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7 ARALIK HAFTALIK GÜNDEM

BÜYÜME BALONU
2022 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) gayrisafi yurt 
içi hasıla GYİH yani büyüme, kalkınma oranları açıklandı. 
TÜİK verilerine göre büyüme yıllık yüzde 3.9 oldu. Ama 
bir önceki çeyreğe göre aslında binde birlik azalış var. 
Bu ekonominin yavaşlamaya başladığı anlamına geliyor. 
Yıllık bazda bakıldığında da yavaşlama görülüyor. Birinci 
çeyrek yüzde 7.5, ikinci çeyrek yüzde 7.7, üçüncü çeyrek 
yüzde 3.9 oldu. 

Büyümenin röntgeni
Büyüme oranlarının sektör bazlı olarak ele alınması eko-
nominin nasıl bir sıkıntı yaşadığını gözler önüne seriyor. 
Yıllık olarak tarımda yüzde 1.1, sanayide sadece yüzde 
0.3 büyüme var. AKP'nin amiral gemisi inşaat ise yüzde 
14.1 oranında küçüldü. Peki bu durum nereden kaynak-
lanıyor? Erdoğan'ın haram, Kılıçdaroğlu'nun düşmanıyım 
dediği faiz lobisinden! Finans sektörü yüzde 21.6 büyü-
dü. Yani tarım üretimi neredeyse yerinde sayıyor, sana-
yi durdu duracak, inşaat küçülüyor ama borçlandığımız 
için paramız artıyor. Sözüm ona büyüyoruz. 
Borca dayalı büyümeyi Merkez Bankası MB’nın 125 mil-
yar dolara ulaşan brüt rezervleri ile de görüyoruz. Net 
olarak ekside olan MB borçlanarak elindeki nakiti artı-
rabiliyor. MB kasasına Katar'dan 8-10 milyar dolar daha 
giriş yapılacağı duyuruldu. Katar daha önce de para ge-
tirmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 
AKP yeni ekonomik mo-
dele ihracatı artırma, 
ithalatı düşürme, işsiz-
liği azaltma iddiasıyla 
başlamıştı. Oysa dış ti-
caret açığı rekor düzey-
lere yükseldi. 2022'de 
Ocak ayından Kasım 
ayına kadarlık 11 aylık 
dış ticaret açığı 99.85 
milyar dolar oldu. Aralık 
ayı da eklendiğinde 100 
milyar doları geçecek. 
Bu Türkiye tarihinde 
bir ilk. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2021'de 
yüzde 83.88 olurken 
bu yıl sadece yüzde 
69.8 oldu. Bu ekonomik 
programın iflas ettiğini 
gösteriyor.
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PAHALILIK SÜRÜYOR 
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Önce 
daha gerçekçi olduğunu varsayılan İTO İs-
tanbul Ücretliler Geçim Endeksine bakalım. 
İTO'ya göre Kasım 2022 aylık TÜFE yüzde 
3.10, ÜFE yüzde 2.34 oranında; yıllık bazda 
TÜFE yüzde 105.55, ÜFE yüzde 95.72 artmış. 
2022 Ocak ayından bu yana tüketici fiyatları 
11 aylık yüzde 87.7 oranında artmış. 

Aynı oranları TÜİK, TÜFE aylık yüzde 2.88, 
yıllık yüzde 84.39, ÜFE aylık yüzde 0.74, yıllık 
yüzde 136.02 olarak açıkladı. 11 aylık enflas-
yon toplamı ise yüzde 62.35 olmuş. 

ENAG ise TÜFE aylık yüzde 4.24, yıllık yüz-
de 170, 11 ayda toplam TÜFE yüzde 125,43 
oranlarını açıkladı. 

Bütün bunların dışında, gerçek enflasyona 
dair fikir vermesi açısından, Erdoğan yöne-
timinin bütün vergi, harç ve cezaların yıllık 
artış oranını belirleyen Yeniden Değerleme 
Oranını yüzde 122.9 olarak belirlediğini vur-
gulayalım.

