
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (08.08.2022- 14.08.2022)- Merve Ulutaş 

 

08.08.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu (MKYK) toplantısının ardından Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti. 

Erdoğan, burada Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle muharrem 

ayı iftarına katıldı. 

 

 Marmaris Kent Konseyi üyesi Korcan Yılmaz, "Bugün itibariyle saat 15.30 

itibariyle Marmaris Belediyesi ekipleri olay yerine geldiler. Mahkeme 

kararının ellerine yeni ulaştığını ve inşaat alanını mühürlediklerini ilan 

ettiler" dedi. 

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye'de nüfusumuzun 

3'te 1'e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı 

da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz." dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberliğin simgesi olan Aşure Günü ve 

muharrem ayının İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde 

bulundu. 

 

 Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü 

Çelik gazeteci Latif Şimşek'e saldırı olayıyla ilgili "Bir gazeteciye şiddet 

uygulanması gibi bir barbarlık çok nadir görülen bir vandallıktır" 

yorumunda bulundu. 

09.08.2022 

 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün savunma sanayii ürünü 

ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170'i geçti. Savunma sanayiinde ihraç edilen 

ürün çeşidi 230'u aşmış durumda. Artık NATO ülkeleri de bizim kapımızı 

çalmaya başladılar" dedi. 

 

 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş 

fotoğrafını, “Edirne’den Ardahan’a barışma, helalleşme, düzelme, canlanma 

istiyor milletimiz. Hep beraber, hep beraber” açıklaması ile birlikte paylaştı. 

 

 



 

 

 

 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç 

Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu. Ziyaret basına kapalı 

gerçekleşti. 

 

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin, "Hangi 

masayı nerede kuracağız, hangi masayı nerede kaldıracağız" hesabı içinde 

olduklarını belirterek, "O masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece 

kendi geleceklerini planlıyorlar" dedi. 

 

 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Irak uyruklu bir kişinin aldığı 10 mezar 

yerinin satışını iptal ettiğini açıklayarak, "Bir tane Iraklı gelmiş 10 tane 

mezar yeri almış. İptal ettirdim. ‘Adamın parasını verin’ dedim. Ben 

istemiyorum Bolu’ya yerleşsinler, burada defnedilsinler. Irkçı derler ama 

yaptım bunu" dedi. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Türkiye’nin IMF'den 6,5 milyar 

dolar borç aldığına'' yönelik iddialara tepki gösterdi. Nebati, iddiayı 

dillendiren İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz için ''Ya konuyu bilmiyorsunuz 

ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü'' dedi. 

 

 Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail 

Kormaz’ın ailesinin ‘eziyet yasağı ihlal edildi’ başvurusunu kabul etti. AYM 

kararı sonrası Ali İsmail Korkmaz ailesi avukatlarından açıklama geldi. 

10.08.2022 

 İstanbul'da 'Yüz Yüze 100 Gün' programına katılan Hazine ve Maliye 

Bakanı Nureddin Nebati, ardından vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. 

 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj 

gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -

1 kuyusuna ulaştığını bildirdi. 

 

 Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet 

Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. 

 

 İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim elimizdeki 

seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok" sözleriyle ilgili "Kılıçdaroğlu'nun  



 

 

 

 

 

YSK’da olmayan bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi 

takdirde, Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" açıklamasını 

yaptı. 

 

 Basın İlan Kurumu (BİK), olağanüstü gündemle toplanan Yönetim 

Kurulunun, TBMM tarafından 195 sayılı BİK Teşkiline Dair Kanunun 

'Müeyyide' başlıklı 49. maddesinde değişiklik yapılana kadar Basın Ahlak 

Esasları kapsamındaki başvuruların toplantı gündemine alınmamasına 

karar verdiğini duyurdu. 

 

 Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 

projesinden çıkarılmasıyla ilgili , "Müttefik ülkelerimiz bizlere bazı şeyleri 

vermem derken bizim de günü geldiğinde bunları önlerine koymamız 

gerekiyor. Bize F-35 vermeyenler bir gün utanacak" dedi. 

 

 İstanbul’da sokak röportajı yaparken polis tarafından ‘yorum yapıyorlar’ 

diyerek gözaltına alınan Objektif Haber YouTube kanalından Yavuz Gökçe, 

yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. 

Gökçe, “Röportaj ve yorum yapmanın suç sayıldığını ilk kez duyduk. Bizi 

halkı kin ve düşmanlığa sevketmekle suçladılar” dedi. 

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya 

hesabı Twitter'dan İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerinde yüksek enflasyon 

nedeniyle yılda 2 kez ücret artışı yapma kararı aldıklarını duyurdu. 

11.08.2022 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü PKK’nın alçakça katlettiği Eren 

evladımız ile Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 5. 

yılında tazimle yâd ediyorum" paylaşımını yaptı. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 

beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gelişen koşullara göre devreye 

aldığımız uygulamalar sayesinde üretimde, büyümede, ihracatta ve 

istihdamda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmaya devam ediyoruz" 

dedi. 

 

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 

toplanan Yüksek İstişare Kurulu'nda yurtdışında Türkiye aleyhinde  



 

 

 

yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirlerin 

görüşüldüğünü bildirdi. 

 

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'basın seçim' kararı alınabileceğini 

belirterek, "Biz baskın seçim ihtimalini zayıf da olsa görüyoruz. Yani bu 

hükümet eylül ayında karar alıp, kasım ayında bir seçime gidebilir." dedi. 

 

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin her noktasında yaklaşık 6 bin 

900 atıl duran köy okulunu, hızlı bir şekilde revize ve restore ederek 

vatandaşların hizmetine açacaklarını bildirdi. 

