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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
14 Haziran 2021 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Aksaray Üniversitesi Aksaray Malaklı Köpeği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

–– İstanbul Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Rejeneratif Tıp Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

–– Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

 

TEBLİĞLER 

–– 7326 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Altıncı Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ 

(Seri No:1) 

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 1) 
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Yem fiyatları son 1 yılda yüzde 70'in 

üzerinde zamlandı 
Türkiye'de kuraklık etkisiyle tahıl fiyatları artarken, küresel tarım emtia 

fiyatlarındaki yüksek seyir hayvancılık sektörünün ana girdileri arasında 

yer alan kesif yemdeki hammadde fiyatlarına da zam olarak yansıyor. 

 
İRFAN DONAT 

Hayvancılık sektörünün en önemli girdilerinin başında gelen yem fiyatlarındaki sert 

yükseliş aralıksız devam ediyor. 

Kesif yem fiyatları, içerdiği protein, vitamin ve diğer oranlara göre değişmekle birlikte 

son 1 yılda ortalama yüzde 70'in üzerinde zamlandı. 

Kesif yem fiyatlarındaki yükselişte yurt dışı hammadde fiyatlarının yüksek seyretmesi 

kadar yurt içinde kuraklık etkisiyle tahıl tarafında beklenen düşük rekolte de etkili 

oluyor. 

Haziran 2020'de kilogram fiyatı 1,64 TL olan düve yemi, 11 Haziran 2021 itibariyle 

2,81 TL'ye çıktı. Böylece son 1 yılda düve yemindeki fiyat artışı yüzde 71'i aştı. 

Buzağı yemi fiyatlarında da tablo çok farklı değil. Son 1 yılda yüzde 72'nin üzerinde 

artan buzağı yeminin kilogram fiyatı 1,74 TL seviyesinden 3 TL düzeyine çıktı. 
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Geçen yıl 1,67 TL olan kuru dönem yemi ise son bir yılda yüzde 68 artarak 2,80 TL 

düzeyine yükseldi. 

23 protein süt yeminin fiyatı ise son 1 yılda yüzde 72 artarak 1,97 TL olan kilogram 

fiyatı 3,38 TL'ye çıktı. 

Söz konusu fiyatların peşin ve yüklü alımlar için geçerli olduğunu ifade eden çiftçiler, 

vadeli alımlarda fiyat artışlarının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Üreticiler, yem 

fiyatlarının artık günlük olarak değişmesinden ve sürekli zamlı yeni listeler 

gelmesinden yakınıyor. 

Besiciler ve süt üreticileri, yem fiyatlarındaki hızlı artışa karşın karkas et ve çiğ süt 

fiyatlarındaki düşük seyir yüzünden zarar ettiklerini dile getiriyor. 

Anadolu'nun farklı bölgelerinden bazı çiğ süt üreticilerinin işletme zararı yüzünden 

anaç hayvanlarını kesime gönderdiği haberleri gelirken, maliyet baskısı yüzünden 

bazı besicilerin de kesime giden hayvanlarının yerine işletmelerine yeniden hayvan 

alımı yapmaktan kaçındığı bilgileri geliyor. 
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Gübre fiyatlarındaki artış son 1 yılda 

yüzde 100'ü aştı 
Son 1 yılda çiftçinin en çok kullandığı kimyasal gübrelerin fiyatları yüzde 

100'ü aştı. 

 
İRFAN DONAT 

Tarımsal üretimde en önemli girdiler arasında yer alan gübre fiyatları son 1 yılda 

yüzde 100'ün üzerinde zamlandı. 

Geçen yıl Haziran ayında ton fiyatı 1,800 TL olan ÜRE gübresi bu yıl 4,100 TL'yi aştı. 

Böylece ÜRE gübre fiyatındaki yıllık artış yüzde 128 olarak gerçekleşti. 

Amonyum sülfat fiyatları da geçen yıl 960 TL iken bu yıl 2,400 TL seviyelerini geçerek 

yüzde 155 oranında arttı. 

20.20.0 gübre çeşidi ise son 1 yılda yüzde 132 artarak 1,680 TL seviyesinden 3,900 

TL'ye çıktı. 

DAP gübresinin geçen yıl ton başına 2,250 TL olan fiyatı yüzde 149 artarak 5,600 TL 

düzeyine çıktı. 

Çiftçiler söz konusu fiyatların peşin ve yüklü alımlar için geçerli olduğunu 

kaydederken, vadeli alımlarda fiyat artışlarının çok daha yüksek olduğunun da altını 

çiziyor. 

Türkiye'nin farklı bölgelerinde üreticiler gübreye günlük olarak zam geldiğini belirtiyor. 

Çiftçiler, girdi maliyetlerindeki sert yükselişlerin üretimi zorlaştırdığından ve karlılığın 

azaldığından şikayet ederken, bazı ürünlerden de zarar ettiklerini dile getiriyor. 
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Rusya buğday ihracat vergisini 16 

Haziran'dan itibaren artırıyor 
Rusya'nın buğday ihracat vergisi 16 Haziran itibarıyla ton başına 33.30 

dolara yükselecek. 

 
Rus buğdayına yönelik ihracat vergisi 16 Haziran'dan itibaren ton başına 33.30 

dolara yükselecek. 

Söz konusu vergi miktarı 9-15 Haziran tarihleri arasında ton başına 29.40 dolar 

belirlendi. 

Interfax'ın haberine göre, arpa üzerindeki söz konusu vergi miktarı 16 Haziran 

itibariyle de ton başına 39.60 dolar olarak sabit kalacak. Mısır için ise ton başına 50 

dolar olan ihracat vergisi 16 Haziran'dan itibaren 48.20 dolar olarak uygulanacak. 

Rusya, hem iç hem de dış piyasadaki hareketlere göre esnek ihracat vergileri 

uygulama kararı aldığı için yeni ihracat vergisi oranları 16-22 Haziran tarihleri 

arasında geçerli olacak. 

Hatırlanacağı üzere, 2 Haziran'dan itibaren Rusya Federasyonu, buğday, mısır ve 

arpa ihracatında değişken vergiler ve tarım üreticilerini sübvanse etmek için onlardan 

alınan fonların iadesini sağlayan yeni bir tahıl ticaret mekanizması başlatmıştı. 

Buna göre, fiyatlar, Moskova Borsasında listelenen ihracat sözleşme fiyatlarına 

dayalı fiyat göstergelerine göre haftalık olarak hesaplanacak. 

Bilindiği üzere, Türkiye halihazırda Rusya'dan en fazla buğday ithal eden ülke 

konumunda ve yaşanan kuraklıkla birlikte bu yılki ithalat miktarının geçen yıllara 

oranla daha yüksek olması bekleniyor. 

https://www.bloomberght.com/borsa
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Bitkisel üretim destekleme 

ödemeleri 18 Haziran'da başlayacak 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim destekleme 

ödemelerine 18 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı. 

 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim destekleme ödemelerine 

önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağını açıkladı. 

Kilis ziyaretinde açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, 

soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum, organik gübre 

destek ödemeleri dahil olmak üzere önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 

milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi. 

Destek ödemelerinin TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran’dan itibaren çiftçilerin 

hesaplarına yatırılmaya başlanacağını ifade eden Pakdemirli, "Böylece bitkisel üretim 

desteklerinin yüzde 80’den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" 

diye konuştu. 

  



14.06.2021 

8 

 

Müsilajla mücadele kapsamında 

Balıkesir'de gübre fabrikasının 

faaliyetleri durduruldu 
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj ile mücadele için oluşturulan 

eylem planı kapsamında Balıkesir'de bir sanayi tesisinin faaliyetleri 

durduruldu. 

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, 

Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen bir 

sanayi tesisinin faaliyetleri durduruldu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 

denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmaları devam ediyor. 

Bakanlığın açıklamasında şirket ismi yer almadı. 

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi 

tesisinde, Bakanlık ekiplerince, kapsamlı inceleme ve denetim yapıldı. 

Denetimler sonucunda, Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği 

tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin 

durdurulmasına karar verildi. 
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Hollanda’dan getirilen yüzlerce inek 

telef oldu 
TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’ndan konuşan 

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barik, Hollanda'dan 

Türkiye'ye getirilen holstein cinsi ineklerin telef olduğunu söyledi. Barik, 

"Bize et olarak döndü veya bir kısmı da et bile olamadı, telef oldu gittiler 

merada, dağda çünkü şu topoğrafyada onun yaşama şansı yoktu." 

ifadelerini kullandı. 

