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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 

YÖNETMELİKLER 

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

–– Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

–– Haliç Üniversitesi İslam Mimarisi ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221128-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221128-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221128-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221128-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221128-3.htm
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Hububat ve bakliyat milyar $'lık 

ihracat liginde 
Hububat ve bakliyat sektörünün son 2 aydır 1 milyar doların üstünde 

ihracat başarısı gösterdiğini kaydeden TİM Hububat Bakliyat Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 

sektörün artık milyar dolarlık ihracat liginde yer aldığını söyledi. 

 
Mehmet HANİFİ GÜLEL/İSTANBUL 

Hububat ve bakliyat sektörü eylül ve ekim aylarını 1’er milyar doların üstünde ihracat 

ile kapattı. Sektör, otomotiv, kimya, hazırgiyim ve konfeksiyon, çelik, elektrik ve 

elektronik, demir ve demir dışı sektörlerinden sonra aylık bazda milyar dolarlık ihracat 

rakamına ulaşan 7’nci sektör oldu. Hububat ve bakliyat sektörün artık milyar dolarlık 

ihracat liginde yer aldığını belirten TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 

Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, eylül ve ekim aylarında aylık bazda 1 

milyar doların üzerine çıkarak ihracatta yerini pekiştirildiğini söyledi. Devletin 

ihracatçılara vermiş olduğu destekler, özel sektörün bu desteklerden daha fazla bilgi 

sahibi olması ve yurtdışındaki etkinliklere daha fazla katılım gösterilmesi ile ihracat 

tutarının 1 milyar doların üzerine çıktığını belirten Tiryakioğlu, “Sektörümüz, geçen 

yılın ekim ayında 897 milyon 190 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu yıl ise önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 artışla 1 milyar 45 milyon 927 bin dolarlık ihracata 

ulaştı. Yine geçen yıl eylül ayında 840 milyon 3 bin dolar ihracata karşın bu yılın eylül 

ayında ise yüzde 20,5 artışla 1 milyar 12 milyon 601 bin dolar ihracat gerçekleşti. Bu 

yıl eylül ve ekim ayında toplam ihracatımız 2 milyar 58 milyon 528 bin dolar oldu. 

Hububat sektörünün Türkiye geneli 10 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 27,3 artışla 

9 milyar 297 milyon dolara yükseldi” dedi. 

https://www.ekonomim.com/sektorler/otomotiv
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Daha fazla ihracat için ürünlerin marka değerini artırması gerektiğini ifade eden 

Tiryakioğlu, firmalar katma değeri artırmak için Ar-Ge çalışmaları, markalaşma, 

inovasyon ve ambalaj konularına ciddi anlamda yönelerek ihracat gelirini artırmanın 

mümkün olduğunu kaydetti. Diğer yandan söz konusu çalışmaların sektörde faaliyet 

gösteren firmaların fuarlara katılım sağlayarak sürdürmesinin önemli olduğunu da 

vurgulayan Tiryakioğlu, “Firmaların yurt dışındaki etkinliklere daha sık katılım 

sağlaması teşvik edilmeli, desteklerden haberdar edilmeli. Ayrıca pazar araştırması 

yapılarak potansiyel pazarların hangileri olduğunu belirleyerek, ihtiyaçlara göre ürünle 

o ülkelere yönelik sektörel alım ve ticaret heyetleri düzenlenmesi sektörün ihracatına 

önemli katkı sağlayacak. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı’nın yönlendirilmesiyle 

bakanlık bünyesinde çalışmaları başlatıldı. Söz konusu çalışmanın ismi ‘Uzak Ülke 

Eylem Stratejisi’ olarak belirlendi. Bu strateji doğrultusunda ABD, Avustralya, 

Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, 

Tayland ve Vietnam olmak üzere 18 ülke hedef ülke olarak belirlendi” diye konuştu. 

 

Sektör Uzak Ülke Stratejisi’nden umutlu 

İhracatı artırma hedefiyle hazırlanan Uzak Ülke Eylem Stratejisi ile Türk ürün ve 

hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesine, ülkenin küresel değer 

zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesine öncelik verileceğini vurgulayan 

Tiryakioğlu, eylem planının amacının, finanstan kültürel hizmetlere, bilişim 

teknolojilerinden lojistik ağlara, Türkiye’nin küresel ekonomideki kilit rolünün 

sağlamlaştırmak olduğunu iletti. Tiryakioğlu, söz konusu 18 uzak ülkeyle ihracatı 

artırmak hedefine yönelik olarak, hububat ve bakliyat sektörünün de çalışmaları 

olduğunu, bu yöndeki tüm desteklerden yararlanacaklarını ifade etti. 

https://www.ekonomim.com/sozluk/ar-ge
https://www.ekonomim.com/sektorler/lojistik
https://i.ekonomim.com/storage/files/images/2022/11/27/hububat-4qDa.jpg
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Satışa Konu Alım Satım Belgesi 

teslim süresi uzatıldı 
Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) buğday ve arpa satışı yapan çiftçilerin, 

Satışa Konu Alım Satım Belgesi’ni teslim etme süresi uzatıldı. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, buğday ve arpa ürünlerini TMO Genel Müdürlüğüne satışını 

gerçekleştirmiş olmasına rağmen, tarımsal üretim sürecinin devam etmesi, salgın 

şartları gibi nedenlerle köy ve mahallelerden il ve ilçe müdürlüklerine giderek "Satışa 

Konu Alım Satım Belgesi" teslim edemeyen çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 

için düzenlemeye gidildi. 

