
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler   (12.09-18.09.2022 ) 

 

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyada giderek yükselen tansiyon ve 

yeniden başlayan askeri silahlanma yarışı, barışı tehdit ediyor. Arzumuz 

barışın korunmasından yana ve bunun için büyük çaba gösteriyoruz. 

Dünyada giderek artan çatışma riski, içeride 'bir ve beraber' olmamızı 

zorunlu kılıyor. Bu ortamda birlik ve dirliğimiz bozulursa ülkemiz açısından 

telafisi imkansız zararlar meydana gelecektir" dedi. 

 

 

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda 6'lı masa bir ittifak değil 

biliyorsunuz. O 6'lı masanın bir ortak cumhurbaşkanı adayı hedefi var. Bu 

aday da henüz belirlenmiş değil. Ortak aday olur da ortak dil olmaz ise 

vatandaşa güven tablosu vermemiş oluruz. 6 parti dışında bir 7'nci isim de 

olabilir. Biz bugüne kadar 6'lı masada henüz herhangi bir ismi konuşmadık. 

Erken buluyoruz. Şu anki hedefimiz 6'lı masadan ortak aday çıkarmak" dedi. 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir taşkın kanununun mutlaka 

mevzuatımıza kazandırılması gerekir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk 

devletinde mevzuatlar esastır. Ama bu kanunların da uygulanabilir olması 

gerekir" dedi. 

 

 

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgede kilit bir 

notada olduğunu belirterek, ''Türkiye, bu coğrafyanın merkezidir, bu 

coğrafyanın kilit taşıdır. Türkiye'yi buradan alır çekerseniz ne Balkanlar'da 

ne de Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de huzur kalır." 

dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, sizlerin oyu ile 

iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta içinde çiftçinin, üreticinin ve esnafın  

 



 

 

 

kredilerinin faizini sileceğiz. En büyük tehlike, çiftçiyi toprağa küstürmektir. 

Çiftçi küserse 85 milyon açız" dedi. 

 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 

telefonda küfürleştikleri iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Telefonda 

konuştuklarını, ancak küfürleşme olmadığını söyleyen Bakan Soylu, “Yani 

hem haberi yazan, hem onu söylemeye çalışan hepsi birbirini bulmuşlar. 

Bunlar itibar edilmemesi gereken işlerdir ama şunu da söyleyeyim. Şu 

yanağımıza vuracaklar, bu yanağımızı çevireceğiz. Biz de ne söylenmesi 

gerekiyorsa, ölçüler içerisinde onları söyleriz. Söylemeye de devam ederiz. 

Bunlar dikkat ederseniz, Amerika'nın aparatıdır” dedi. 

 

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş, Kahramanmaraş'ta partisinin 

genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada 6'lı masanın 

adayının kendilerini ilgilendirmediğini ancak Türkiye'nin ekonomi, terör ve 

savunma sanayindeki düşüncelerinin kendilerini ilgilendirdiğini belirterek, 

"Onun için bir an evvel kafa karışıklıklarını sona erdirmelerini ve milletin 

karşısına dürüstçe çıkarak 'İktidara gelirsek Türkiye'yi yöneteceğimiz 

formüller, planlar budur' demelerini bekliyoruz" dedi. 

 

 

 Cumhurbaşkanlığı'nın 2023-2025 dönemi yatırım programları hazırlıklarına 

ilişkin genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı yatırım programı 

hazırlıklarında; 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, 

politika, öncelik ve mali çerçevenin esas alınacağı belirtilerek, "Proje bazında 

ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa 

sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir" denildi. 

 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Tarihten ders alın' diyoruz. Yeni 

maceralara girmeyin. Bazıları sizin kulağınıza bir şeyler söyleyebilirler. 

Bunların geçerli olmadığını tarihte gördünüz. Aynı şeyi tekrarlatmayın. Bu 

konuda akıllı olun" dedi. 



 

 

 

 

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20'nci Milli Eğitim Şurası 3'üncü raporu ile 

ilgili, "Ortaya konulan sonuçlar, 2022 yılının sonuna doğru kütüphanelerdeki 

kitap sayılarına, 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nde hedeflenen 

desteklere, okul öncesinde hedeflenen anaokulu ve ana sınıfı sayılarına 

önemli ölçüde yaklaşıldığını gösterdi" dedi. 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ eliyle tam 1 

milyon 170 bin konut üreterek dünyada model olduk. Bu model; 

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının eşiğinde, devletimizin ulaştığı kudretin bir 

nişanesi oldu. Tam 5 milyon insanımıza yeni yuva mutluluğunu yaşattık… Bu 

büyük hamle; yüz milyarları aşan yatırım değeriyle, yüzlerce sektörü 

harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek, yüzbinleri aşan sayıda 

kardeşimize iş kapısı açacak; ekmeğine ekmek, aşına aş katacak… Bugüne 

kadar olduğu gibi, bundan sonra da; mutlu aileler için yuva kurma yolundan 

dönmeyeceğiz!” dedi. 


