaklarından biri, AKP Tanıtım ve Medya Başkan 

Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı. Videoyu yapan ajansa tüm projeyi iptal emri veren 

ise onun başındaki Hamza Dağ olmuş.  

6- Başta Ayvalı olmak üzere Hamza Dağ’ın ekibine bir süre medyaya çıkma yasağı 

getirilmiş. İhalelerin verildiği Ayvalı’nın anket şirketi de AKP içinde tartışılmaya 

başlanmış.  

 

İFTAR BULUŞMASI PARKTAYDI  

John Berger’in sözüdür: “Bütün fotoğraflar bize unuttuklarımızı anımsatmak için 

vardır.”  
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in iftar 

buluşması da bir anımsatma yaptı aslında. Mütevazı masa, Erdoğan ve Bahçeli’nin 

Saray’a kurulan Özbek Otağı’ndaki iftar karesiyle karşılaştırıldı.  

Peki, iki muhalefet liderinin iftar yemeği nerede yapıldı?  

 

Öğrendim ki iftar için Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı tercih edildi. 

Park içinde, belediye başkanının misafirlerini ağırladığı yerde buluştu Kılıçdaroğlu ve 

Akşener.  

Son bir not...  

Akşener’in 37 yaşında, Fatih adlı bir oğlu var. Kılıçdaroğlu’nun iftar buluşması için 

Anneler Günü’nü de özellikle tercih ettiğini duydum.  

 


