
 
 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (05.09.2022- 11.09.2022) Merve Ulutaş  

05.09.2022 

 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Avrupa'nın şımarık çocuğu 

Yunanistan şunu bilsin: Biz iç politikada zaman zaman diğer siyasi 

partilerle farklılıklar yaşayabiliriz. Ama dış politika konusunda bayrağımız 

ve toprağımız söz konusuysa birleşiriz. Bütün iktidar ve muhalefet 

birleşiriz, Yunanistan’ı orada tükürüklerimizle boğarız" dedi. 

 

 AK Parti'nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, "Eğer daha 

özgürlükçü olmuş olsaydı problemlerimiz bu kadar büyümezdi, daha rahat 

bir şekilde çözerdik. Biz derslerde basının ne kadar önemli olduğunu 

okuyorduk ama şimdi yaşayarak anlamış olduk" dedi. 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Hatice Sultan ve 

Fehime Sultan yalılarının İBB'den Hazine'ye devrine ilişkin yapılan 

açıklamada, "Tüm işlemler, kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır" 

ifadeleri kullanıldı. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 

Beştepe’de toplandı. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine 

Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı konuşmada 

Erdoğan, "Milli gelirimizi yıl sonunda 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı 

hedefliyoruz" dedi. 

 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ülkemiz, Filistin'in Yahudiler 

tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır. 

Kimse çok bir şey alınmadı demesin. İsrail kurulduğunda ancak toprakların 

yüzde 7'si Yahudilere aitti." dedi. 

 

 İBB'ye ait olan Beşiktaş Ortaköy’deki Hatice Sultan ve Fehime Sultan 

yalıları ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 8/1 kararı ile hazineye 

devredildi. Komisyon toplantısının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Genel Sekreter Çağlar, “İBB'ye 2014 yılında verilen bu mülk, 

bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” dedi. 

 

 



 

 

06.09.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna 

Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç 

tarafından resmi törenle karşılandı. 

 

 Milli Eğitim Bakanı Özer, Esenyurt'taki bir demir fabrikasında staj yapan 

meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi. 

Özer, "Bugün itibarıyla 710 bin çırak ve kalfanın olduğu bir işgücü 

piyasamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022 yılının 

sonuna kadar bu rakamı 1 milyona çıkartacağız" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti kapsamında İslam Birliği 

yeni hizmet binasını ziyaret etti ve müftülere hitap etti. Erdoğan, "Dini 

kavramları suistimal edenler İslam'a büyük zararlar vermişlerdir. Türkiye 

olarak DEAŞ'ten FETÖ'ye kadar din maskesi takan eli kanlı terör 

örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi. 

 

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun 

cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar 

böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer 

ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı" dedi. 

 

 Adalet Bakanlığınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 

2053 hedefleri doğrultusunda hukuk ve yargı alanında '2053 vizyon' 

çalışmaları başlatıldı. 

 

 illi Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki 

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG´li 

teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasında bulundu. 

07.09.2022 

 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partililerine büyükşehir 

belediyelerinden ihale aldıklarını iddia eden eski CHP'li milletvekili ve 

gazeteci Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu. 

 

 Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman 

Bakanlığı'ndan bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, yangını kontrol altına 

alma çalışmalarının 11 Uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ve 850 

personel ile devam ettiğini bildirdi. 

 



 

 

 

 Bakan Nebati, Dünya Bankasının Türkiye Direktörü olarak görevlendirilen 

Humberto Lopez ve bir önceki dönem bu görevi sürdüren Auguste Tano 

Kouame ile bir araya geldi. 

 

 Geçen yıl Ankara’da üniversite okumaya gelen ve barınma sorunu yaşayan 

öğrencilere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 

ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt imkânı sağlayacak. 

 

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim 

ve öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Tarihimizin en yüksek 

yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Ülke olarak birinci faz ilk 

yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir orana imza attık" dedi. 

08.09.2022 

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti ile Türkiye'nin yerinde sayan değil, 

koşan bir ülke olduğunu söyledi. 

