
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (19-25.09.2022) 

 Yunanistan’ın tahrik ve provokasyon kokan politikalarının ibretle takip 

edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birilerinin etekleri altına 

saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruş da 

sergilenemez” dedi. 

 TİP Genel Başkanı Erkan Baş “İkinci turda oy verebileceğimiz adaya 

ilk turda neden oy vermeyelim. Doğru olan ilk turda bütün 

muhalefetin oyunu alabilecek bir ismin belirlenmesidir” dedi. 

 CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Meclisi toplantısında 

bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog nedeniyle “kesin 

ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju 

Özcan hakkında oy birliğiyle 1 yıl geçici çıkarma cezası verdi. 

 MGK’da ana gündem adalar ihtilafı olacak. Milli Güvenlik Kurulu’nun 

(MGK) eylül ayı olağan toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. 

 Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, sosyal konut projesinde ilk temel tarihini duyurdu. Çiftçilere 

fatura ödeme kolaylığı getirildiğini açıklayan Erdoğan, peş peşe 

müjdeleri sıraladı. 

 TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta 

gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz 

konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksidi de çalışıyoruz. 

Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız." dedi. 

 Petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Petrol, doların yükselmesi ve 

artan durgunluk endişelerinin küresel enerji talebini tehdit etmesiyle 

geçen haftaki düşüş ivmesini devam ettiriyor. 

 



 

 

 

 Reel kesim güven endeksi 99.99 oldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve 

Reel Kesim Güven Endeksi’ni (RKGE) açıkladı. 

 CHP’den ‘seçim günü provası’. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

milletvekillerini İzmir Seferihisar’da kampa aldı. 

 CHP bu seçimde ilk defa oy kullanacak 7.5 milyon genç seçmenin 

oyunun peşine düştü. İlk defa oy kullanacak gençleri evlerinde ziyaret 

eden CHP, 1 milyon gencin kapısını çaldı. CHP, Mart ayına kadar 7,5 

milyon genç seçmeninin tamamını ziyaret etmeyi planlıyor. CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 1 Ekim’de TBMM açıldıktan sonra ilk 

grup toplantısında gençlerle bir araya gelecek. 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter 

Meclisi üyesi bir grup milletvekiliyle görüşmesinde, seçimden sonra 

büyük bir değişim olacağını söyledi. 

 

 

 