Bu kapsamda çiftçilerin, Satışa Konu Alım Satım Belgesi’ni teslim etme süresi 16 

Aralık'a kadar uzatıldı. Bu tarih daha önce 30 Eylül olarak belirlenmişti. 

Ayrıca, Satışa Konu Alım Satım Belgesi kabul edilecek ilçeler listesine, Bolu'nun 

Mengen ve Yeniçağa ilçeleriyle Çankırı'nın Çerkeş, Ilgaz, Kurşunlu ilçeleri eklendi. 

Karar, 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 
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Tarımsal yayım ve danışmanlık 

desteği belli oldu 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara, bir tarım 

danışmanı için 72 bin lira destek verilecek. 

 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 

Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğle tarımsal işletmelere danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların 

sorumlulukları, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, 

ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet 

sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 72 bin lira ödeme yapılacak. 

Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan, üretici 

örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde 

çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak. 

Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 72 bin liralık destek, 12 aylık hizmet 

sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 1 Haziran 2023'ten sonra 36 bin lira ve 15 

Kasım 2023'ten sonra 36 bin lira olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen 

tarihlerde ödenecek. 

  

https://www.ekonomim.com/sektorler/tarim
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TMO 495 bin ton yemlik arpa ithalatı 

için ihale açtı 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 495 bin ton yemlik arpa alımı için 

ihale açtı. 

 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarına devam ediyor. 

Bloomberg'e konuşan ticaret kaynaklarına göre TMO 495 bin ton yemlik arpa ithalatı 

için ihale açtı. İhalede teklifler 1 Aralık tarihine kadar toplanacak. 

495 bin tonluk ithalatın 210 bin tonluk kısmının 1-31 Ocak tarihleri arasında teslim 

alınması öngörülüyor. Bu partide teslimatın 50’şer bin tonu İskenderun, Mersin ve 

İzmir, 25’er bin tonu Bandırma ve Samsun, 10 bin tonu Trabzon limanlarından 

yapılacak. 

285 bin tonluk partide teslimatın 1-28 Şubat tarihleri arasında yapılması hedefleniyor. 

Bu partinin teslimatları 75’er bin ton olarak İskenderun ve Mersin limanlarına, 50 bin 

ton olarak İzmir limanına, 25’er bin ton olarak Bandırma, Tekirdağ ve Samsun 

limanlarına ve 10 bin ton olarak Trabzon limanına yapılacak. 
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Marketlerdeki fiyat artışları Kabine 

gündemine geliyor 
Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışlarına karşı alınacak yeni önlemler, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak 

kabine toplantısında masaya yatırılacak. 

 
Canan SAKARYA/ANKARA 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un zincir marketlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun 

önüne geçmek için yapılan denetimler, verilen cezalar başta olmak bu konuda 

yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. 

Zincir marketlerde yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 

geçtiğimiz hafta, “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor” açıklaması ile yeni 

tedbirlerin geleceğinin işaretini verirken, “Değişik öneriler var. Bütün mesele 

yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım” 

dedi. 

Toplantıda ayrıca enflasyon, EYT, sözleşmeli personel ve terörle mücadele 

başlıklarının konuşulması bekleniyor. Toplantının önemli maddelerinden biri terörle 

mücadele olacak. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, toplantıda 

öne çıkan bir diğer başlık olacak. 

Rekabet Kurulu’ndan karar bekleniyor 

Rekabet Kurulu, zincir marketlerle ilgili soruşturmada sona yaklaştı. Rekabet Kurulu 

zincir marketlerle ilgili ikinci soruşturmada sözlü savunmaları 6-7 Aralık tarihlerinde 

alacak, nihai kararın aralık ayında çıkması bekleniyor. Rekabet Kurulu Başkanı Birol 

Küle, 2023 bütçe görüşmeleri sırasında konuya ilişkin bilgi verirken, üçüncü bir 

soruşturmanın da gündeme gelebileceğini söylemişti. 
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Bakan Nebati: Vergi denetimlerinde 12 

milyar liralık vergi ve ceza önerdik 
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, vergi denetimlerinde 12 milyar liralık 

vergi ve ceza önerildiğini kaydetti. 

 
ANKARA(EKONOMİ) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada, vergi müfettişlerinin terörün finansmanını önleme ve 

vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun 

çaba göstermeye devam ettiklerini belirtti. Nebati, bu kapsamda yapılan denetimlerde 

12 milyar liralık vergi ve ceza önerildiğini kaydetti. 

Vergi incelemelerinin Bakanlık tarafından yapılan analizler sonucunda talep ettiği 

veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında 

yürütüldüğünü dile getiren Nebati, 

“Yürüttüğümüz vergi incelemeleri ve denetimlerde masumiyet karinesini gözetmekle 

birlikte 85 milyon vatandaşımızın emanetinin bilincinde olarak hazinenin vergi 

kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz. 

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda 

vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar TL’yi aşan tutarda vergi iade talebini reddettik 

ve geri aldık, ilgililer hakkında 12 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önerdik” 

dedi. 

Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 

2.916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulundukları bilgisini veren Nureddin Nebati,  “Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle 

yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken vergi kaçakçılığı 

yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin 

mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz” ifadelerini 

kullandı. 
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Hazine: 13,5 ton altın toplandı 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart 2022'de başlatılan altın tasarruf 

sistemiyle bu güne kadar 13 ton 513 kilogram altın toplandığını bildirdi. 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler 

kullanıldı: 

"Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla 

başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi’ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam 

ediyor. 

Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın 

toplanmıştır."  
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Petrol fiyatları, Çin’de salgının 

büyümesi ve protestolarla birlikte 

geriledi 

Petrol fiyatları, Çin'de corona virüsü kısıtlamalarına karşı yapılan 

eylemlerin talep endişelerini artırmasıyla varil başına iki doların üzerinde 

geriledi. Brent petrol son 11 ayın en düşük seviyesini gördü. 

 
Petrol fiyatları, Çin’deki huzursuzluğun yatırımcıların risk iştahını azaltması ve talep 

görünümünü gölgelemesi nedeniyle düştü. Ham petrol fiyatları, halihazırda kırılgan 

olan piyasada stresin daha da artırmasıyla geçtiğimiz aralık ayından bu yana en 

düşük seviyeye geriledi. 

Çin’de hafta sonunda katı corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle daha önce benzeri 

görülmemiş eylemler düzenlenmesinin ardından bugün bildirilen vaka sayısı ile yeni 

zirve seviye kaydedildi. 

EYLEMLER BÜYÜYOR 

Şanghay’da eylemciler ve polisler dün gece üçüncü günde de karşı karşıya geldi. 

Şanghay’ın yanısıra, Wuhan, Chengdu ve başkent Beijing’in bazı kısımlarında da 

eylemler görüldü. Eylemlerin ardından bugün 40 bin 52 yeni vaka bildiren Çin’de 

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/cin/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=cin
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beşinci kez rekor seviye kaydedilmiş oldu. Ülkede vaka sayısı dün 39 bin 506 olarak 

açıklanmıştı. 

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin’deki sert corona virüs 

kısıtlamalarına yönelik protestolar emtialarda bir satış dalgasına yol açtı. Ayrıca bu ay 

ülkedeki Covid-19 vakalarının rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte yetkililerin daha sıkı 

kısıtlamalara gitme olasılığı arttı. 

Öte yandan petrol piyasası Avrupa Birliği yetkililerinin Rusya petrolüne tavan fiyat 

getirilmesi konusundaki müzakerelere kilitlenmiş durumda. Müzakereler bu hafta 

yeniden başlayacak. 

PETROL PİYASASINDA SON DURUM 

Brent ham petrolü, haftanın ilk işlem gününde kapanış fiyatından yüzde 2,9 

gerileyerek 81,1 dolar seviyesinde işlem gördü. Batı Texas ham petrolü, üç haftalık 

kayıpların ardından yeni haftanın ilk gününde de satıcılı seyrini sürdürdü ve yüzde 3 

düşüşle varil başına 74 dolara geriledi. 

ING Grup Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson konu ile ilgili 

değerlendirmesinde, “Petrol piyasasındaki hava olumsuz olmaya devam ediyor ve 

Çin’de hafta sonu boyunca yaşanan gelişmeler kesinlikle bunu düzeltmeye yardımcı 

olmayacak” dedi. 

 

  

https://www.sozcu.com.tr/haberleri/rusya/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=rusya
https://www.sozcu.com.tr/finans/doviz/dolar/?utm_source=anchortext&utm_medium=free&utm_campaign=dolar
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Erdoğan: Faiz tek haneye indi, 

enflasyon da inecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin iki yıl sonra tek haneye 

düştüğünü belirterek, "Bundan sonra böyle devam edecek. Merak 

etmeyin enflasyon da inecek'' dedi. 

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da 

partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. 

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, politika faizinin tek 

haneye indiğini hatırlatarak, enflasyonun da düşeceğini ifade etti. 

Erdoğan şöyle konuştu: "Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu 

neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon 

şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada 

tek haneye indirdik. 

Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin 

başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu 

bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, 

ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi 

sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar." 

Erdoğan, konuşmasında "18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul 

da öyle olacak. Milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri 
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üretime geçilmiş olacak.  Mevcut yönetim elinde CHP, Türkiye'nin içine sokulmuş bir 

Truva atıdır. (Ekonomide) Aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine 

kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerine 

yer verdi. 
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Erdoğan'dan Mısır'ın ardından bir 

normalleşme mesajı daha: 

Suriye’yle de bu iş yoluna girebilir 

 
: Anadolu Ajansı (AA) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet 

Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Mısır ile 

normalleşme sürecine değindi. Erdoğan, "Güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. 

Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır’la bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye’yle de 

bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine 

yönelik tepkilerle ilgili bir soruya da cevap verdi. 

"Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler 

seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla 

ilişkilerimiz farklı, tarih orada var" diyen Erdoğan, "Son dönemde, bir 9 yıllık süreç 

içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri'nin araya girişiyle bu 

adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi 

ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. 'Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri 

başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm 

derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de 

Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir' dedik. Çok farklı bazı 
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şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde 

kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. 

Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir 

araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan 

bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. 

Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler 

olacak diye inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

SURİYE’YLE DE BU İŞ YOLUNA GİREBİLİR 

Mısır'ın ardından Suriye ile de buzların eritileceği mesajını veren Erdoğan, "Güzel 

gelişmeler olacak diye inanıyorum. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır’la bu iş yoluna 

girdiyse aynı şekilde Suriye’yle de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi. 