 

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu 9 Haziran’da AKP 

Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Yusuf Serengil ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barik 

komisyon üyelerine sunum yaptı. 

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Barik de Türkiye'de işlenen tarım 

arazilerinin yüzde 59'unda, mera arazilerinin ise yüzde 64'ünde erozyon olduğunu 

dile getirdi. 

İNEKLER TELEF OLDU 

Prof. Dr. Kenan Barik, Hollanda’dan Türkiye’ye yüksek verim düşüncesiyle getirilen 

onlarca ineğin telef olduğunu söyledi. Barik’in Meclis Komisyon tutanaklarına 

yansıyan açıklaması şu şekilde: 
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“Şimdi, hatırlarsanız bir dönem Hollanda’dan holstein ineklerini ithal ettik. Niye? 

Çünkü holstein ineklerinin verim kapasiteleri çok yüksekti, bu verimden faydalanarak 

bizim ülkemizin süt miktarını artıracağımızı farz ettik, bu bakış açısıyla olaya 

yaklaştık. Ama bu coğrafyadan, bu topoğrafyadan holstein ineklerini getirip buraya 

yerleştirdiğimiz zaman, olayın hiç de öyle olmadığını anladık. Bunu şu açıdan ifade 

ediyorum: 

Bakış açımızı çeşitlendirirsek olayları daha sağlıklı ve daha net görürüz. 

Nasıl? Buraya holstein ineklerini getirirken yerli ineklerimizi özellikle mesela 

Doğu Anadolu kırmızısını da aşağıladık “Böyle hayvan olmaz olsun!” “Bu 

hayvanların ürünleri nedir ki 4 kilo süt veriyorlar!” diye aşağıladık onları “Yeni 

gelen hayvanlarımız bize 20 kilo süt verecek.” hesabıyla bir girişimde bulunduk 

ama gelen ineklerin hiçbirisi yaşamadı ve ülkemiz kaynak olarak oldukça önemli 

bir kaynağı kaybetmiş oldu. Nasıl? Bir ürün olarak göndereceğimiz, mamul olarak, 

ürün olarak gelecek her şey bize et olarak döndü veya bir kısmı da et bile olamadı, 

telef oldu gittiler merada, dağda çünkü şu topoğrafyada onun yaşama şansı yoktu. 

O zaman bizim yerli ırkların ne kadar harika hayvanlar olduğu ortaya çıktı çünkü bu 

coğrafyada bırakın yaşamayı, 4 kilo da olsa size bir süt verebiliyorlardı. Bu bakış 

açısıyla olaya gidersek daha iyi olacağını düşünmekteyim.” 

İklim değişikliğine uyum faaliyetlerinde AR-GE faaliyetlerinin göz ardı 

edilemeyeceğinin altını çizen Barik, şöyle konuştu: 

"Suyun yönetiminin tek bir elden yapılması ancak tarımsal sulamanın kesinlikle ayrı 

değerlendirilmesi gerekir. Bu konuda bir kanun düzenlemesi veya genel müdürlük 

düzeyinde, planlamada yetkiler çakışmayacak şekilde düzenlenmeli ve tarımsal 

sulama uzman mühendislerce planlanmalıdır. Tarım sektöründe sulama bitki desenini 

temel alan yaklaşımından çıkıp toprak yapısını esas alan bir yaklaşımla organize 

olmalıdır." diye konuştu. 
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Cari açık nisanda 1,7 milyar dolar 
Cari işlemler dengesi, nisan ayında 2,2 milyar açık beklentilerine karşın 

1,71 milyar dolar açık verdi. 

 
Cari işlemler dengesi, nisanda 1,71 milyar dolar açık verdi. Beklenti 2,2 milyar dolar 

açık geleceği yönündeydi. Yıllık cari açık ise nisanda 32,7 milyar dolara geriledi.  

Nisan ayı cari denge gelişmesinde; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 

2 milyar 332 milyon dolar azalarak 1 milyar 513 milyon dolara gerilemesi ve geçen 

yılın nisan ayında 339 milyon dolar net çıkış kaydeden hizmetler dengesi kaleminin 

bu ayda 811 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu. 
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Bakan Elvan: Üretici ve tüketici fiyat 

makasından biz de rahatsızız 
Son dönemde, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makasın 

kendilerini rahatsız ettiğinin altını çizen Bakan Elvan, “Üretici fiyatlarının 

hızlı yükselişinde, döviz kuru geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları 

temel rol oynuyor." dedi. 

 

 
 

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Sanayi Odası(ASO) Meslek Komiteleri ortak toplantısına 

katılan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomiye ilişkin geniş kapsamlı 

açıklamalarda bulundu. 

Son dönemde, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makasın kendilerini 

rahatsız ettiğinin altını çizen Elvan, “Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde, döviz kuru 

geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel rol oynuyor. Küresel salgından 

sadece Türkiye etkilenmiş değil tüm dünya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler 

etkilenmiş durumda” dedi. 

Elvan reel sektörü destekleyen politikaların süreceğini belirtirken, sermaye 

artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, artırılan sermayenin yurt 

dışından gelmesi halinde yüzde 75’e çıkarılacağını söyledi. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/06/11/2342424-RVrQ_cover.jpg
https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/06/11/2342424-RVrQ_cover.jpg
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“Önlemler küresel enflasyon ve borçluluğa ağır yük getirdi” 

2020’nin dünya ekonomisi açısından kayıp bir yıl olduğunu belirten Lütfi Elvan, 

küresel ekonominin yüzde 3, dünya ticaretinin ise yüzde 8 daraldığını bildirirken, 

dünya genelinde milyonlarca kişinin işgücü piyasalarını terk etmek durumunda 

kaldığını kaydetti. 

Pandemine ekonomik istikrar için uygulanan politikaların küresel enflasyon, bütçe 

açığı ve borçluluk seviyelerine çok ağır yük getirdiğini belirten Elvan, “İçinde 

bulunduğumuz süreçte; hem yapısal hem de dönemsel pek çok riskle karşı 

karşıyayız, oluşan hasarın giderilmesi de maalesef zaman alacak” dedi. 

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise öncü göstergelerin küresel ekonominin salgın 

öncesi dönemi geçtiğini gösterdiğini belirten Elvan, aşılama ve salgının seyrinin, 

toparlanma hızında belirleyici olacağını aktardı. 

Salgının tedarik süreçlerinin tek merkeze bağlı olmasının sakıncalarını ortaya 

koyduğunu belirten Elvan, “Çok uluslu şirketler, kendilerine yeni üretim merkezleri 

arıyorlar. 

Bununla birlikte; tıpkı yarı iletken çip tedariği konusunda gördüğümüz gibi Almanya, 

ABD ve G. Kore gibi ülkeler devasa yatırımları hayata geçiriyorlar. 

Şurası çok net; böyle bir konjonktürde erken harekete geçen, fırsatları en iyi şekilde 

değerlendiren, hatta kendi fırsatını kendisi oluşturanlar salgın sonrası dönemin 

kazananı olacaklar” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Ekonomi Reform Programının da bu 

amaçla hazırlandığına değinen Elvan,  “Bir taraftan pandemiyle mücadele ederken, 

diğer taraftanda ülkemizin ekonomi politikalarının temel rotasını belirledik. Siz 

kıymetli sanayicilerimiz başta olmak üzere, ekonomideki tüm aktörler için, 

öngörülebilirliği ve güveni daha da artıracak adımları ortak akılla belirledik. Bu 

adımların hayata geçmesi içinse, kamudaki tüm paydaşlarımızla yoğun bir mesai 

yürütüyoruz. Türkiye pandemi sürecini başarıyla yürütüyor” ifadelerini kullandı. 
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Destek tutarı 141 milyar lirayı aştı 

Uygulanan politikalarla, hem toplum sağlığını hem de ekonomiyi ayakta tutacak 

tedbirlere özel önem verdiklerini söyleyen Lütfi Elvan,  “Bütçeden ve çeşitli fonlardan 

sunduğumuz desteklerin tutarı 141 milyar lirayı aşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu 

tutarın 191 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3,4’üne ulaşmasını bekliyoruz. 