 

 Ticaret Bakanlığı’nın 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 

Raporu’nda fahiş fiyat şikayetleri üzerine yapılan denetimler ve bu 

denetimler sonucunda verilen cezalar hakkında bilgi verildi. Buna göre ilk 

altı ayda 61 bin 688 firma denetlendi, bin 172 firmaya fahiş fiyat cezası 

verildi. 

 

 Milli Eğitim Bakan Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 

ile tarımsal eğitimde 3 protokol imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve 

Tarım Lisesi için yapılan protokol sonrası Bakan Özer, şehirde tarım alanını 

seçen her öğrenciye büyükşehir tarafından aylık 500 TL burs verileceğini 

söyledi. 

12.08.2022 

 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Elbette büyükbaş da önemli ama bu 

ülkenin coğrafyası küçükbaş için. Bu ülkede bizim mutlak suretle 

küçükbaşa önem vermemiz gerekiyor" dedi. 

 

 İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri kurban 

bağışından elde edilen konservelerin 232 bin haneye dağıtımını başlatan 

İBB Başkanı İmamoğlu, "1.5 milyonu aşan haneye bir şekilde dokunan 

yardımlaşma ağlarını oluşturmuş olduk" dedi. 

 

 CHP lideri Kılıçdaroğlu, eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü de 

getiren, çözümü de öneren, topluma duyuran bir parti olduklarını belirterek 

"Sorunları sadece dillendiren değil, nasıl çözebileceğini de ifade eden bir 

partiyiz. Dolayısıyla uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk 

Partisi, iktidara en yakın dönemindedir" dedi. 

 

 



 

 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için 

bakanlığında özel birim kurulduğu" iddialarına ilişkin, "Yaptığımız bütün 

işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz." 

ifadesini kullandı. 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın duyurduğu konut projesinin ardından konut ve kira fiyatlarının 

düşmeye başladığını söyledi. Kurum, kısa süre içerisinde hem konut hem 

de kira fiyatlarının zincirleme olarak hızla düşeceğini belirtti. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün beklentilerin üstüne çıkan 

sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi. Nebati, Türkiye'nin sanayi 

üretiminin Euro bölgesi, İngiltere ve Çin'den pozitif ayrıştığını söyledi 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'biz 

ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu' demiş. Söz verdim, seçimden 

sonra ÖTV indirilecek" sözlerine yanıt verdi. Bakan Nebati, "Piyasaları 

manipüle etme gayretlerinizi üzüntüyle karşılıyorum" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası 

Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu ve 

"Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz" dedi. 

 

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir esnaf ziyaretindeki 'Ben 

Cumhurbaşkanı adayı değilim, Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık 

yapmak durumunda' sözleri tartışma yarattı, partiden açıklama geldi. 

"Akşener, o ziyaret kapsamında, bu sözleri ‘alaycı ve ironi’ şeklinde 

söyledi. Hedefinde daha önce kadınlara yönelik bu açıklamayı yapan 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile bazı tarikat ve cemaatler var". 

13.08.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a 

Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı’nda açıklamalarda bulundu. 

 

 AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan 

bu milletin evladı olarak o gün AK Parti’nin kurulduğu gün çıktı ve dedi ki, 

'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 2002’den itibaren 

Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün Türkiye’de 1970 ile 1990’nın 

sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz" dedi. 



 

 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründe olağan 

dışı fiyat artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. 

 

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Daha 

şimdiden, 'Benim hakimlerimi ödüllendireceğim, benim hakimim 

olmayanları da cezalandıracağım.' diye tweet atıyor adeta. Böyle bir şey 

olur mu? Bunların hukuk devletine inancı emin olun laftadır." dedi. 

 

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadeş Barış Meydanı'nda 

düzenlenen Çorum Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Burada 

yaptığı konuşmada enerji krizine değinen Erdoğan, "Avrupalılar 'kışı nasıl 
geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz 

güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz" dedi. 

 

 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İsveç ve 

Finlandiya NATO'ya girmek istiyorsa konu TBMM parlamentosunda 

görüşülecektir. Tam zamanı, nasıl ki NATO üyesi ülkeler 10,5 milyon 

Ukranyalı'yı Avrupa Birliği ülkelerine aldılar. 6,5 milyon Türkiye'deki 

mültecileri de NATO üyesi ülkeler eşit olarak ülkesine almalı" dedi. 

14.08.2022 

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK 

Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından 

paylaşımda bulundu. 

 

 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık Türkiye silahta dünya 

markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki, 

tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma 

yolundalar" dedi. 

 

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 

İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen helalleşme buluşmasında yaptığı 

konuşmada, “Her evde huzurun olması için mücadele etmiyorsam, niye 

siyaset yapıyorum? Eğer toplumun her kesimiyle oy versin veya vermesin. 

Helalleşme bir oy isteme değildir değerli arkadaşlarım” dedi. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı 

paylaşımda “Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen 

bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak ‘Birlikten Berekete’ anlayışımızla 

 



  

 

 

 

hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı 

korumakta kararlıyız” ifadelerini kullandı. 

 

 Bakan Varank "Türkiye'nin geleceğini ipotek altında bırakmak 

istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız Biz Samanyolu Galaksisi 

dediğimizde muhalefetin aklına saman geliyor. Böyle vizyonsuz bir 

muhalefetin bu ülkeye vereceği bir şey yok" dedi. 

 

 Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere yapılacak sınava ilişkin 

olarak, “Mülakat olmasın diye sınav yapalım dedim” açıklamasını yaptı. 

 

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan 

Kaftancıoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan' yönelik açıklamalarıyla ilgili tepki 

gösterdi. Çelik, ''Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri 

Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı 

yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar'' dedi. 

 

 