"BAE İLE MÜNASEBETLERİMİZ DAHA DA İYİ OLACAK" 

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle küslüğünü menfaate çevirmek isteyenler olduğunu 

belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar giderilince oyunlar bozuldu. Bunların 

içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile 

münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri 

rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı 

şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." dedi. 
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6'lı Masa'nın Anayasa önerisi ortaya 

çıktı 

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Twitter hesabından yaptığı 

paylaşımda “6'lı Masa’nın yarın yapacağı Anayasa Tanıtım Toplantısı 

Ankara’yı şimdiden hareketlendirdi” dedi... 

 

    

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, 6'lı Masa'nın yarın açıklayacağı ''Güçlendirilmiş 

Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi''nin ayrıntılarına ulaştı. 

Deniz Gürel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “6'lı Masa’nın yarın yapacağı 

Anayasa Tanıtım Toplantısı Ankara’yı şimdiden hareketlendirdi” dedi. 

Deniz Gürel paylaşımının devamında ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem 

Anayasa Değişikliği Önerisi'nde öne çıkan başlıklardan dikkatimi çekenler 

şunlar'' diyerek  6'lı Masa'nın yarın açıklayacağı ''Güçlendirilmiş Parlamenter 

Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi''nin başlıklarını paylaştı. 

İşte Gürel'in ulaştığı 6'lı Masa'nın  ''Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa 

Değişikliği Önerisi''nin başlıkları: 

-Anayasa'daki yaklaşık 85 maddede değişiklik teklif edilecek. 

-Cumhurbaşkanı 7 yıllığına, yalnızca tek seferliğine seçilebilecek. 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKisnAswvLa0Aw?hl=tr&gl=TR&ceid=TR%3Atr
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.milligazete.com.tr/gundem/6-li-masa-nin-anayasa-onerisi-ortaya-cikti-823012&t=6%27l%C4%B1%20Masa%27n%C4%B1n%20Anayasa%20%C3%B6nerisi%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.milligazete.com.tr/gundem/6-li-masa-nin-anayasa-onerisi-ortaya-cikti-823012&text=6%27l%C4%B1%20Masa%27n%C4%B1n%20Anayasa%20%C3%B6nerisi%20ortaya%20%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.milligazete.com.tr/gundem/6-li-masa-nin-anayasa-onerisi-ortaya-cikti-823012
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-Kadına karşı şiddetten ceza almış olanlar yeni Anayasa’ya göre milletvekili 

seçilemeyecek. 

-Milletvekilliğinin düşürülmesi için Anayasa Mahkemesi’nin kararı beklenecek. - 

-Cumhurbaşkanı uluslararası antlaşmalardan çekilmek için yetkili olamayacak. 

-TBMM salt çoğunluğu aranacak. (Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi de bu 

kapsamda değerlendirilecek.) 

-Siyasi parti kapatma uygulamasında TBMM de yetkili olacak. Seçim barajı %3’e 

düşecek. 

-Barajı aşamayan partilere de hazine yardımı yapılacak. 

-YÖK kaldırılacak. 

-RTÜK üye seçiminde parti kontenjanı aranmayacak. Kurulda alanında uzman isimler 

yer alacak. 

-Bütçe yapma yetkisi Cumhurbaşkanı'ndan TBMM'ye geçecek. 

-Bakanlar TBMM'ye karşı sorumlu olacak. 
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Enflasyon düşecek, doğru; peki ya 

fiyatlar ne olacak! 

 
Alaattin AKTAŞ 

28 Kasım 2022 Pazartesi 

 

✔ Yıllık enflasyon oranı aralıktan itibaren hızla düşecek, artık bunu herkes 

biliyor. Bu düşüşü faiz indirimine bağlayanın da başı ağrımaz. Peki gerçek bu 

mu, tabii ki değil. 

✔ Yıllık oran 40-50 puan kadar düşerek nisan-mayıs gibi yüzde 35-40 civarına 

inebilir. Söylesenize enflasyonu böyle hızla geriletebilmenin temel şartı nedir? 

Yanıt, yazıda... 

Yıllık fiyat artışı zirveyi ya ekimde gördü ya da kasımda görecek. Ekimdeki yıllık artış 

oranı yüzde 85.51; bu oran kasımda belki küçük bir artış daha gösterir, o kadar. 

Sonra düşüş başlayacak. 

Enflasyon hesaplama yönteminden kaynaklanan bu düşüşün matematiksel bir gerçek 

ve aylar öncesinden tahmin edilen bir durum olduğunu bu köşede defalarca yazdım; 

eline hesap makinesini alan ve dört işlem yapmayı bilen herkes de yazdı, söyledi. 

Bu gerilemenin siyaseten çok kullanılacağı, hatta kullanılmaya başlandığı da 

gözleniyor. Hele hele ekonomik gerçeklerle örtüşmek şöyle dursun yan yana bile 

gelmeyecek faiz indirimlerinin enflasyondaki bu gerilemeyi “sağlayacak” en büyük 

etken olarak gösterileceği de ortada ve gösteriliyor da nitekim... 

Yıllık fiyat artış oranı aralık sonunda kasıma göre 20 puan kadar düşüp yüzde 65-70 

arasına ve ocak sonunda bu sefer 10 puan kadar daha düşüp yüzde 50- 55 arasına 

indiğinde neler söyleneceğini kim bilir kaç kez yazdım: 

“Biz enflasyon düşecek dedik ve düştü mü, işte görüyorsunuz. Bu düşüş için 

faizi indirmek gerekir dedik mi, dedik ve bakın faizi tek haneye indirmenin 

sonuçlarını. Enflasyon düşük faiz sayesinde daha da düşecek, bunu da 

göreceksiniz...” 

https://www.ekonomim.com/finans/faiz
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Doğru söze ne denir! 