Kullandırılan ve ertelen krediler yoluyla ise, 524 milyar liralık, yani milli gelirin yüzde 

9,3’ü kadar bir kaynak harekete geçti” şeklinde konuştu. 

Zorlu bir dönemde üretim ve ticaretteki sürekliliğin devam etmesinde, KÇÖ, işsizlik 

ödeneği ve nakdi ücret desteği, normalleşme desteği gibi mekanizmaların büyük payı 

olduğunu söyleyen Elvan, bu 4 uygulamayla 9.5 milyon kişiye 55 milyar liralık destek 

sunulduğu bilgisini verdi. 

Toplam istihdamın 2020 Mart ayına göre 2 milyon kişi artarak 28 milyona çıktığını 

söyleyen Elvan, “Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Kadın ve genç istihdamı başta 

olmak üzere, işgücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliğimiz olmaya devam 

edecek” dedi. 

“Fiyat istikrarı ve cari açığın kontrolü sağlanacak” 

Fiyat istikrarının sağlanması ve cari açığın kontrol altında tutulmasının da ekonomi 

politikalarının odağında yer aldığını dile getiren Elvan, sürdürülebilir büyüme 

önündeki en temel engelin enflasyon olduğunu söyledi. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/06/11/678686-qSmf.jpg
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Sanayicinin önünü göremediğinde ekonomik istikrardan bahsetmenin mümkün 

olmayacağını belirten Lütfi Elvan, “Eşel mobil sistemi, bazı hizmet kalemlerinde KDV 

indirimlerinin devamı, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uyguladığımız sübvansiyonlar, 

kamu maliyesinin üstlendiği fedakarlıklardır” ifadelerini kullandı. 

Son dönemde, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makasın kendilerini 

rahatsız ettiğinin altını çizen Elvan,  “Üretici fiyatlarının hızlı yükselişinde, döviz kuru 

geçişkenliği ve artan küresel emtia fiyatları temel rol oynuyor. Küresel salgından 

sadece Türkiye etkilenmiş değil tüm dünya, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler 

etkilenmiş durumda” dedi. 

Türkiye’nin COVID-19 ile mücadele bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre 

çok daha başarılı olduğunun altını çizen Elvan, yapısal politikalara hız 

kazandırılacağı bilgisini verdi. 

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin enflasyon üzerinde risk oluşturan arz şoklarına karşı 

çözüm önerileri geliştirmeye odaklanacağını söyleyen Lütfi Elvan, bunun Merkez 

Bankası’nın yerini almayacağını, aksine banka politikalarını tamamlayıcı fonksiyon 

üstleneceğini anlattı. 

İmalat sanayinin performansı ve büyümeye katkısı hakkında da bilgi veren Bakan 

Elvan, döviz kurundaki oynaklıkların reel sektör bilançoları üzerinde yükler 

oluşturduğunu ama reel sektörün döviz açık pozisyonlarını yönetme kabiliyetine sahip 

olduğunu belirtti. 

Elvan; sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına finansman, beşeri sermaye, 

vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi 4 temel alanda somut ve yapıca 

bir politika gündemleri olduğuna değindi. 

“Bankaların firmalara yol gösterici olması gerekiyor” 

Bankacılık sektörünün potansiyelini daha da geliştirecek adımların yanında, faizsiz 

finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalar 

noktasındaki çalışmaları önemli ölçüde tamamladıklarını vurgulayan Elvan, 

bankaların üretme ve istihdam yaratma potansiyeli olan firmalara operasyonel 

anlamda yol gösterici olmaları gerektiğini aktardı. 

Elvan, teminata dayalı geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesinde risk 

yönetimine dayalı finansman uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. 

 Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, artırılan 

sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75’e çıkarılacağını kaydeden 

Elvan, proje bazlı ve büyük yatırımların ise enflasyon etkisinden korunmasını 

sağlayacaklarını anlattı. 
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“Özel kesim yatırımları kolaylaştırılacak” 

Kurumlar vergisinin iddia edildiği gibi diğer ülkelere göre yüksek olmadığını örneklerle 

açıklayan Bakan Elvan, yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında önemli adımlar 

atacaklarını, özel kesim yatırımlarını kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik olarak 

Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu’nu oluşturacaklarını söyledi. 

“Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerini, kadınların ve gençlerin 

istihdam edilmesi durumunda ilave süreler vererek uzatacağız” diyen Elvan, katma 

değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıları alacak sigortası ve alıcı kredileriyle 

destekleyeceklerini belirtti. 

Bakan Elvan, sanayicilerden 4 temel beklentileri bulunduğunu da belirterek bunları 

şöyle sıraladı: 

“Kaynaklarınızın doğru yerlerde kullanılması, Borç-özkaynak dengenizin daha dikkatli 

ayarlanması, İstihdam ve teknoloji dengesini çok iyi kurmaya özen gösterilmesi, 

Sanayinin yeşil dönüşümünü asla ıskalamaması” 
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Erdoğan: Çin'le 3,6 milyar dolarlık 

yeni swap anlaşması yaptık 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'le 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap 

anlaşması yaptıklarını belirterek, bu ülkeyle yapılan anlaşmalarda toplam 

tutarın 6 milyar dolara yükseldiğini söyledi. 

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e 

hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı 

düzenledi. 

 

Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Çin ile yeni swap anlaşması yaptıklarını 

belirterek detayları paylaştı.  Erdoğan, Merkez Bankasının döviz rezervinin 100 milyar 

dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. 

Ülkelerin kendi yerel paralarıyla ticaretlerinin, Merkez Bankaları arasında yapılan ve 

"swap" adı verilen para takası anlaşmalarıyla gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, şunları 

kaydetti: 

"Bu çerçevede yakın zamanda en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelen Çin'le 

çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2,4 milyar dolarlık bir swap 

anlaşmamız zaten vardı. Şimdi bu rakamı 3,6 milyar dolarlık yeni bir swap 

anlaşmasıyla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Tabii bu, 46 milyar Türk lirası, 

Çin olarak da 35 milyar yuana karşılık gelen 6 milyar dolarlık bir anlaşmayı böylece 

gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu Türkiye'nin son zamanlardaki çok ciddi bir sıçraması 

oldu. Bazı, malum kendilerine göre Merkez Bankasının döviz rezervi düşüyor. 

Bundan dolayı zil takıp oynayanlar var. Onların bu oyunlarını da bozmuş oldu. Zira 
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100 milyar dolarla inşallah şimdi Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar 

çıkmıştık. İnşallah bu tırmanış şimdi yeniden başlıyor ve bu tırmanışı da devam 

ettireceğiz." 

 

"Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları atmış oluruz" 

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin, "Temenni ederim 

ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak 

adımları da atmış oluruz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "ABD yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' 

olarak tanımalarının Türkiye'ye karşı bir tutum olduğunu kabul edersek, bu zirveyle 

açıkladığınız hedeflerinize ulaşmanız ne kadar mümkün olabilir?" sorusuna şu 

karşılığı verdi: 

"Amerika ile Amerika'nın liderleriyle yeni tanışan birisi değilim. Yani Bush 

döneminden itibaren, bu süreç içerisinde gerek Sayın Obama ile olan bir sürecimiz 

var, yine bu arada işte malum Trump ile olan bir sürecimiz var. Şimdi de Biden ile 

olan bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde de hepsiyle kötü günlerimiz oldu 

diyemem. Genelde çok çok başarılı çalışmalar yaptık. 'Bu başarılı çalışmalar 

esnasında Amerika gibi bir ülkeden Türkiye'nin beklentileri acaba tam manasıyla 

karşılığını buldu mu?' derseniz ona da 'Buldu' diyemem. Temenni ederim ki bundan 

sonraki süreçte bunu bulalım. Çünkü şu anda NATO ülkeleri içerisinde üzerine düşen 

görevleri yerine tam manasıyla getiren ülkelerden bir tanesi, ilk beşin içerisinde olmak 

suretiyle Türkiye'dir. Bu tabii önemli bir durum. Bunu kendileri de takdir ediyorlar, 

kabul ediyorlar. Şu anda da benim Sayın Biden ile geçmişe yönelik görüşmelerimde 

ilk defa bir araya gelmeyeceğiz. Geçmişte kendileriyle gerek evimde ziyaret etmek 

suretiyle gerek Amerika'da bulunduğumuz yerde bir araya gelmek suretiyle birçok 

görüşmelerimiz oldu. Yani kendisi Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de yine sık 

sık görüştüğümüz bir dostumuz. Şu anda da temenni ederim ki bu görüşmelerimizi 

aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz. 