AÇ ÇOCUK KALMASIN
CHP meclise ilköğretimdeki bütün çocuklara hiç olmazsa bir öğün yemek da-
ğıtılması için önerge verdi. Eğitim sendikaları bu yaraya işaret eden birçok göz-
lemi paylaşıyor. Öğrencilerin bir kısmının yemek saati geldiğinde stres yaşadı-
ğını, tuvalete kaçıp saklandıklarını anlatıyorlar. Çünkü beslenme çantaları boş. 
Bu soruna özellikle CHP ve İyi Partinin kazandığı belediyelerin müdahale etme-
si, yiyecek dağıtması da AKP tarafından engellenmeye çalışılıyor.
CHP konuyu meclise taşıdı ama AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Hâlbuki sosyal 
devlet ilkesi gereği bırakalım yemeği, öğrencilerin her türlü gereksiniminin dev-
let tarafından karşılanması gerekir.

UFUKSUZLUK
Erdoğan yönetimi, 100 milyarlık dış ticaret açığının 
35-40 milyar dolarını turizm gelirlerinden karşılaya-
cak. Kalanını ise Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabis-
tan, Katar, BAE, Güney Kore'den gelen paralarla ve 
yüksek faizli dış borçlarla kapatacak. Geçen hafta-
larda yüzde 9 gibi tefeci faiziyle (normal şartlarda 
yüzde 5 bile çok yüksek sayılıyor) 2 milyar dolar 
borçlandılar. 

Döviz açığı ile bunalan iktidar Rusya ile yapılan ti-
carette Türk Lirası ve Ruble kullanılması anlaşması-
nın yürürlüğe girmesi ile kısmen rahatladı. Bununla 
birlikte Erdoğan yönetimi doğalgaz ve petrol ödeme-
lerinde altı ay erteleme rica etmiş. Rusya bu ricayı 
kabul etmiş. İktidar önümüzdeki Ocak ayından Tem-
muz ayına kadar doğalgaz ve petrol ödemesi yap-
mayarak seçimlere rahat girmeyi planlıyor. Temmuz 
ayından itibaren borcunu kapatmaya başlayacak. 

Erdoğan yönetimi ve iktidar bloku bütün olarak ulu-
sal demokratik güçlerin elinde büyük bir kalkınma 
hamlesi ile bağımsız bütün vatanda mutlu bir top-
lum kurmak için kullanılabilecek olanakları seçim 
uğruna heba etmeye devam ediyor. Bu ufuksuz an-
layıştan kurtulmanın yolu örgütlenmekten geçiyor.



Haftalık Gündem (7 Aralık 2022) | Sayfa 3

ZİNCİR MARKETLERDE
FETÖ TEKELİ 
AKP bir türlü çözemediği işsizlik ve pa-
halılık sorununun, seçim yenilgisiyle so-
nuçlanabileceğini görüyor. Erdoğan zin-
cir market sahiplerinden seçime kadar 
olan sürede kârsız çalışmalarını istemiş, 
seçimlerden sonra bunun telafi edileceği 
mesajını iletmiş. Bu istek olumlu karşılık 
bulmadı. 

Devlet Bahçeli de zincir marketlerin ikti-
darı zayıflatmak için kasıtlı olarak fiyatları 
yükselttiğini belirtti, FETÖ bağlantılarının 
araştırılmasını istedi.

BİM CEO'su Galip Aykaç, Devlet Bahçeli'ye 
sert bir yanıt verdi. ŞOK Marketler, Galip 
Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği 
başkanlığından ayrılmasını istedi. Galip 
Aykaç bu isteğe uyarak istifa etti. BİM, 
ŞOK ve A101'in FETÖ ilişkileri bilinmeyen 
şeyler değil, hepsi hakkında soruşturmalar 
ve dosyalar var. Devlet Bahçeli seçimlerin 
kazanılmasına yardımcı olmazlarsa dos-
yaların açılabileceğini belirtmiş oldu.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO 
Hiçbir mücadele boşa gitmiyor. Güvenceli, kadrolu 
çalışma mücadelesi işçi sınıfının, sendikaların, işçi 
sınıfı dostlarının, ilerici solcu partilerin, sosyalistlerin 
çabasıyla etkili ve kitlesel bir hak talebine dönüştü. 
AKP yönetimi bu mücadele karşısında ilk kez yakla-
şan 2018 seçimlerinde sıkıştığı için geri adım atmıştı. 
Kamuda çalışan taşeron ve sözleşmelilerin büyük bö-
lümü o dönemde kadroya geçmişti. O zaman kadroya 
geçirilmeyen sözleşmeli personel için Erdoğan yöne-
timi şimdi 2023 seçimlerine doğru harekete geçiyor. 
Bu tür adımları gönülsüz, sıkıştığı için atan Erdoğan/
AKP yönetimi doğrudan hak tanıma yolunu izlemiyor. 
İlla bir tarafları bozma, geriletme gibi yollar izliyor. 
Halkın haklı talepleri karşısında ayak sürümeye de-
vam ediyor. 