Yıllık enflasyon oranı düşüyor. 

Faiz indirildikten sonra bu düşüş daha da hızlandı. 

Yıllık enflasyon oranı nisan-mayıs aylarında şimdiki düzeyin 50 puan kadar altına iner 

mi, iner... O aylarda yüzde 35’leri görebiliriz. 

Ya fiyatlar ne olacak? 

Son bir yıldaki fiyat artış hızına odaklanmak ve yalnızca değişim oranına bakmak, 

fiyatların düzeyini unutturmaya çalışmak siyasetçinin çok işine gelir. 

Böyle dönemlerde siyasetçi bu durumu ön plana getirip vatandaşın da yalnızca 

oranla ilgilenmesini ister. Çünkü orana değil fiyata bakan, aslında artışın devam 

ettiğini görecektir. 

Bugünkü yazımda bir tablo ve grafiğe yer veriyorum. Tabloda geçen yıl ve bu yılın ilk 

on ayının TÜFE gerçekleşmesi, 2023 sonuna kadar olan dönemin de hedef ve 

tahmini yer alıyor. 2023 için resmi enflasyon hedefi yüzde 25 ve buna göre aylık artış 

ortalaması (pratikte aylık artışlar tabii ki aynı oranda olmaz) yüzde 1.87. Bu çok 

iyimser bir senaryo. Ayakları yere biraz sağlam basan bir senaryo çerçevesinde aylık 

artış ortalamasını yüzde 3 alarak bir hesaplama yaptım. Ona göre de yıllık artış 

yüzde 43. 

TÜFE tüm fiyatların ortalamasını gösterdiğine göre bu endeksi bir mal ya da hizmetin 

fiyatı gibi düşünebiliriz. 

Bir kıyafet, bir aylık doğalgaz faturası, bir aylık sigara parası; ne sayarsanız sayın. 

Endeks ekimde 1084, diyelim 1084 lira. Son bir yıldaki artış da yaklaşık yüzde 86. 

Kasım ve aralıkta yüzde 3’lük artışlar olduğunu varsayalım; aralıktaki harcama 1150 

lira. Peki yıllık artış kaç; aylık harcamamız arttığına göre yıllık oran da ekimdeki 

düzeyin üstüne çıkmış mı, hayır tam tersi yüzde 67’ye düşmüş. 

Çünkü son bir yıldaki artışa bakılıyor; hareketli olarak son 12 aya... Yüksek oranlar 

çıkıp düşük oranlar girdikçe de son 12 ayın oranı geriliyor. 

Yüksek artış dışarı-düşük artış içeri! 

Sihirli kavram bu: 

“Yüksek artış çıkıyor, düşük artış giriyor...” 
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Örneğin bu aralıkta yıllık hesaplamadan geçen yılın yüzde 13.58'lik rekor artışı 

çıkacak, yerine muhtemelen yüzde 3 dolayında bir oran girecek. 

Bu sayede yıllık artış oranını gerilemiş görüyoruz. 

Ama peki fiyatta bir gerileme var mı? 

Zaten gerileme olmadığını da söylemiş durumdayız: 

“Yüzde 13.58 çıkacak, yerine yüzde 3 girecek.” 

Yani fiyatlar artmaya devam edecek. 

Sorun da bu, fiyatlar artmayı devam edecek! 

Grafik her şeyi ortaya koyuyor 

Grafiğimiz 2021 yılı başından 2023 sonuna kadarki dönemi kapsıyor. 2023’ü, 

tablodaki verileri kullanarak hem resmi hedefe göre, hem daha gerçekçi bir 

senaryoya göre oluşturduk. 

Şimdi soralım; aralıktan itibaren yıllık enflasyon artışı hız kesecek kesmeye de peki 

fiyatlarda bir gerileme var mı? 

Yok! Peki fiyatların gerilemediği, yatay bile seyretmeyip artmaya devam ettiği bir 

dönemde hayat pahalılığını hafifletmek mümkün olabilecek mi? Belki... Eğer gelirler 

fiyatlardaki artıştan daha fazla artarsa, belki... 

Ancak yalnızca 2023 için gelir-fiyat artışı dengesini gelir lehine değiştirmek, o da 

yapılırsa, yetecek mi? Ya geride kalan yıllardaki kayıplar? 

Unutmayalım, bu devlet, çok yüksek dereceli değil, sıradan bir memuruna emekli 

olduğunda ev alabilecek kadar ikramiye veriyordu. Ya şimdi? 

Daha ne örnekler verilebilir, isteyen istediği kadar örnek bulabilir. 
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ENFLASYONU DÜŞÜRMENİN TEMEL ŞARTI NEDİR? 

Çok basit bir soru soralım: 

“Bir ülkede enflasyonu hızla aşağı çekebilmenin olmazsa olmaz şartı nedir?” 

Yok yok, öyle “Şu önlem alınmalı, bu politika izlenmeli, şu yapılmalı” gibi derin 

düşüncelere dalmayın! 
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Enflasyonu düşürmenin olmazsa olmaz şartı çok basit: 

“Önce enflasyonu yükseltmek.” 

Önce enflasyonu tırmandır; yüzde 80’e, 85’e çıkar ki 30’a, 35’e indirme olanağın 

olsun! 

Enflasyon şimdi yüzde 20’lerde, 25’lerde olsa ne kadar düşürebilirdik ki! 