NATO ile ilgili de aynı kararlılık içerisinde oluruz. NATO'da da biz yapılan ödemeleri 

de yerine getiren ülkelerden, müstesnalardan bir tanesiyiz." 

"Bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" 

 

Bugün küresel istikrarı riske atan krizlerin çoğunun Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

bölgede yaşandığını aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

“Türkiye olarak DEAŞ’tan PKK, YPG’sine, FETÖ’den DHKP/C’sine kadar aynı anda 

birçok terör örgütüyle mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi de sadece sınırlarımız 

içinde değil Suriye’den Irak’a kadar geniş bir alanda veriyoruz. 
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Dün Afrin’deki Şifa Hastanesi’ne yapılan terör saldırısı, PKK-YPG’nin nasıl kalleş ve 

vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Aralarında bebeklerin, doktorların, hastaların da 

olduğu 14 sivil saldırıda şehit olmuş, 32 kardeşimiz de yararlanmıştır. Buradan bir 

kez daha saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil 

şifalar diliyorum. Ülkemizde masumları, Suriye’de sivilleri, Irak’ta Kürt kardeşlerimizi 

katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız.” 

"Biz kendi sınırlarımızı korurken, NATO’nun sınırlarını da koruyoruz" 

 

Türkiye olarak sadece terörle mücadele etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Türkiye’nin aynı zamanda doğu-batı yönünde yoğun bir düzensiz göç 

baskısına da maruz kaldığını aktardı. 

Türkiye’nin sınırlarının, NATO’nun da sınırlarını oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, 

“Biz kendi sınırlarımızı korurken, NATO’nun sınırlarını da koruyoruz. Farklı 

cephelerden verdiğimiz mücadelelerde haklı olarak ittifak ruhuna uygun şekilde 

hareket edilmesini bekliyoruz. Zirve sırasındaki müttefiklerimize başta terörizm olmak 

üzere ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma göstermelerini beklediğimizi 

de ifade edeceğiz. 1952’den bu yana ihtiyaç duyulan her dönemde ittifaka 

sağladığımız katkılar, Türkiye’nin NATO'daki yeri ve önemi konusunda birer mihenk 

taşıdır. Günümüzde de NATO’nun yüzleştiği sınamalar karşısında güvenilir bir 

müttefik olarak kritik sorumluluklar üstlendik, üstleniyoruz. 2030’a giden süreçte 

Türkiye’nin ittifak içindeki rolünün daha da önem kazanacağına inanıyoruz.” 

"Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının 

teminatıdır" 

 

NATO Zirvesi sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile davetine 

icabetle Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden Erdoğan, 

“Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, bölgemizin barış, refah ve istikrarının teminatıdır. Bu 

süreç içinde özellikle de Azerbaycan Karabağ’da tarihi bir zafere imza atarak 30 yıllık 

işgale malum son vermiştir. Bu zafer aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve istikrarın 

da kapısını aralamıştır. Bu fırsatın iç siyasi hesaplarla heba edilmemesi en büyük 

temennimizdir. 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de düzenlenen zafer geçit törenini 

izlemiş, Azerbaycan’ın haklı gururunu paylaşmıştık. Bu seferki ziyaretimde ise 

Bakü’nün yanı sıra zaferin kazanıldığı topraklara gideceğiz. Türk dünyası için tarihi 

değeri olan birçok sanatçı yetiştiren ve Azerbaycan’ın kültür başkenti olarak ilan 

edilen Şuşa’yı inşallah ziyaret edeceğiz. 16 Haziran çarşamba günü A Milli Futbol 

Takımımızın, Galler ile oynayacağı maçı da değerli kardeşim Sayın Aliyev ile birlikte 

izleyeceğiz.” dedi. 

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin ardından yurda dönerek 17 Haziran'da Antalya'da 

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını 

bildirdi. 
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Bölgedeki 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafından buluşturan iş birliği sürecinin 

dönem başkanlığını, geçen temmuz ayından buna yürüttüklerini anımsatan Erdoğan, 

kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladıkları iş birliği sürecinde 3. kez üstlendikleri 

dönem başkanlığını bu zirve toplantısıyla Yunanistan'a devredeceklerini söyledi. 

18 Haziran Cuma günü ise kendi himayesi altında Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da 

katılacağını belirten Erdoğan, "Hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların 

temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kanaat önderini, akademisyeni, medya ve özel 

sektör mensubunu bir araya getirecek forumun bu ilk toplantısı, salgın döneminde 

fiziki katılımla gerçekleştirilen en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacaktır. 

'Yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar' teması altında icra edilecek forum 

vesilesiyle Antalya'ya gelecek liderlerle görüşmeler gerçekleştireceğiz." diye konuştu. 
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İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü 

markası oldu 
Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand 

Finance tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye'nin en güçlü markası 

oldu. 

 
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen marka değerleme ve 

strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Brand 

Finance Turkey 100-2021" raporunda İş Bankası, Türkiye’nin en güçlü markaları 

sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı. 

Brand Finance'ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme 

kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli 

yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması, 

oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği 

kaydediliyor. 
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Mahfi eğilmez Merkez Bankası’nın 

gerçek rezervini açıkladı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Merkez Bankası rezervlerimiz 100 milyar 

dolar seviyesine ulaştı" açıklamasından sonra ekonomist Mahfi Eğilmez, 

Merkez Bankası’nın gerçek rezervini açıkladı. Mahfi Eğilmez, rezervlerin 

takip edileceği sitenin adresini de sosyal medya hesabından verdi. 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Brüksel ziyareti 

öncesi havalimanında yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerinin 100 milyar 

dolara yaklaştığını açıklamıştı. 

Bu açıklamanın ardından Ekonomist Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından TC Merkez 

Bankası net rezervlerinin 13,6 milyar dolar olduğunu yazdı. Eğilmez swap 

anlaşmaları hariç Merkez Bankası rezervinin ise eksi 56 milyar dolar olduğunu 

belirtti. 

Öte yandan Eğilmez, Merkez Bankası rezervlerinin takip edilebileceği sitenin de 

adresini verdi.  

DÖVİZ REZERVLERİNİN SON DURUMUNU AÇIKLADI 

Eğilmez paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:  

"28 Mayıs 2021 itibarıyla TCMB'nin brüt rezervleri 93,7 milyar dolar, net 

rezervleri 13,6 milyar dolar, swap hariç net rezervleri eksi 56 milyar dolardır. 

Merkez Bankası rezervlerini güncellenmiş olarak aşağıdaki siteden 

izleyebilirsiniz. https://tcmb-reserves.github.io"  
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Erdoğan-Biden görüşmesi bugün: 

Kritik 6 madde 
Biden ve Erdoğan’ın dostça verecekleri bir fotoğraf, ekonomik sıkıntı 

içindeki Türkiye’nin çok ihtiyacı olan yabancı yatırım için de “güvence” 

niteliğinde olacak. 

 
Brüksel’deki Erdoğan-Biden görüşmesinde 6 madde öne çıkacak. “S-400, Terörle 

Mücadele, Doğu Akdeniz ve Libya, Halkbank Davası, Afganistan’da Türk Askeri 

Varlığı ve Rusya’nın SİHA Hilali ile Kuşatılması” konuları derinlemesine ele alınacak. 

Biden ve Erdoğan’ın dostça verecekleri bir fotoğraf, ekonomik sıkıntı içindeki 

Türkiye’nin çok ihtiyacı olan yabancı yatırım için de “güvence” niteliğinde olacak. 
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Bakan Koca: Normal hayata bir adım 

daha yaklaştık 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin bilgi 

verdi. Koca, “Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip 

aşılarını yaptırdı. Normal hayata bir adım daha yaklaştık.” dedi. 

 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularına ilişkin sosyal medya 

hesabı üzerinde açıklama yaptı. 