Kadroya geçiş ile ilgili meclis görüşmeleri bütçe kanu-
nunun sonrasına ertelendi ama açıklamalara göre 197 
bin artı 227 bin personele kadro verilecek. Kadroya 
geçeceklerin en az üç yıl sözleşmeli çalışmış olması 
gerekiyor. Çoğu kişi bu şartı yerine getirmiş durumda. 
Henüz üç yılı doldurmayanlar ise süre dolunca kad-
roya geçme hakkı kazanacak. İsteyenler sözleşmeli 
çalışmaya devam edebilecek. Kadroya geçenler bir yıl 
boyunca aday memur statüsünde olacak.

EYT 
Bir başka hak mücadelesi olan EYT de ka-
zanımlara yürüyor. İktidar EYT konusunu 
bütçe sonrasına ertelese de en azından 
belli bir kesimin sorununu artık çözmek 
zorunda olduğunu görüyor. Bu konuda iş-
çilerin hakkını doğrudan teslim etmekten 
çok kademeli geçiş, yeni bir yaş sınırı vs. 
yönünde açıklamalar geliyor. EYT müca-
delesi haklarını koşulsuz alana kadar sü-
recektir.
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CHP'nin 2. YÜZYIL VİZYONU
CHP'nin 2. yüzyıl vizyonu bağımsızlık, dev-
letçilik ve halkçılık ilkelerini gözetmemiş. 
Bunun sonucu olarak da özelleştirme kar-
şıtlığı ve yeniden kamulaştırma program-
lanmamış. 

Yeniden ve yüksek oranlarda dış borca da-
yalı bir kalkınma öngörülüyor. Kemal Kılıç-
daroğlu'nun üçbuçuk milyon insana iş ya-
ratma hedefi kamunun, devletin öncülüğü 
olmazsa gerçekleşemez. Kılıçdaroğlu ekibi 
büyük burjuvaziye, Batılı emperyalist çev-
relere aşırı bir güven duyuyor. Bu yol ülke-
mizi İMF kapısına götürür. 

Dünya Ekonomik Forumu DAVOS'un göz-
delerinden Jeremy Rifkin Kemal Kılıçda-
roğlu'na danışmanlık yapacak. Rifkin Çin, 
Fransa ve Almanya başkanlarına da danış-
manlık yapmış birisi. ‘Üçüncü Sanayi Dev-
rimi Uzun Vadeli Ekonomik Sürdürebilirlik’ 
planınının oluşturucularından.
Bu plan yeşil enerji kullanımını, karbon 
ayak izini azaltmayı, dijital ekonomiye ge-
çişi öngörüyor. Bu hedeflere ulaşıldığında 
tüm üretim büyük sermayenin tam deneti-
mine açılır, küçük üreticiye gerek kalmaz. 
Dünya nüfusunun gezegenimize fazla gel-
diği, nüfus azaltmanın çaresine de bakmak 
gerektiği programın temel söylemlerinden. 
Rıfkin'in programında köylüye, esnafa, çift-
çiye, emekliye yer yok. Böyle bir dünya kara 
ütopyadır, distopyadır. 

CHP geleneksel olarak toplumun daha ile-
rici, laik, cumhuriyetçi kesiminden oy alır. 
Ne yazık ki bu vizyonda AKP'nin yirmi yıllık 
gerici, vurguncu, talancı sisteminden zarar 
görüp ondan kopan büyük seçmen kitlesi-
ne çekici gelecek unsurlar yok.

