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ÇARKLAR DURUYOR
Temmuz ayında sanayi üretimi yüzde 
6.2 azaldı. Türkiye'nin ihracatının ya-
rısı AB ülkelerine yapılıyor. AB ülkeleri 
Rusya'ya karşı yaptırımlara katılma-
larının ardından enerjiye ulaşmakta 
zorlanıyor, gaza petrole daha fazla 
para ödüyorlar. Yaşadıkları enflasyon 
ve ekonomik daralma Türkiye'nin bu-
ralara yaptığı ihracatı olumsuz etkile-
di. 
AKP-Erdoğan iktidarı bütün dikkatini 
seçimlere yoğunlaştırmış durumda. 
Merkez Bankası MB dövizi bugünkü 
seviyelerde tutabilmek için kur ko-
rumalı mevduat uygulamasının yanı 
sıra Ocak ayından bu yana her ay 9.4 
milyar dolar sattı.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albay-
rak dönemindeki 128 milyar dolarlık 
müdahalenin benzeri tekrarlanıyor.
Erdoğan körfez ülkelerinden borç 
para bulabilmek için artan bir çaba 
içinde. Dengesi bozulmuş ekonomiyi 
borçla, krediyle döndürmeye çalışı-
yor.
Doğalgaz ve elektrik zammının ar-
dından İstanbul'da suya da İBB mec-
lisinin uzlaşmasıyla yüzde 40.38 ora-
nında zam yapıldı. Gelir yetersizliği 
emekçilerin canını yakıyor.

SOSYAL KONUT PROJESİ
Erdoğan yönetimi Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacağını id-
dia ettiği bir sosyal konut projesi açıkladı. İki yılda 81 ile yayılan 
250 bin konut yapılacağı, zaman içinde sayının 500 bine ulaşa-
cağı belirtiliyor. Proje hiç konutu olmayan gençleri, emeklileri, 
engellileri uygun koşullarda konut sahibi yapacağı iddiasında.

Erdoğan "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin fiyata sahip 2 artı 
1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 
240 ay vadeyle sahip olabilecektir. Aynı şekilde toplam 850 bin 
lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi, 3 bin 187 liradan 
başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir” dedi.

NE KADAR SOSYAL?
Konut sorunu yakıcı, milyonlarca yoksulun AKP'nin yarattığı 
ekonomik yıkımda konut sahibi olma olanağı yok. Bu yüzden 
kampanya açıklandığında büyük bir heyecan yarattı. Başvuru-
lar için konut sahibi olmamak gerekiyor. Hane gelirinde üst sı-
nır İstanbul için 18000 liradan, diğer illerde 16000 liradan fazla 
olmamalı. Bu sayılar ülkedeki yoksulluk sınırını da gösteriyor. 
Başvuruda 500 lira yatırılacak, başvuran sayısı konut sayısın-
dan fazlaysa kurayla çekiliş yapılacak. Konut almaya hak kaza-
nanlardan yapım başlarken tutarın yüzde 10'u peşin istenecek. 
Peşinatlar konut tipine göre 60 bin lira ile 85 bin lira olacak. 
Ödenecek taksitler her altı ayda memur maaşlarının artışı 
oranında güncellenecek. Peşinat ve taksit güncellemeleri bu 
kampanyadan en yoksulların yararlanmasını engeller. Bu ele-
yici engeller proje eğer gerçekleşebilirse konutların yoksulların 
elinden çıkıp ekonomik durumu iyi olanların eline geçmesine 
yol açar.
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DENİZ BİTİYOR
ABD'de geçen Haziran ayında son 
kırk yılın en yüksek seviyesi olan 9.1 
olan enflasyon Temmuzda yüzde 8.5 
olmuştu. Ağustos ayında biraz daha 
hız keserek 8.3'e geriledi. Yüksek 
enflasyon nedeniyle ABD Merkez 
Bankası FED'in faiz artırması bekle-
niyor. Bu da bizim gibi ülkelerden dö-
viz çıkışını hızlandırır.
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VURGUNCULUK SÜRÜYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ge-
çen hafta yatırımcıları borsaya da-
vet etti. “Yerli ve yabancı yatırımcıla-
rımız, şirketlerimizin bilançolarına, 
sermaye yapılarına ve kârlılıklarına 
güveniyor. Sermaye piyasalarına 
her geçen gün daha çok yatırım ya-
pıyor” dedi.
Bu konuşmadan sadece iki gün 
sonra 13 Eylül 2022 tarihinde borsa 
çöktü, işlemler durduruldu. 
Bakan Nebati'nin Aralık 2021'deki 
döviz düşüşünde itiraf ettiği gibi 
büyük yatırımcılar kendini korudu, 
küçük yatırımcılar zarar etti. Borsa 
çevrelerinde söylendiği üzere “Keriz 
silkeleme” gerçekleşti.