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “12 Haziran Cumartesi toplam 449.684 aşı yapıldı. 

Aşı yaptırmak üzere randevu alanların %99,485’i gelip aşılarını yaptırdı. Normal 

hayata bir adım daha yaklaştık. Sağ olun.” ifadelerine yer verdi. 
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Erkekler eve, kadınlar işe! 

 
Alaattin AKTAŞ  

14 Haziran 2021 Pazartesi 

 

İstatistikte harikalar yaratmaya devam ediyoruz... 

✔ Nisanda nasıl oldu da kadın çalışan sayısı artarken erkek çalışan sayısı 

azaldı? 

✔ Bu durumun özellikle sanayi ve inşaatta yoğunlaşmış olması nasıl izah 

edilebilir? 

✔ İnşaattaki istihdam arındırılmamış verilere göre azalırken, mevsim 

etkisinden arındırılmış verilere göre artış yaşanmasının mantığı ne? 

Hadi istihdamın son bir yılda yaklaşık 3 milyon kişi artması pandemi etkisinden yavaş 

yavaş sıyrılıyor olmamızın doğal bir sonucu... 

Hadi istihdam bir yılda 3 milyon artarken insanların “iş” diye feryat etmesi bir abartı... 

Hadi gerçekte iş çok da, özellikle gençler iş beğenmediği için işsizlik yüksekmiş gibi 

görünüyor... 

Hadi 4.5 milyon işsize takılmak anlamsız, işsizlik oranına bakalım, o da yüzde 12-13 

dolayında ve pandemi koşullarında bu gayet normal... 

Hadi adına atıl işgücü oranı denilen, bir anlamda gerçek işsizliği ortaya koyan oranın 

bu dönemde yüzde 27 düzeyinde olması da gayet olağan sayılmalı... 

Tamam bütün bunları anladık, bütün bunlar normal; ama gelin hiç olmazsa nisan 

ayının “erkekleri eve tıkan, kadınları işe gönderen” sonuçlarını bir açıklayıverin, bir 

izah ediverin! 

Açıklaması ne ola ki? 

Veriler TÜİK’e ait. Nisan ayında istihdamda bakın neler olmuş... 



14.06.2021 

26 

 

Mevsim etkisinden arındırılmamış verilere göre nisanda toplam istihdam 176 bin kişi 

artmış. Artış tümüyle tarım ve hizmetler kaynaklı. Sanayi ve inşaatta istihdam 

gerilemiş. Sanayi neyse de, inşaattaki istihdam nisanda marta göre ne olmuş da 

azalmış, pek anlayamadık. Gerçi önceki iki yılda da bu eğilim var. Daha önceki 

yıllarda ise marttan nisana geçişte inşaattaki istihdam kayda değer ölçüde artmış. 

Asıl konumuza dönelim... Yani istihdamın nasıl olup da kadınlarda artarken 

erkeklerde azaldığına... Hem de öyle böyle değil! 

Erkeklerdeki istihdam nisanda marta göre 281 bin kişi azalmış. Erkek istihdamı 19 

milyon 444 binden 19 milyon 163 bine inmiş. 

Buna karşılık kadın istihdamında tam 456 bin kişi artış olmuş. Kadın istihdamı 8 

milyon 463 binden 8 milyon 919 bine yükselmiş. 

Şimdi "Erkekler eve, kadınlar işe” derken haksız mıyız! 

Ne oluyor, nasıl oluyor; kadın istihdamı böylesine artarken erkek istihdamı geriliyor. 

  

SANAYİ VE İNŞAATA KADINLAR MI EGEMEN OLUYOR! 

Kadın ve erkek bazında toplamda ortaya çıkan bu tuhaflık, iki sektördeki, sanayi ve 

inşaattaki duruma bakınca iyice anlaşılmaz bir hal alıyor. 

https://i.dunya.com/storage/files/images/2021/06/13/tabloss-QLlc.jpg
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Nisanda sanayide çalışan erkek sayısı 251 bin azalmış. Buna karşılık sanayideki 

kadın istihdamı 117 bin artmış. 

Benzer bir durum inşaat sektörü için de geçerli; düşünün inşaat! Bu sektörde çalışan 

erkek sayısının 145 bin azaldığı nisan ayında kadın çalışan sayısında 24 bin artış 

olmuş. Zaten inşaat sektöründeki kadın çalışan sayısı ne ki! Martta 68 bin olan kadın 

çalışan, nisanda 92 bine çıkmış. Tam yüzde 35 artış! 

Sanayi ve inşaat... Doğal olarak erkeklerin çok daha fazla istihdam edildiği sektörler. 

Nasıl olmuş bu, belli değil. 

GELİN BİR DE MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRIP BAKALIM 

Şimdiye kadar aktardığımız veriler mevsim etkisinden arındırılmamış sayıları 

gösteriyor. Mevsim etkisinden arındırılmış verilerde ise toplam istihdamın nisanda 

artmadığı, aksine 193 bin kişi azaldığı görülüyor. 

Mevsim etkisinden arındırma fazlasıyla karmaşık, hatta anlaşılması pek kolay 

olmayan teknik bir işlem. Yalnızca şu tuhaflığa dikkatinizi çekmek isteriz. 

Mevsim etkisinden arındırmanın çok basit mantığı var: 

İstihdam bazı sektörlerde mevsim etkisiyle artar ya da azalır. Örneğin tarımda. 

Baharla birlikte kış aylarına göre tarımda çalışan sayısı artış gösterir. Nitekim nisanda 

mart ayına göre mevsim etkisinden arındırılmamış tarım çalışanı sayısı 349 bin 

artmış, ancak bu artışın bir kısmı mevsim etkisiyle olduğu için arındırma işleminden 

sonra bir anlamda gerçek artış 62 bin olarak bulunmuş. 

Tarım gibi havalar ısındıkça daha çok çalışılan bir sektör de inşaat. İnşaattaki 

istihdam, normalde artmak bir yana marttan nisana geçişte 121 bin kişi azalmış. 

Olabilir, çeşitli nedenlerle böyle bir gerileme ortaya çıkmıştır. 

Tuhaflıklar zinciri 

Ama diğer yandan mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre inşaat sektöründe 

çalışanların sayısı bir ayda 9 bin kişi artmış. 

Anlaşılması çok zor bir durum değil mi... 

Bir anlamda “gerçek çalışan sayısını” gösteren arındırılmamış veriye göre azalma 

varsa, nasıl olur da mevsim etkisinden arındırılmış veri istihdam artışına işaret 

edebilir? 

Arındırılmamış veri setine göre inşaattaki çalışan sayısı 1 milyon 854 binden 1 milyon 

733 bine gerilemiş. Arındırılmış veriye göre ise çalışan sayısı 1 milyon 800 binden 1 

milyon 809 bine yükselmiş. 
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Bakın tarımda oluşan tablo normal. 349 bin kişilik artışın bir anlamda 287 bini 

mevsimsel etkenlerle ortaya çıkmış, gerçek artış 62 binmiş. 

Tarımla inşaatın mevsim etkisi benzer sayılmaz mı? Havalar ısınacak, tarlada çalışan 

da, inşaatta çalışan da artacak. Görünür artış, gerçek artıştan fazla olacak. Çünkü bir 

kısmı sanal denilebilecek artış. 

“Havalar ısınmasaydı ne kadar kişi çalışmış olurdu” gibi bir sorunun yanıtı veriliyor 

yani. 

Ama bakıyorsunuz, inşaatta görünürde düşüş var, gerçekte ise artış! Hani kışa giriyor 

olsaydık, örneğin ekimden kasıma geçiş, böyle olabilirdi. 

Peki bu nasıl oluyor hanımlar, beyler; bir izah etseniz de öğrensek! 
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Erdoğan-Biden kritik görüşmesi… 

Masada neler var? 

 
Zeynep GÜRCANLI  

14 Haziran 2021 Pazartesi 

 

Brüksel’de bugün Türkiye ve ABD ilişkilerinin ne yöne gideceğini belirleyecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi gerçekleşecek. 