Sıfıra indirsek bile öyle 50 puan düşüremiyoruz ki! 

O zaman şu soruyu sormak gerekmiyor mu: 

“Peki enflasyonu kim, ne yaparak ve niye yüzde 85'lere çıkardı?" 

TÜFE TARTIŞMASI AYRI 

Yaptığım hesaplamada kullandığım TÜİK’in tüketici fiyat endeksinin kafalarda çok 

soru işareti oluşturduğunun ve inanılır bulunmadığının tabii ki farkındayım. 

Ben de bu hesaplamada bir dizi eksik bulunduğunu biliyorum ve özellikle son 

dönemdeki hesaplamalara ben de kuşkuyla bakıyorum. 

Ancak baz etkisine dayalı yıllık oran düşüşüne ilişkin hesaplama tüm endekslerde 

görülecek bir durum. Dolayısıyla TÜFE’nin kullanılmasının bu yönden hiçbir sakıncası 

yok. 
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EYT için çözüm yeni sorunlarıyla 

yolda 

 

Şeref OĞUZ 

28 Kasım 2022 Pazartesi 

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı yasa çalışmasının 2023 yılı 

Ocak ayında kanunlaşması bekleniyor. Gündemimizden düşmeyen, her seçim 

döneminde ilk gündem maddelerinden biri haline gelen EYT yeniden 

masada… 1992’de kuyuya atılan taşı, 30 yıldır bir türlü çıkaramadık gitti… 

Çalışmanın içeriği belli olmasa da 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT 

den yararlanabilecek. Daha sonra sigortalı olanların EYT ile alakalı yapabilecekleri 

bir yararlanma ve işlem gözükmüyor. Bu tarih bile EYT çözülse de yeni EYT 

üretmeye yol açabilecek, yeni nesil EYT’liler oluşturabilecek. 

ŞİMDİDEN DELİKLERİ İLE GELİYOR 

EYT bekleyenler; 2022 yılı Aralık ayı içerisinde ödeme katsayıları artmadan 

önce emeklilikte gün sayısına eklenmek üzere askerlik borçlanması, yurtdışı 

hizmeti, doğum borçlanması ve benzeri ödemeleriniz varsa tamamlamalısınız. 

Yığınca detayı var ve güvenilir kaynaklardan takip edilmeli. 

Neden mi? 2023 yılında ödeme katsayıları yeniden değerleme 

oranı olan %122 oranında artacak. Aralık’ta kurumlar yoğun 

olduğundan işlemlerinizi tamamlayın. EYT daha gelmeden %122 masada… 

EYT’liler emeklilik durumuna dair detayları, e-devlet www.turkiye.gov.tr den 

“çalışma hayatım” diye sorgulatarak da öğrenebiliyor. 

İKİ SORU İKİ CEVAP 

Emekliliğe hazır mısınız? 

https://www.ekonomim.com/gundem
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ÜFE %157, TÜFE %85,51. Emekli aylıkları mı? Ortalama SSK Emekli Aylığı: 4.643 

TL ve Ortalama Bağ-Kur Tarım Emekli Aylığı: 3653 TL. En Düşük Emekli Sandığı 

Aylığı 5.327 TL. Bu aylıklarla emekliliğe hazır mısınız? Sonra pişman olmayın… 

Şirketler siz hazır mısınız? 

EYT ile birlikte emekli olacak personeliz için hazırlandınız mı? Ödenecek EYT 

karşılıklarınız hazır mı? Üretken çalışanlarınız EYT’den yararlandığında, onları nasıl 

tutacaksınız ya da yeni çalışanı nasıl, nereden, hangi tecrübe ve eğitimle ikame 

edebileceksiniz? 

NOT 

YAŞAM STANDARDI DÜŞÜK EMEKLİLER ÜLKESİ TÜRKİYE 

Ücret artışı ne olursa olsun, enflasyon gibi bir hırsızın olduğu bir ülkede emeklilik 

fakirliktir. Zira aylığın asgari ücret üzerinden ancak 270 $’a denk gelebiliyor. 270 $ ile 

1 ay geçinmek mi? 

Elbette geçinirsin. Hava bedava, şebeke suyu bedava, yanına bir 

ekmek koyabilirsin. Zeytin mi istiyorsunuz? Sayıyla. Peynir mi istiyorsun? Kibrit 

kutusu kadarı yeter sana. Tam da ölüm diyeti mönüsü gibi.. 

Emekli olunca ev hayali mi? Geç bunları anam babam bir 

kalemde. Şansın ve sabrın varsa toplu konutla belki… O halde? Emekli olmak, 

zaten çalışırken kıt kanaat geçinebilme imkânını biraz daha budamak demek… 

Ülkenin aktüeryal dengesini bozanlar, oy uğruna ZOR-TAS’lar üretetti, KEY’ler 

ihdas etti, EYT’liler türetti. Şimdi mi? Bugün de farklı değil. Sandık yolunda bütçemiz, 

EYT’lilerimiz, emeklerimiz ve emeklilerimiz kurban olsun. Yeter ki siyasetçisi, vekili 

kazansın. Millet sürünse onlara ne gam! 

 

  

https://www.ekonomim.com/sektorler/tarim
https://www.ekonomim.com/konu/asgari-ucret
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Abdulkadir Selvi  

6’lı masa ikiye bölündü 

6’lı masa bugün dokuzuncu toplantısını yapacak. 