FABRİKASIZ OLMAZ
AKP yirmi yılın sonunda en çok bil-
diği şeyi yapıyor, üretim ekonomisini, 
tarımı, sanayiyi desteklemek yerine 
ekonomik hareketliliği inşaat sefer-
berliğiyle çözmeye çalışıyor. Üstelik 
bunu yaparken en yoksulları, evsizle-
ri dışarıda bırakıyor.

Erdoğan bu kampanyaya 5 milyon 
kişinin başvuracağını tahmin ediyor, 
toplanan paralarla yaratılacak umut 
ve heyecanla seçimlerde büyük 
avantaj sağlayacağını düşünüyor.

KAZAN KAYNIYOR
İngiltere'de Temmuz 
ayında 10.1 olan enf-
lasyon, Ağustosta 9.9 
oldu. Ekonomi temelli 
protestolar artıyor.

Portekiz, İtalya, İngilte-
re, Almanya, Çekya ve 
Avusturya'da kitlesel 
gösteriler yapıldı. Gös-
terilerde gazın, petro-
lün pahalanmasına yol 
açan Rusya yaptırım-
larından vazgeçilmesi 
isteniyor.
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CHP’YE ENGEL
Meral Akşener'in yurt gezilerinde çe-
kilen videolarda “Mansur Yavaş'ı aday 
gösterin, Kılıçdaroğlu olmasın” diyen 
vatandaşlar öne çıkarılıyor. Akşener'e 
sorulduğunda “Bütün adaylara saygım 
var, ancak kazanacak adayı seçmeliyiz. 
Bu önemli bir seçim, tehlikeye atamayız” 
diyor.

METROBÜS YALANLARI
İstanbul'da dört metrobüsün ka-
rıştığı bir kaza oldu, kazada yara-
lananlar var.
AKP gençlik kolları üyeleri kaza 
yerinde yalana dayalı provokatif 
yayınlar yaptılar.
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğ-
lu “Liyakatsız kadrolar iş başına 
geldikten sonra bu tür kazalar ya-
şamaya başladık” diye konuştu.
İmamoğlu şoförün kalp krizi ge-
çirdiğini, yardım istediğini göste-
ren kamera kayıtlarını basına ver-
di. Şoförün 2006 girişli, tecrübeli 
bir sürücü olduğunu açıkladı.

CUMHURİYET SAVUNMASI
9 Eylül 2022 İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönü-
münde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 
konuştu. Soyer konuşmasında “100 yıl önceydi. 
Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hı-
yanet içindeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç 
düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı ko-
rumak için bütün milleti ateşe attılar" diyerek işgal 
dönemi yöneticilerini ve padişahı eleştirdi.

Soyer'e ilk saldırı “Vatan topraklarına kanlı çizme-
leriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen 
bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 ta-
rihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman 
gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, teda-
visi imkânsız devşirme hastalığıdır” diyen Bahçe-
li'den geldi.

Bahçeli'nin ardından AKP yöneticileri ard arda ben-
zer açıklamalar yaptı. Bazıları açıktan tarihi çarpı-
tarak padişah Vahdettin'in, kurtuluş savaşının gizli 
başlatıcısı olduğunu iddia ettiler. En son Erdoğan 
da geri kalmadı, Soyer'i hadsizlikle suçladı, “Bunun 
babası da aynıydı” dedi.

Meral Akşener de Soyer'i eleştirdi. Atatürk'ün Nu-
tuk'ta hüküm cümlesi kurmadığını, “Gaflet, dalalet 
ve hıyanet içinde olabilirler” dediğini, Soyer'in ise 
“Gaflet dalalet ve hıyanet içindeydiler” diyerek hü-
küm cümlesi kurduğunu söyledi. Kendisini, CHP'ye 
gelecek eleştirilerden uzak tutmuş oldu.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamala-
rında Tarkan konserine çok büyük bir kitle katıldı. 
Konser Cumhuriyet mitingleri tarzında politik siya-
sal bir tepkinin göstergesi oldu.