Görüşmede her iki ülke açısından farklı konu ve beklentiler öne çıkıyor. ABD’nin 

beklentisi, Türkiye’nin Rusya-Çin eksenine daha fazla kaymadan, NATO içindeki 

“müttefiklik” pozisyonunu koruması; 

 

AK Parti hükümetinin beklentisi ise, ABD Başkanı’nın göreve başladığı günden bu 

yana dünyayı “demokratik ülkeler ve diğerleri” olarak ikiye bölen yaklaşımında, 

Türkiye’yi “demokrasiler” arasına dahil edecek bir fotoğraf ortaya çıkartabilmek. Biden 

ve Erdoğan’ın birlikte, gülümseyerek, dostça verecekleri bir fotoğraf, ekonomik kriz 

içindeki Türkiye’nin çok ihtiyacı olan yabancı yatırım için de “güvence” niteliğinde 

olacak. Elbette AK Parti hükümeti açısından o fotoğrafı iç politika gündemi için 

kullanmak da büyük olasılıklar arasında. 

Zorlu konular... 

Fotoğraf bir yana, görüşmenin içeriğinde zorlu konular ele alınacak; 

● S-400 SIKINTISI 

Türkiye-ABD ilişkileri, özellikle Ankara’nın Rus S-400 savunma sistemini silah 

envanterine geçirmesiyle gerginleşmiş, Washington yönetiminin Ankara’ya yaptırım 

uygulamasına kadar varmıştı. En büyük yaptırım da, Türkiye’nin başından beri içinde 

olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması oldu. Masada artık S-400 ile F-35 

konuları birlikte ele alınıyor. Ancak görüşmede, her iki konuda da ilerleme 

beklenmiyor. Bunun nedeni, Ankara’nın S-400’ler konusunda hala pazarlık şansı 

olduğunu düşünmesine rağmen, ABD Kongresi’nin S-400 konusunu son Savunma 

Bakanlığı bütçe yasasına dahil etmesi nedeniyle Biden yönetiminin elinin “yasayla” 

bağlı olması. ABD’nin tavrı tek, kesin ve net; yaptırımların kalkması için Türkiye ya S-
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400’leri toptan ülkeden çıkartsın, ya da kullanılmayacağına ilişkin ABD’ye yazılı 

güvence versin. 

● TERÖRLE MÜCADELE 

ABD ve Türkiye’nin “terörle mücadeleden” anladıklarının farklı olması nedeniyle bu 

konu da masadaki en zorlu başlıklardan; Türkiye Suriye’nin kuzey doğusunu kontrol 

eden PYD-YPG oluşumunu PKK terör örgütünün devamı olarak kabul ediyor, ABD 

ise PKK’yı terör örgütü olarak görmekle birlikte, PYD-YPG’yi bu tanımın dışında 

tutuyor. Üstelik ABD Kongresi’nde de PYD-YPG’ye yönelik çok güçlü bir destek var. 

Biden yönetiminin bu alanda Ankara’nın istediği yönde adım atması zor. Yine de son 

dönemde, PYD-YPG bölgesindeki petrolün çıkarılmasında Amerikalı bir şirkete 

verilen iznin Washington yönetimi tarafından uzatılmaması, Türkiye’ye “bir zeytin dalı” 

olarak nitelendirildi. Bu konu, Erdoğan-Biden görüşmesinden çok, Çarşamba günü 

Cenevre’de yapılacak Biden-Putin görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri 

olacak. Washington Suriye politikası, Rusya ile işbirliği yapıp yapmayacağı, Cenevre 

görüşmesinden sonra netleşecek. 

Terörle mücadele konusunda ABD ile Türkiye arasında olası işbirliği alanı ise Kuzey 

Irak’taki PKK terör örgütü yapılanmasıyla mücadele; Türkiye’nin Irak’ta devam eden 

terörle mücadele operasyonuna bölgedeki Amerikan yanlısı Barzani yönetimi büyük 

destek sağlıyor. TSK’nın Pençe-Kaplan operasyonunun PKK’nın en bilinen karargahı 

Kandil’e kadar yakın bir tarihte uzanması bekleniyor. Nitekim, PKK’lı teröristlerin 

elebaşlarından Karayılan’ın medyaya yaptığı son açıklamalar da örgütteki panik 

havasını yansıtır nitelikte. 

ABD ile Türkiye’nin işbirliği yapabilecekleri bir başka alan ise Suriye’nin 

Kuzeybatısındaki İdlib’de olabilir. Washington yönetimi İdlib’in Rusya destekli Esad 

yönetimine geçmesi yerine, kontrolün Türkiye’de kalmasını tercih eden bir politika 

izliyor.. 

Terörle mücadelenin Ankara açısından kritik önemdeki bir başka unsuru ise FETÖ 

elebaşısının halen ABD’de ikamet etmekte olması. 

● RUSYA’NIN “SİHA HİLALİ” İLE KUŞATILMASI 

Ak Parti hükümetinin son bir yıl içinde Ukrayna, Gürcistan ve son olarak Polonya ile 

yaptığı askeri 

antlaşmalar, bu ülkelere Türk SİHA’sı satışı, NATO’nun “rakip” olarak gördüğü 

Rusya’nın çevrelenmesi açısından önem taşıyor. Yine bu çerçevede Karadeniz’deki 

NATO varlığının arttırılması, hatta bunu yapmak için Montrö antlaşması’nda 

“esnekliğe gidilmesi” de Amerikan tarafının ajandasında bulunan konular arasında. 

● AFGANİSTAN’DAKİ TÜRK ASKERİ VARLIĞI 

Görüşmenin en olumlu geçmesi beklenen başlığı, NATO ve ABD’nin çekilmesinin 

ardından Kabil Havaalanının güvenliğinin Türkiye tarafından üstlenilmesi; Ankara, 

Afganistan’a ek asker göndermeyi gerektirecek bu yeni görev için ABD ve NATO’dan 
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mali, lojistik ve istihbarat desteği talep ediyor. Biden-Erdoğan görüşmesinde bu 

konuda genel bir uzlaşma olursa, desteğin niteliği ve miktarı daha sonra alt 

düzeyde yapılacak yoğun pazarlıklarla belirlenecek. Bu yeni işbirliği alanının riskli 

tarafı ise, Afganistan’ın halen yüzde 50’sini kontrol eden Taliban’ın ülkedeki Türk 

askeri varlığına karşı olduğunu açıklaması. 

Türkiye, Libya’da yaşadığı “kardeş kavgasında taraf olmak” yanlışını –Taliban’ın 

itirazının sürmesi halinde—Afganistan’da da tekrarlamak olasılığı ile karşı karşıya. 

● HALKBANK DAVASI 

Erdoğan, Biden’ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde yapılan tüm görüşmelerde 

ABD’de görülen Halkbank davasını gündeme getirmişti. O dönemde “bağımsız 

yargıya karışmayız” diyen Biden’ın bu tavrını Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 

değiştirmesi de beklenmiyor. 

● DOĞU AKDENİZ VE LİBYA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi çerçevesinde sadece Biden’la değil, 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile de görüşecek. Bu ikili görüşmeden –iki ülkenin 

turizm sezonunu da göz önüne almaları nedeniyle- sıcak görüntüler ve işbirliği 

mesajları çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu konu, Biden-Erdoğan görüşmesinin – 

şimdilik- sıkıntılı başlıklarından biri olmayacak gibi. Libya konusunda ise 

ABD’nin Türkiye’ye “askerini çek” baskısı sürüyor. Tam da zirve toplantısı öncesinde 

Türkiye’nin Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı’nın olduğu çok kalabalık 

ve kritik bir heyeti Trablus’a göndermesi, Ankara’nın bu baskıyı hafifletme çabasını 

yansıtıyor. 
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Abdulkadir Selvi 

Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni 

model önerisi 

14 Haziran 2021 

Bugün gözler Erdoğan-Biden görüşmesine çevrilmiş durumda. 

Bu görüşme Biden başkan seçildikten sonra iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olması 

açısından önemli. Dış politikadan ekonomiye kadar birçok alanı etkileyecek. 

Görüşmeye ne kadar zaman ayrılacağı, görüşme sırasında liderlerin yüzlerindeki 

ifade, mimikleri, jestleri hatta taktıkları kravatın rengine kadar her şey önemlidir. 

Çünkü her şey bir mesajdır, her şey bir anlam ifade eder. 