ALTILI MASA ANAYASA TASLAĞI
Altılı Masa anayasa taslağında güçlendirilmiş 
parlamenter sisteme dönüşü amaçlayan değişik-
likler önerdi. 
Olumlu değişikler olarak düşünce ve ifade özgür-
lüğünü, örgütlenme engellerinin kaldırılmasını 
görüyoruz.
Cumhurbaşkanı bir defa yedi yıllığına halk tara-
fından seçiliyor. Cumhurbaşkanın halk tarafın-
dan seçilmesi, onu sembolik olmaktan çıkarır, 
parlamentonun gücünü sınırlar. 
Anayasa taslağında seçim barajı için yüzde 3, si-
yasi partilere hazine yardımı için yüzde 1 oy oranı 
öneriliyor.
Siyasi Partilerin kapatılması için dava açılması 
meclisin üçte ikisinin evet demesi şartına bağla-
nıyor. Parlamentoda üçte iki çoğunluğu bulmak 
neredeyse olanaksız. Bu maddeyle yasama yü-
rütme ve yargının birbirine denkliği bozulur. Yasa-
ma yargının gücüne engel olur. Programında din 
devletini, bölücülüğü, faşizmi savunan siyasi par-
tilere alan açılır. Cumhuriyeti kastederek “Yüzyıl-
lık parantezi kapatacağız” diyenlere yol verilir.

AKŞENER CHP TABANINA
ŞİRİNLİK YAPIYOR
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP 
seçmeninin duyarlılıklarına uygun söyleme de-
vam ediyor. Yeni anayasayı “Kahrolsun istibdat, 
yaşasın hürriyet” anlayışıyla yapacağız, dedi.
Habertürk TV programında cumhurbaşkanı 
adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş'ın adına itiraz 
etmeyiz dedi.

BABACAN MEMNUN
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
CHP'nin 2. yüzyıl vizyonunu beğendiğini açık-
ladı. “Kadroyu tanırım bir kısmıyla beraber ça-
lıştım, bu vizyon benim de vizyonumdur” dedi.
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ÇİN ve KORONAVİRÜS 
Sincan Uygur Özerk Bölgesinin 
başkenti Urumçi'de bir apart-
man dairesinde çıkan yangın-
da on kişi hayatını kaybetti. 
Karantina dolayısıyla yangın 
çıkışlarının kapalı olması in-
sanların yangından kurtulma-
sını engellemiş. Bunun üzerine 
Çin'in farklı bölgelerinde 17 
ilde protesto gösterileri yapıldı. 
Gösterilerin ardından karantina 
önlemleri gevşetildi, otobüse 
binmek için test zorunluluğu 
kaldırıldı.

“KOBANİ BİTTİ BİTTİ”
TİSK Olağan Genel Kurulunda 
konuşan Erdoğan, bir soru üze-
rine “Ne Kobani'si, Kobani bitti 
bitti. Terörü yerinde bitireceğiz. 
Terör Suriye'nin kuzeyinden 
kaynaklanıyorsa biz onları içeri 
sokarak değil, kaynağında bi-
tiriyoruz. Kobani bitti. İdlib'de, 
Kobani'de gereken tedbirlerimi-
zi alıyoruz aldık alacağız” dedi. 
Kobani'yle birlikte İdlib'i anma-
sına kendi iletişim ekibinden 
yorum gelmedi.

SURİYE İÇİN PAZARLIK
Suriye'ye kara harekâtı için Rusya ve Amerika ile gö-
rüşmeler devam ediyor. Rusya'nın Ayn el Arab (Arap 
Pınarı/Kobani) için itirazı yok. Amerika çok öfkeli 
olmasına rağmen geri adım atıyor. YPG, ABD'ye bizi 
yalnız bırakmayın diyor.
Erdoğan'ın Esad’la görüşebilirim söylemlerine kar-
şılık, Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban “Bunlar se-
çime yönelik söylemler olabilir, bize somut bir öneri 
gelmedi” dedi.
Türkiye'deki ABD'ci çevreler Erdoğan'a “Şu anda Rus-
ya ve İran Suriye'de zayıf durumdala., Tel Rıfat ile 
Münbiç'i alalım, ses çıkaramazlar. ABD bölgesine do-
kunmayalım, aramızı düzeltelim” önerisi yapıyorlar.
Tahıl ve Suriye dosyalarını görüşmek üzere iki ayrı 
Rusya heyeti şu anda Türkiye'de.
Geçen hafta ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan Ja-
mes Jeffrey Türkiye'ye geldi, çeşitli görüşmeler yaptı. 
Pençe Kilit bölgesinden ard arda şehit haberleri geli-
yor, en son tabur komutanı binbaşıyla birlikte şehitler 
yediye ulaştı.