Liderler şimdiye kadar tam 54 kez birbirlerini ziyaret ettiler. 

6 lider bugün ikinci kez toplu olarak basının huzuruna çıkacaklar. Daha önce 

parlamenter sisteme geçişle ilgili ortak açıklama yapmışlardı, bu kez de Anayasa 

önerisini açıklayacaklar. 

6 lider aynı masanın etrafına oturacak. Birlik ve beraberlik görüntüsü verecekler. 

CHP’ye yakın medya coşkulu yayınlar yapacak. 

Böyle bir ortamda 6’lı masanın ikiye bölündüğünü yazmanın bir riski olduğunu 

biliyorum. Ama haber kaynaklarıma güvendiğim için o riski alıyorum. Zaten kulis 

haberciliği böyle bir şeydir. 

Görüneni değil, görünmeyeni verebilmektir. Gerçi 6’lı masadaki ayrışmanın 

görünmeyen bir tarafı da kalmadı. 

CHP ile İYİ Parti arasındaki çekişme, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ekibi arasındaki 

mücadele giderek sertleşiyor. 

DÖRT ARTI İKİ 

Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı masaya daveti, ayrışmayı net bir şekilde ortaya 

çıkardı. 6’lı masa, 4 artı 2 olarak ikiye bölünmüş durumda. 

Tablo şöyle: 

Meral Akşener ile Ahmet Davutoğlu birlikte hareket ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali 

Babacan, Gültekin Uysal ve Temel Karamollaoğlu beraberler. 

Ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye ve milletvekili listelerine sıra gelince ittifak 

içinde yeni ittifaklar oluşabilir. 
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CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN 

Hep “Cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyecekler?” diye soruluyor. Ama 6’lı 

masanın bu konuda belirlenmiş bir takvimi var. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim 

takvimini ilan etmesini beklemek gerekiyor. Seçim takviminin ilan edildiği hafta 6 lider 

ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere toplanacak. Eğer orada uzlaşmaya 

varırlarsa 1 hafta sonra milletvekili listeleri için yeniden bir araya gelecekler. 6’lı 

masanın zorlu sınavı o zaman başlayacak. Bu tarihin ocak ya da şubat olması 

bekleniyor. 

AKŞENER HEDEFTE 

Kılıçdaroğlu, CHP’de Akşener hakkında değerlendirme yapılmasını yasakladı. Ama 

CHP’de şu sıralarda hedefte Akşener ve İYİ Parti var. Öyle ki Erdoğan’dan 

çok Akşener, AK Parti’den çok İYİ Parti eleştiriliyor. 

Bunu sadece Yavuz Ağıralioğlu ile Engin Altay arasında yaşanan “kulak 

çekme” polemiği için söylemiyorum. 

Peki Akşener hangi noktalardan eleştiriliyor? 

CHP’DE AKŞENER RAHATSIZLIĞI 

CHP’de bir Akşener rahatsızlığı var, bir de Akşener kaygısı yaşanıyor. 

Akşener’den hangi konularda rahatsızlık duyuyorlar? 

1- Akşener, “Başbakanlığa talibim” diyerek kendisini cumhurbaşkanlığı tartışmalarının 

dışına çekti. Ama “Cumhurbaşkanı adayını ben belirleyeceğim” diyor. 

2- Akşener, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor. Şu ana 

kadar “Kılıçdaroğlu olur” demedi. Tam aksine “Kazanacak 

aday” diyor. Kılıçdaroğlu’nu kazanamayacak aday profiline mahkûm ediyor. 

3- Cumhurbaşkanı adaylığına ismi geçen CHP’li iki belediye başkanını sürekli 

gündemde tutuyor. Bir müddet Ekrem İmamoğlu’na destek veriyor, bir dönem Mansur 

Yavaş’ı öne çıkarıyor. 

4- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için CHP’li iki belediye 

başkanını öne sürüyor. Kılıçdaroğlu olmaz diyor ama CHP’nin adayını da kendisi 

belirlemek istiyor. Böylece CHP’nin içini karıştırıyor. 

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK? 

1- 6’lı masanın bugün yapacağı toplantı öncesinde Ekrem 

İmamoğlu ekibi “Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek” söylentisini yaydı. Ama doğru 

değil. Kılıçdaroğlu aday. 
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2- CHP’den Kılıçdaroğlu dışında bir isim cumhurbaşkanı adayı olarak önerilmeyecek. 

CHP’den 6’lı masaya tek isim gidecek. 

3- Kılıçdaroğlu, Amerika seyahati ve kayıp 8 saat ile “Hamburger yedik” şeklindeki 

açıklaması ile, İngiltere gezisi ve başörtüsü konusundaki çıkışı ile ortak 

cumhurbaşkanı adaylığını riske soktu. 

İMAMOĞLU NE YAPIYOR? 

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı yanlış hamlelerle şansını zora sokması ve ABD, İngiltere ve 

Almanya’nın Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı konusundaki tutumu Ekrem 

İmamoğlu’nu harekete geçirdi. 

1- Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için gemileri yakmak üzere. İstanbul’da 

Kadıköy eski Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun kardeşinin otelini karargâh olarak 

kullandığı söyleniyor. 

2- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde sürpriz 

çıkışlar yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. 

3- Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına rağmen CHP’de bu aşamada 4 

cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkmış durumda. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, 

Mansur Yavaş ve Lütfü Savaş. 