 

 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, taşra teşkilatında istihdam edilmek 

üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. 

 

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılar ile mahkemelerin sayısını 

arttırdıklarını belirterek "Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve 

ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki 

beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları bir bir hayata geçirdik" 

dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar 

toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi." 

açıklamasında bulundu. Erdoğan, "2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 

oranında büyüme kaydettik" dedi. 

 

 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Allah nasip ederse, sizlerin oylarıyla 

iktidara geldiğimizde, ilk bir haftada, çiftçinin, üreticinin ve esnafın ister 

bankalardan, ister esnaf kefalet kooperatiflerinden, ister Tarım Kredi 

Kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz" dedi. 

09.09.2022 

 IŞİD'in 'üst düzey yöneticilerinden' 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar 

Hattab Ghazal Al Sumaidai "Anayasa'yı ihlal" suçundan tutuklandı. Etkin  

 



 

 

 

 

pişmanlıktan yararlanmak isteyen Sumaidai'nin savcılığa verdiği ifadesi 

ortaya çıktı. 

 

 Bakan Nebati, tahıl koridoru anlaşması hakkında "Türkiye, bölgesel ve 

küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun 

diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir. Küresel 

gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki Recep 

Tayyip Erdoğan etkisidir" dedi. 

 

 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yönelik eylemler giderek artıyor. Geçen 

yıl taksicilerin protestolarıyla başlayan eylemler, büyükşehrin kendi 

personelinin eylemleriyle devam ederken bu haftada mağdur edilen 

minibüsçüler eylem başlattı. 

 

 Bakan Karaismailoğlu, eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 

arasındaki mahalleleri birbirine bağlayan metronun, ekim ayında İstanbul 

Havalimanı metrosunun ve kasım ayında da Çam ve Sakura Hastanesi 

Metrosu'nun hizmete gireceğini açıkladı. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kayıt dışı ekonomi sorununu 

çözmeye kararlı olduklarını belirterek "50 bin kişinin, sosyal medya 

aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen 

veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için 

saha denetimlerine başlandı" açıklamasında bulundu. 

 

 Bakan Kurum, “Altılı masadakiler sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. 

İşte vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar, yüklenicileri tehdit 

ediyorlar, bürokratlarımızı tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ede dursunlar, biz 

aziz milletimizle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi. 

10.09.2022 

 AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, 

Türkiye'nin en çok yalan habere maruz kalan ülke olduğunu belirterek, 

"Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1. sırada yüzde 

49 ile. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın" dedi. 

 

 Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Ro-Ro gemisine taciz ateşi 

açmasına dair diplomatik kaynaklar durumun uluslararası hukuka 

tamamen aykırı olduğunu, Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da 

derhal girişimde bulunularak protesto edildiğini bildirdi. 



 

 

 

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke 

genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. 

 

 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

de bir Osmanlı subayıydı. Osmanlı Devleti'nin içinde önemli 

subaylarımızdan, komutanlarımızdan birisiydi" açıklamasında 

bulundu. 

 

 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Aylardır bir 

cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez 

sürekli olarak bir araya geliyorlar" dedi. 

 

 Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu'ya yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı 

gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezası verildi. 

11.09.2022 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 

telefon konuşmasında küfürleştiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. 

 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Sondaj filomuzun en güçlüsü 

Abdülhamid Han'ı Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusuna gönderdik. Gemimizdeki 

tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Keşfin ateşini Akdeniz'de de 

yakmaya kararlıyız" dedi. 

 

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Fındığın, çayın, 

üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, 

memura verilmesi boşuna değil. Alım gücünün arttırmasına yönelik 

atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü 

de arttı” dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan seslendi. Kılıçdaroğlu, 

"Eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki 

CHP için şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bizim 2 kırmızı çizgimiz var; 

bayrağımız ve vatanımız. " ifadelerini kullandı. 

 

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da '2023'e doğru aday belli karar 

net' mitinginde ekonomiye dair iddialı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Hiç 

kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir" dedi. 