UKRAYNA SAVAŞI
Rusya, Ukrayna'nın elektrik sistemini vurmaya devam edi-
yor. Kışa girerken elektriksizlik Ukrayna ordusunun hareket 
yeteneğini kısıtlıyor. Tamir, bakım, mühimmat yenileme ola-
nağını azaltıyor. 
Almanya füze savunma sistemi Patriotları doğrudan Ukray-
na'ya vermeyi kabul etmedi. Patriotlar Ukrayna sınırına ya-
kın Polonya topraklarına yerleştirildi. 
Ukrayna insansız sihalarla, sınırdan biri 150 km, diğeri 300 
km uzaklıkta iki havaalanını vurdu. Hayatını kaybedenler ve 
yaralılar olduğu bildirildi.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi RFKP, “NATO'yla sa-
vaştığımızın farkında olun, buna uygun davranın” diye Putin 
yönetimini eleştirdi.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesine yönelik saldırı, kışın da etki-
siyle kısmen azaldı.
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İRAN'DA GÖSTERİLER
İranda devam eden gösteriler sonucunda İrşad poli-
sinin kaldırılıp kaldırılmadığı karmaşası devam edi-
yor. İran yönetimi bu konuda farklı yetkililere karışık 
mesajlar verdirerek zaman kazanmaya çalışıyor.

Örtünme yasağının kaldırılması kendi şeriat yöne-
timlerine uygun olmayacağı için yasal düzenleme 
yapmadan sokağa karışmamayı tercih edecekler 
gibi görünüyor.

Gösterilerin toplumda laik yönelimin lehine sonuç-
lar doğurmasını diliyoruz.

IRKÇI PAPA
Papa Francis “Belki de Rusya saflarında sa-
vaşanların en zalimleri Rus geleneklerinden 
gelenler değil Çeçenler, Buryatlar ve diğerle-
ridir. Şehit olan insanlardan bahsediyorum. 
Şehitleriniz varsa onları şehit edenler de var-
dı” dedi.

Kremlin sözcüsü Zaharova Papa'ya “Biz Bur-
yatlarla, Çeçenlerle ve çok uluslu, çok inançlı 
ülkemizin diğer temsilcileriyle tek bir aileyiz. 
Hepimiz Papa için dua edeceğiz, her birimiz 
kendi yöntemimizle” yanıtını verdi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın açıkla-
ması üzerine Vatikan'a resmî nota verdi.

ALMANYA'DA DARBE İDDİALARI
Almanya gizli servisinin operasyonuyla 
aşırı sağcı askerlerin gözaltına alındığı 
duyuruldu. Darbecilerin Rusya ile birlikte 
hareket ettikleri açıklandı. Operasyon NA-
TO'cuların Rusya'yı karalama kampanyası 
gibi görünüyor.

HOLLANDA RUS GEMİSİNE 
YOL VERDİ
AB'nin Rusya karşıtı yaptırımların-
dan çekilen Hollanda, 20 bin ton 
Rus gübresi taşıyan bir Rus gemi-
sini serbest bıraktı. Gemi Afrika 
ülkesi Mozambik limanına yana-
şacak, gübre buradan kara yoluyla 
Malavi'ye iletilecek. Rusya gübreyi 
parasız olarak Malavi'ye hibe etti.

ABD F-16
ABD Türkiye'ye satılacak F-16 savaş uçakla-
rında şartları kaldırdı. Tasarı Senatoda kabul 
görürse satışın önünde engel kalmayacak.

ABD SENATOSU
Senato için ikinci tur seçimlerini Demokrat-
lar kazanarak 51 üyeye ulaştılar. Cumhuri-
yetçilerin 49 senatörü var.

KÜBA'DA KOMÜNİST PARTİLER
TOPLANTISI
28/29 Ekim 2022 tarihinde Küba'da 60 ülke-
den 78 komünist partinin toplantısı yapıldı. 
Yayınlanan ortak sonuç bildirgesinde Ukray-
na Rusya savaşına değilmedi.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Rus-
ya Komünist Partisinin içinde olduğu 23 parti 
günümüzün görevi NATO’ya ve faşizme karşı 
savaşmaktır temalı bildirge yayınladılar.
İçlerinde Türkiye'den SİP/TKP'nin de olduğu 
22 parti Ukrayna'da emperyalist savaşa hayır 
temalı ayrı bir sonuç bildirgesi yayınladılar.