KRİZ ÖNCELİKLİ Mİ OLMALI 

Dış politika alanım değil ama iki liderin görüşmesinin formatının önceden 

belirlendiğini bilecek kadar mesleki deneyime sahibim. Hangimiz otursak, iki ülke 

arasındaki kriz konularına ilişkin ilk dört maddeyi ezberden sayabiliriz. S-400’lerden 

girer, Suriye’de YPG’ye verilen destekten çıkar, F-35’leri bir köşeye yerleştirir, 

FETÖ’nün iadesinden çıkarız. 

FIRSAT ÖNCELİKLİ 

 Ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu çok geç kalmış bir öneri de 

olabilir. Ama ABD başkanları ile görüşmelerin formatını değiştirmeliyiz. ABD 

başkanları ile hep kriz konularını görüşüyoruz. Elbette ki ülkeler arasında sorunlar 

varsa devlet başkanları bunları ele alacak. Ancak bu tür durumlarda enerjimizi kriz 

konuları üzerinde harcıyoruz. İlişkilerin geliştirilmesi konusu ise birkaç iyi niyet 

cümlesi olarak geçiyor. 

ÖZAL BAŞARMIŞTI 

Ben krizlere endeksli değil, fırsat öncelikli yeni bir ilişki biçimi kurulması gerektiğini 

öneriyorum. 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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Özal bunu başarmıştı. Özal ile Bush görüşmesinde de masada devasa sorunlar 

vardı. Özal krizlere değil, fırsatlara odaklanarak yeni bir ilişki geliştirmeyi önerdi. 

Başarılı da oldu. Özal ABD’den yararlandı, ABD Özal’dan yararlandı. Türk-Amerikan 

ilişkileri askeri ve stratejik kulvardan çıkıp, ekonomik boyut kazandı. Türkiye, Körfez 

Savaşı başta olmak üzere ABD’nin bölgedeki en çok danıştığı ülkelerin başında 

geldi. Özal’ın ABD politikasında tenkit edilebilecek noktalar bulunabilir. Hatta aşırı 

Amerikancı olduğu söylenebilir. Ama benim kastetmek istediğim nokta farklı. 

PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ 

ABD ile ilişkilerde yeni bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü ilişkiler tıkanma 

noktasına geldi. İlişkilere yeni bir format kazandırmalıyız. Bunun zamanı neden şimdi 

gelmemiş olsun? Neden Erdoğan-Biden görüşmesi ile yeni bir süreç 

başlamasın? Erdoğan bir dönem hem ABD ile hem AB ile çok iyi ilişkiler tesis etmişti. 

Bir dönem Obama’nın en çok görüştüğü liderlerin başında geliyordu. Avrupa 

Birliği’nden tam üyelik için müzakerelere başlanması kararını çıkarabilmiş bir liderdi. 

Çok umutlu değilim ama buna ihtiyaç var. 

BIDEN’LA 4 YIL 

ABD’yi 4 yıl daha yönetecek bir başkan var. Biden’ın bizimle ilgili çok olumlu 

düşüncelere sahip olmadığını da biliyoruz. Erdoğan’ı seçim yoluyla tasfiye etmekten 

söz edecek kadar ileri gitti. Ancak bu tür ilişkiler kimi zaman zıtlıklar üzerinden 

kurulabilir. 

Çünkü Erdoğan ABD’nin göz ardı edemeyeceği yüksek profilli bir başkan. 

Uluslararası konularda süreçleri tersine çevirebiliyor. Ve halk desteği çok güçlü. 

YENİ BİR SIÇRAMA 

Elbette ülkemizin çıkarları gerektiriyorsa ABD ile de restleşebiliriz. Zaten uzun süredir 

bir restleşme içindeyiz. Ancak yeni bir başlangıç yapılabileceğine inanıyorum. Kriz 

değil fırsat öncelikli bir ilişki tesis ettiğimizde şu anda sorun olarak görünen birçok şey 

anlamını kaybedecek demektir. 

 

Erdoğan-Biden görüşmesi ile Türkiye ile ABD arasında yeni bir ilişki tesis 

edilebileceğini düşünüyorum. Buna ihtiyaç var. ABD ile AB ile ilişkilerimizi geliştirmek 

Rusya karşısında da elimizi güçlendirir. Ayrıca Batı dünyası ile ilişkilerini geliştiren 

Türkiye ekonomide yeni bir sıçrama yapabilir. 

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ KEMAL BEY 

 

HDP’YE ikinci kapatma davası açılınca Kılıçdaroğlu 

“Demokrasinin savunulması gereken bir ortamda, siz bir partiyi 

kapatamazsınız” diye karşı çıktı. 
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Haklı olarak, “Bugüne kadar, Cumhuriyet tarihi süreci boyunca kaç tane parti 

kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi?” diye sordu. 

“Halkın desteğini alan parti yaşar. Halkın desteğini almayan siyasi partiler 

tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz, siyasi partilerin kapatılması, siyasi 

partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız” dedi. 

Parti kapatmalara karşı olan birisi olarak ben de Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerini 

destekledim. 

Hem de amasız, fakatsız. 

Çünkü parti kapatmaları çare olarak görmüyorum. 

AK PARTİ’YE FARKLI 

Ama aynı Kılıçdaroğlu, AK Parti hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak 

şöyle dedi: “Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, 

eğer bir siyasal partinin, devletin temel nizamını yani toplumun laiklikle ilgili 

kurallarını din esaslarına dayandıran eylemleri olur, bunlar da o parti açısından 

odak merkezi haline dönüşürse o zaman Anayasa Mahkemesi’ne o partinin 

kapanmasıyla ilgili dava açacaksın diyor.” 

Kılıçdaroğlu devam ediyor. Ama ben devam etmeyeceğim. Onun AK Parti hakkında 

kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı nasıl savunduğuna yer 

vermeyeceğim. 

BU ÇELİŞKİ NEDEN? 

Neden? Çünkü zaten sorun tam da burada. 

HDP hakkında açılan kapatma davasına karşı çıkarken, AK Parti hakkında açılan 

kapatma davasını desteklemekte. 

 

Ahmet Kaya’nın buğulu sesiyle söylediği gibi, “Bu ne yaman çelişki 

anne” demiyorum. Sadece Kemal Bey, bu ne yaman tutarsızlık, diye sormakla 

yetiniyorum. 

AKŞENER, HDP’Yİ NEDEN İSTEMİYOR? 

 

MERAL Akşener’in, HDP’nin ayrı cumhurbaşkanı adayı çıkarması önerisi muhalefet 

cephesini karıştırdı. Milliyetçi kökenden gelen Akşener’in, PKK’nın siyasi uzantısı 

ilan ettiği HDP ile ittifakı istememesinin birçok önemli nedeni olabilir. 

Milliyetçi Akşener, “PKK ile ittifak yaptı gibi bir damgayı siyasi hayatı boyunca 

taşımak istemiyor” yorumları da yapılabilir. Bunların önemli bir kısmı da isabetli 
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değerlendirmelerdir. Burada pek üzerinde durulmayan birkaç noktaya değinmek 

istiyorum. 

1- HDP ile ortak aday formülü sadece milliyetçi oylarda fireye neden olmaz, Meral 

Akşener’in muhalefetin ortak adayı olmasının da önünü keser. 

2- HDP ile ortak aday modeli olursa Akşener, millet ittifakı içindeki belirleyici 

konumunu kaybeder. Oysa şu anda altın hisse Akşener’in elinde. 

3- Kılıçdaroğlu, HDP ile ortak aday konusunda ısrar ederse ittifak çatlar, İYİ Parti, 

HDP ile ittifakta yer almaz. 

4- Baraj yüzde 5’e inerse İYİ Parti’nin ittifaka ihtiyacı kalmaz. 

Peki Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’yi kaybetmeyi göze alabilir mi? Mümkün değil. O nedenle 

HDP’yi yine yedek kulübesinde bekletecekler. 
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İbrahim Kahveci 

Milleti kandırmak! 

Aralık 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun TBMM’de Bütçe 

konuşması: “İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü için gerçek veriler burada. 

Pandemiye rağmen hepsinin üzerinde gerçekleşiyor. Bunu kullanan bizim 

vatandaşımız.” 

