
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (15.08.2022- 21.08.2022)- Merve Ulutaş  

15.08.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 21 yılda yaşanan onca 

değişime rağmen millete tepeden bakan, üstenci CHP zihniyeti yerinde 

saymayı sürdürüyor." dedi. 

 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Altılı masa her 
şeyin en iyisini yapacaktır. Milletimizi tatmin edecek şekilde ama 

başkalarının taleplerine göre değil. Milletimizi tatmin edecek biçimde bu 

süreci götürecektir ve en iyi şekilde de bu ülkenin 13'üncü cumhurbaşkanını 

belirleyecektir" dedi. 

 

 MHP lideri Bahçeli, AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü programına 21 adet 

turuncu güllerle bezenmiş 2023 çiçek işlemesi yapılmış çelenk gönderdi. 

 

 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Benim adaylığım herhangi birisinin 

adaylığına bağlı değil" diyerek, cumhurbaşkanı adaylarının hala Ankara 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olduğunu söyledi. 

 

 Bakan Koca, intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine 

çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya 

konulacağını bildirdi. 

 

 İzmir CHP Milletvekili Murat Bakan, polis amirliği sınavlarında soru 

sızdırıldığı iddiası için “Bir internet sitesi ‘Polis Amirliği Sınavı’ndaki 18 soru 

bizim sorularımızla aynı, 16’sı da benzer’ dedi. Biz bugün konuyu meclise 

taşıyoruz” dedi. 

16.08.2022 

 Altı muhalefet partisi lideri, 6. toplantı için 21 Ağustos'ta Saadet Partisi 

Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek. 

Masada komisyonların çalışmaları ve seçim takvimi var. 

 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 

Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde 

bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı" açıklamasında bulundu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Bu yıl haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında artan konut 

fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 160.6, 

reel olarak ise yüzde 47.0 oranında arttı. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de 59. Ulusal, 33. 

Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'nde yaptığı konuşmada, "Aslan 

ile ceylanın bir arada, huzur ve güven içinde, kardeşçe yaşayacağı bir 

ülkeyi el birliğiyle kuracağız” dedi. 

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde düzenlenen "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı ve Aile 

Fotoğrafları Sergisi"ne katıldı. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada; 

“Ailenin güçlenmesi için de biz hem Bakanlık olarak hem de toplumsal 

farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz” dedi. 

 

 Zafer Partisi lideri Özdağ , “Kemal Kılıçdaroğlu, fake aday olarak, sahte 

aday olarak Erdoğan’ın tekrar kazanmasının önünü açmaya çalışıyor” 

değerlendirmesinde bulundu. 

 

 Türkiye ve Suriye’nin yeniden diplomatik ilişki kurmasına yönelik sinyaller 

son günlerde Türkiye’nin gündeminde bulunuyor. AK Parti Merkez Karar 

Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, Sputnik’e yaptığı açıklamada, 

“Temenni ederiz ki Türkiye ve Suriye ilişkileri 2011 Haziran’ından öncesine 

dönsün” ifadelerini kullandı. 

17.08.2022 

 Bakan Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala 

hakkındaki kararına ilişkin, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi de konu Türkiye olduğu zaman kesinlikle adil 

davranmıyorlar. Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 87.98" 

dedi. 

 

 HDP Eş Genel Başkanı Sancar, sorunlardan ve krizlerden çıkış yolunun 

büyük ve kapsamlı bir 'demokrasi ittifakı'nın kurulmasından geçtiğini 

belirterek, "Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz" dedi. 

 

 Bakan Nebati, toplam bütçe içerisinde eğitime yüzde 13.5, sağlık 

harcamalarına yüzde 6.4, sosyal amaçlı harcamalara ise yüzde 5.1 

oranında kaynak aktarıldığını açıkladı. 



 

 

 

 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1. Olağan İzmir İl Kongresi'nde 

gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iddialarda bulundu. 

İmamoğlu’nun Cengiz İnşaatı ziyaret ettiğini söyledi. 

 

 Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü pazartesi günü kabine 

toplantısından sonra yapılacak açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan 

"Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" sözleriyle düzenlemeye ilişkin mesajını 

verdi. Yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi 

seçenekler masada. 

 

 İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın göçmenleri Türkiye'yi gönderme 

planına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Milletimiz müsterih olsun; Erdoğan 

bunu yapamaz, yaptırmayacağız" şeklinde tepki gösterdi. 

18.08.2022 

 Bakan Karaismailoğlu, Eskişehir'de yaptığı konuşmada, 

"Cumhurbaşkanımız ve Türkiye'nin görüşleri artık birinci derecede dikkate 

alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle 

bu sorunlar çözülmeye çalışıyor. Ülkemiz dünyada çok önemli bir yere 

geldi. Artık buradan geri dönüşü yok" dedi. 