CHP BÖLÜNÜR 

Bir yandan Akşener’in vetosu, diğer yandan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın 

çabaları nedeniyle Kılıçdaroğlu zor bir dönemden geçiyor. İmamoğlu ve Yavaş’ı 

destekleyenler Kılıçdaroğlu’nun son anda adaylıktan vazgeçeceğini savunuyorlar. 

Ama Kılıçdaroğlu cephesinde tablo hiç de öyle gözükmüyor. 

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı. Ortak aday olmazsa ilk 

turda CHP’nin adayı olarak girmeyi planlıyor. “Kılıçdaroğlu, adaylığını neredeyse ilan 

ettikten sonra geri çekilirse o zaman CHP’de bölünmeler yaşanır. Kılıçdaroğlu bu 

takdirde CHP Genel Başkanlığı koltuğunu da kaybeder” yorumları yapılıyor. 

İYİ PARTİ KRİZİ BÜYÜYOR 

İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun 

kazanamayacağına ilişkin açıklamaları CHP’de tüyleri diken diken ediyor. En 

sonunda Engin Altay, Akşener’den, Ağıralioğlu’nun kulağını çekmesini istedi. 

Peki Akşener çekti mi? Daha önce Ağıralioğlu’nu pasifize eden Akşener, bu kez elini 

kolunu kıpırdatmadı. Çünkü Ağıralioğlu gibi düşünüyor. Ağıralioğlu, Akşener’den 

habersiz hareket etmiyor. 

Yoksa Akşener bugün 6’lı masaya oturmadan önce Yavuz Ağıralioğlu’na gereken 

uyarıları yapardı. Bu arada İYİ Parti kulislerinden edindiğim izlenim, cumhurbaşkanı 
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adayının belirlenme sürecinde bu tür hamlelerin artacağı yönünde. Şurası 

net; Akşener Kılıçdaroğlu’nu istemiyor. Aynı zamanda kendi işaret ettiği birinin 

cumhurbaşkanı adayı olması için çalışıyor. CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim 6’lı 

masanın geleceğini tehdit edecek bir noktaya doğru ilerliyor. 

1- Daha önce Koray Aydın ile Buğra Kavuncu da Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağını 

açıklamıştı. 

2- İki parti arasında son iki ayda HDP’ye bakanlık verilmesi tartışması 

yaşanmış, Akşener, “Biz kalkalım, masaya HDP’yi oturtun” demişti. 

3- CHP’li belediyelerden ihale alındığı tartışması nedeniyle İYİ Parti tarafından CHP 

eski milletvekili Barış Yarkadaş için suç duyurusunda bulunulmuştu. 

4- Hüseyin Baş’ın 6’lı masaya daveti Kılıçdaroğlu operasyonuyla 

önlenirken, Akşener ilk yenilgisini almıştı. 

Henüz cumhurbaşkanı adayı belirlenmeden CHP ile İYİ Parti arasında testi dolmaya 

başladı. 
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28 Kasım 2022, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

İstanbul’da gerçek seçim startı 
verildi 
 

AK Parti 2023 seçimlerine doğru en büyük startı İstanbul'da Galatasaray'ın NEF 

Stadyumu'nda verdi. Teşkilat yöneticileri ve sandık görevlilerinin de yer aldığı bu 

toplantının adı "Büyük İstanbul Buluşması" olarak duyuruldu. Ancak statda adeta 

seçimlere birkaç gün kala yaşanacak bir heyecan vardı. 

 

Benim dikkatimi çeken en önemli husus şarkı seçimleri, barkovizyon gösterileri ve 

görkemli seronomiler oldu. AK Parti bu konuda büyük tecrübe kazanmış. Sıkıcı ve 

uzun konuşmalar yerine bu tür izleyicinin dikkatini diri tutacak etkinlikler önemli. AK 

Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşması da motive ediciydi.  

 

Herkes merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını bekliyordu. İstanbul 

bildiğiniz gibi Erdoğan için İstanbul çok önemli. 27 Mart 1994 seçimlerinde Erdoğan 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Erdoğan o günden beri İstanbul ile 

yatıp İstanbul ile kalkıyor. Kim ne derse desin İstanbul'un her sokağında 

Erdoğan'ın bir izini görürsünüz. Ekrem İmamoğlu gibi İstanbul'un bütün 

kazanımlarını siyasi hırsları uğruna heba eden birinin bu güzel şehri 

yönetiyor olması üzücü. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Erdoğan da bunun 

farkında. Dünkü konuşmasının satır aralarında bunun işaretlerini gördük. Peki 

Erdoğan dün neler söyledi? 32 bin sandıkta görev alacak 96 bin AK Partiliden 16 

milyon İstanbullunun tamanına ulaşma sözü aldı. Ayrıca sandığa sahip çıkma 

vurgusu da yaptı. İstanbul'daki bu seferberliğin 85 milyona yayılmasına dikkat 

çekmesi de önemliydi. Terörle mücadeleye gelince. "Küresel baronlara eyvallah 

etmeyeceğiz" diyen Erdoğan "Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları 

dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı 

kullanmada önümüze kimse geçemez. Bize boyun bükmek yakışmaz" şeklinde 

konuştu. Evet gerçek seçim startı İstanbul'dan verildi. Aday 

belirleme konusunda toplumun tamamen umudunu kestiği 6'lı 

masa, İstanbul'daki bu görkemli toplantı hakkında ne düşünür bilmiyorum. Ama 

Erdoğan'ın liderlik gücü karşısında işlerinin hiç de kolay olmadığını 

söyleyebilirim. 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true