Şimdi iki haberin ilki (02 Ekim 2020-Habertürk): “Osmangazi’ye salı günü 1,75 milyar 

TL ödendi. Ankara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun 

ardından Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ilk 

yarısına ilişkin “garanti” ödemesini yaptı. 29 Eylül Salı günü, işletmeci şirkete, yılın ilk 

yarısında araç geçişlerinin garanti sınırının altında kalması nedeniyle 1 milyar 750-1 

milyar 800 milyon TL arasında bir ödeme gerçekleştirildi.” 

İkinci haber: (05 Nisan 2021-Habertürk): “Osmangazi’ye 1,6 milyar TL’lik ödeme... 

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, 2020 yılının ikinci 

yarısına (1 Temmuz-31 Aralık) ilişkin “garanti” kapsamında 1.6 milyar lira ödeme 

yapıldı. İşletmeci Otoyol Yatırım AŞ’ye yakın kaynaklar, ödemenin geçen hafta içinde 

yapıldığını söyledi.” 

Kısaca Bakan TBMM’de konuşurken zaten ve kullanım garantinin üzerinde derken 

zaten eksik kullanım nedeniyle 1,75 milyar lira çoktan ödenmişti. Konuşma 

sonrasında ise son 6 aylık eksik kullanım ücreti de ödendi. 

O zaman sormak lazım: Bakan Karaismailoğlu ne konuştu? 

*** 

Önceki gün Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet “Kanal İstanbul Gerçekleri” 

başlığında yazdı. “YSS Köprüsü 6 yıl sonra işletme süresi bitecek” dedi. Haydaaa 

ama... 

29 Mayıs 2012 Sabah Gazetesi: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 3. Köprü 

ihalesini kazanan firmayı açıkladı: Binali Yıldırım ‘Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 

Odayeri-Paşaköy Kesiminin ihalesinde en kısa yapım ve işletim süresini 10 yıl 2 ay 
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20 gün ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu’nun verdiğini 

açıkladı. 

Dikkat edin; yapım+işletim süresi 10 yıl 2 ay 20 gün... Binali Yıldırım o kadar net ki, 

tek eksik bıraktığı bilgi saat kısmıymış. 

Köprü temeli 29 Mayıs 2013’de atıldı. 10 yıl 3 ay ekleyelim üzerine (10 gün bizden): 

2023/29 Mayıs 10 yıl eder +3 ay daha eklediğimizde 2023/29 Ağustos tarihinde 

köprü artık devletin olması gerekiyor. 

Temmuz 2017’de dönemin ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan o dönem Hürriyet 

Gazetesinde çalışan Deniz Zeyrek’e “İşte Köprü Gerçekleri” başlığında açıklama 

yapıyor. YSS hakkında iddia: İşletme süresi 10 yıl 3 ay. Bakan ağzından gerçek bilgi: 

İşletme süresi 7 yıl 9 ay. (26 Ağustos 2016 hizmete açılış+7 yıl 9 ay = Mayıs 2024 

köprü artık devletin) 

İhalede böyle denmiş ve ihale böyle kazanılmış. Ama Mehmet Acet Haziran 2021 

yazısında işletme süresinin dolmasına 6 yıl daha var diyor. Yani Acet’e göre YSS 

Haziran 2029’da devlete geçecek. 

Aslında Mehmet Acet çok haklı. Binali Yıldırım’ın ihalede verdiği tarih ile Ahmet 

Arslan’ın verdiği tarihler de uyuşmuyor. Sürekli Hazine garantisi uzatılmış. Ama 

kimse de çıkıp: “Kardeşim siz bu Milletin parasını bu müteahhitlere ilk sözleşme 

dışında nasıl peşkes çekiyorsunuz” dememiş. Anlaşılan Türk Halkı geçmediği 

köprülerin, gitmediği yolların parasını ödemeye daha çok devam edecek. 

*** 

Acet diyor ki “Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu toplamında garanti geçiş 

sayılarının üstüne çıkılmış durumda. Günlük garanti araç sayısı 40 bin ama 36 bin 

415 sayısına ulaşılmış. Otoyol 1. kesim için ise 40 bin araç garantisine karşılık 45 bin 

280 araç kullanmış.” 

Acaba bu sayılar kaç günü ifade ediyor? Mesela bayram öncesi veya bayram 

sonrası, tatile gidiş günleri vs... 

Oysa köprüde garanti 6 aylık ortalamalar üzerinden alınıyor. Müteahhit parasını 6 

aylık ortalama üzerinden dolar bazında alıyor. (Eskiden yıllıktı ama müteahhitler hızla 

yükselen dolardan daha iyi faydalansın diye 6 aylık olarak değiştirildi). 

Sevgili Mehmet Acet, size günlük rakamı verenlere şunu sorun: “2021 yılında bugüne 

kadar kaç araç geçti ve bunun günlük ortalaması nedir?” 

Ha, bu arada Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 35 dolardan başladı ama şu sıralar 47 

dolara geldi. Seneye artık 50 dolar olur. Nihayetinde ABD enflasyonuna bağlı olarak 
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müteahhitler her yıl geçiş ücretini dolar bazında da artırıyor. Binali Yıldırım 

zamanında öyle yapmış sözleşmeleri. 

Köprüyü geçenler 147 TL ödüyor ama üstünü Hazine’den yüce Milletimiz zaten 

ödemeye devam ediyor. Garanti dolsa bile geçenlerin ödediği paradan daha fazlasını 

kasadan ödüyoruz. Ama zaten garanti de dolmuyor (Köprü açıldığından beri yıllık ve 

6 aylık ortalama hiç dolmadı). 

Sayın Acet siz bir köprüyü 50 $ * 8,50 TL = 425 TL ödeyerek geçer misiniz? Bir 

köprüyü geçtin 425 TL ve geriye döndün 425 TL daha... Sadece bir köprü gidiş-

dönüş ücreti 950 TL. 

Millet özel uçakla gitse bu kadar para ödemez bu mesafeye. Ama Hazine’den 83,5 

milyon ödüyoruz işte. 

*** 

Bakan’ın konuşması ve ödemeler ortada... Köprü açılalı yapılan ödemeler ortada... 

Ve “Kasadan tek kuruş çıkmayacak” diyenler de iktidarda... 

Acaba kime hesap sorulması gerekiyor? Kim bu Milletin paralarını 3-5 müteahhide 

veriyor? 

Japonların 1,2 milyar dolara yaptığı Osmangazi Köprüsüne faiz maliyetini+ 

kamulaştırma giderini en üst rakamdan ekleseniz 1,7 milyar dolar ediyor. Bu köprüye 

kim 13 milyar dolar Hazine garantisi verdi? (İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail 

Tatlıoğlu’nun Bütçe konuşması ortada...) 

İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ilk ihalede 7 milyar dolar denilmişti. 

Ama kurdele kesilirken maliyet 11 milyar dolar açıklandı (Cumhurbaşkanı Erdoğan 

konuşması) 

Oysa 7 milyar dolar maliyet açıklandığında kur 1,8 TL iken 11 milyar dolarda kur 5,5 

liraydı. Kurlar çıkınca maliyet TL bazında artar ama dolar bazında düşerdi. Ama bizde 

olmadı. İhalede açıklanan maliyet 7 milyar dolar ama sonuçlanınca maliyet 11 

milyar dolara nasıl çıktı? 

Şimdi soralım: Bu matematik kafasındaki bilgililer KANAL İSTANBUL için 

söyledikleri hangi rakam doğrudur? 

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz» 

Bu arada Osmangazi Köprüsü ve İzmir otoyolu maliyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı sitesinde de 7,8 milyar dolar maliyetli gösteriliyor. 
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Kuzey Marmara Otoyoluna bugün hiç girmedim. 3. Havalimanında devletin kasasına 

net tek kuruş girmedi, hatta devlet hala garanti ödüyor. Bunu da detaylandırabiliriz. 

Avrasya Tüneli zaten git-gel 92 lira... Aysa bir asgari ücret. Ve orada da garanti 

dolmuyor. 

Kanal İstanbul ise tam bir felaket. 

İsterseniz orada da gerçekleri tekrar ama tekrar yazarız. Yeter ki Milleti 

kandırmayalım; yeter ki yanıltıcı ve yalan bilgiler vermeyelim. 

Ne de olsa bizimle beraber EVLATLARIMIZ ödeyecek bu borçları. 

 