Tarkan'ın konser ücreti olarak aldığı parayı Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve 
Darüşşafaka'ya bağışlayacağı açıklandı.

İMAMOĞLU NE YAPIYOR?
AKP basını İmamoğlu'nun kaza sırasın-
da tatilde olduğunu yazınca İmamoğlu 
tanık gösterdi. Ahmet Davutoğlu'nun 
İstanbul'daki evinde görüşüyorlarmış. 
İmamoğlu’nun Davutoğlu ile seçim, or-
tak adaylık kulisleri yaptığı tahmin edi-
lebilir. Anlaşılan hâlâ sahneden inmek 
istemiyor. 
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TAKTİK YENİLGİ
Rusya Ukrayna'da Harkov bölgesinden, 
İzyum kentinden geri çekildi. Rusya 
Komünist Partisi özel askerî operasyo-
nun yetmeyeceğini, ülkede genel sefer-
berlik ilanı gerektiğini söyledi. Karşıla-
rındaki gücün Ukrayna değil, topyekün 
ABD- NATO olduğunu, bu bilinçle sa-
vaşmak gerektiğini açıkladı.

ABD basını ABD-NATO'nun Rusya'ya 
istihbarat tuzağı kurduğunu ve bundan 
sonuç aldıklarını yazıyor. Yazılanlara 
göre ABD-NATO Ukrayna'nın güney 
bölgelerine yoğunlaşacaklarını düşün-
düren harekât yaparken gizlice Harkov 
bölgesi için hazırlık yapmış. Aldatma-
ya yönelik olduğu söylenen güney ha-
rekâtında Ukrayna 3500 askerini kay-
betti.

Harkov'daki yeni durumu değerlendiren 
Rusya, kayıp vermemek için bölgeden 
hızla geri çekildi. Yapılan açıklamada 
birliklerin değişen koşullara uygun ola-
rak yeniden düzenlendiği açıklandı.

Rusya Ukrayna operasyonunda taktik 
bir yenilgi almış oldu. Rusya ilk defa 
olarak Ukrayna'nın doğu bölgesinin 
elektrik altyapısını işlemez hâle getirdi.

AB ülkeleri Rusya petrolüne tavan fiyat 
uygulaması için karar alamadı. Putin 
“Böyle bir karara katılan hiçbir ülkeye 
bir şey satmayacağız” demişti.

Polonya ve Baltık ülkeleri Estonya Le-
tonya Litvanya, Rusya vatandaşlarına 
vize vermeyi durdurdu.

ŞİÖ TOPLANTISI
Erdoğan Özbekistan'a bağlı Semerkant'ta 
yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü ŞİÖ top-
lantısına katıldı. İran ŞİÖ'ye tam üye oldu. 
Türkiye şu anda diyalog ortağı statüsünde.

Putin Erdoğan görüşmesinde Akkuyu Nük-
leer Santralinde daha önce sözleşmesi iptal 
edilen Türk firması IC ile çalışmaya devam 
kararı alındı.

Erdoğan ŞİÖ üyesi ülkelerle Türkiye'nin iliş-
kilerini çok yönlü geliştireceklerini söyledi.

KAFKAS CEPHESİ
Azerbaycan Ermenistan çatışmaları devam 
ediyor, karşılıklı olarak çok sayıda asker 
kaybı var.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 
Pelosi Ermenistan'a gitti ve “ABD’den Uk-
rayna’ya, Tayvan’dan Ermenistan’a kadar 
dünya demokrasi ve diktatörlük arasında 
bir seçimle karşı karşıya ve biz yine demok-
rasiyi seçmeliyiz” dedi.

İNSANLIK İÇİN BÜYÜK UTANÇ
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabet öldü, yeri-
ne oğlu Charles kral oldu. Üyeleri borsada 
oynayan, şirketler arasında aracılık yapan, 
seks partileriyle anılan dejenere parazit bu 
topluluğun monarşiyi temsilen hâlâ devam 
etmesi utanç verici.