 

 Millet İttifakı'mın 'yabancılara verilen vatandaşlık' açıklamasına tepki 

gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 

da eleştirerek, "Hep söylüyorum; Erdoğan’dan sonra en iyi AK Partili Kemal 

Kılıçdaroğlu’dur" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli 

sığınmacının olduğunu belirtti. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünün uygun 

koşullar sağlandığı takdirde gerçekleşeceğini belirten Soylu, "Bu insanlar 

kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve 

Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Muhammed Arsala Kharoti ve beraberindeki 

heyet ile görüştü. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi iki haftada 12.5 milyar 

dolarla artış görürken, swap hariç net rezerv artışı 2.1 milyar dolarda kaldı. 

 



 

 

 

 

 

 Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Düzensiz Göç Raporunu 

paylaştı. 

 

 Yüksek Seçim Kurulunun belli bir dönemde seçmen kütüklerini siyasi 

partilere verdiğini hatırlatan Bozdağ, siyasi partilerin de kendilerine verilen 

bu verileri kişilerin hukukunu, canını, yaşamını korur gibi koruması 

gerektiğini söyledi. Bozdağ, "Bu verileri alıp üçüncü, dördüncü, beşinci 

kişilerle paylaşsın diye bu veriler verilmiyor" dedi. 

19.08.2022 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar üç koyunu güdemezler. Hangi 

belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü 

iltisaklısı çıkıyor" dedi. 

 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak 

için S-400'leri aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki açıklamalarını eleştirdi. 

 

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Moda 

İskelesi'ndeki açılışta "Az bir zaman kaldı. Hukuksuzluğun ve adaletsizliğin 

ortadan kalkacağı ilk anda size söz; Adalar İskelesi’ndeki işgali de ortadan 

kaldıracağız" dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın sekiz ay sonra 

faiz oranını düşürmesi ile ilgili, "“Vatandaş sanıyor ki bizim de faizimiz 

düştü. Taksicinin, esnafın, sanayicisinin, hiç kimsenin faizi düşmedi. 

Merkez Bankası’ndan kredi alacak bankaların faizi düştü" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 

Türkiye'nin gelecek 100 yılının altyapısını yaptığını belirterek, "Geçmiş 100 

yılın da başımıza gelen felaketlerden dolayı oluşan açığını kapatmaya 

çalıştı." dedi. 

 

 AK Partili Binali Yıldırım, “2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan 

depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi 

imkanları sağlanacak. Uygun vadede, uygun şartlarda krediler verilecek” 

dedi. 

 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören 

şirketlere 1-18 Ağustos arasında 13,6 milyar lira yabancı yatırım girişi  

 



 

 

 

gerçekleştiğini, TCMB brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar 

dolar artış kaydedildiğini bildirdi. 

 

 Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye 

başladık. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başladığı 12 Eylül tarihinde 

tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, yardımcı 

kaynaklar da hazır olacak." dedi. 

20.08.2022 

 Sağlık Bakanı Koca, "Mardin Derik'te bir TIR'ın kalabalığın arasına girmesi 

ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a 

yükseldi" dedi. 

 

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, 25 Ağustos'ta üretimine 

başlanacak yerli ve milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, 

metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacağı 

bildirildi. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın siyasi ve 

ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız" dedi. 

Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm TMO alım fiyatının 27 lira olarak 

belirlendiğini açıkladı. Erdoğan konuşmasında "Ülkemizi 2053 vizyonuyla 

küresel ligin en üstüne çıkaracağız" ifadelerini de kullandı. 

 

 Erzurum'daki Arabuluculuk ve Er-Opa Projesi'nin açılışında konuşan TOBB 

Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendi kendine yeten, diğer topluluklara tarım ve 

hayvancılıkta yetebilecek ülkelerin, dünyanın gelecekteki liderleri olacağını 

belirtti. 

 

 Sarıyer'de esnafı ziyaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "İttifak bozulmasın 

birlik olsun" diyen bir vatandaşa 'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 

'Evet' yanıtını alan Akşener "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları 

aktaracağım" dedi. 

 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, "13 milyon kaçak ve sığınmacı gitsin, 

33 milyon turist gelsin Arap ya da başka biri. Marslılar dahi turist olarak 

gelebilir. Fakat arazi ve gayrimenkul satışı karşısında vatandaşlık 

verilmesine karşıyız ve bunu iptal edeceğiz" dedi. 

 

 Milli Savunma Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 

656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek 

artacağını değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. 



 

 

 

21.08.2022 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'Sayın 
Cumhurbaşkanımız 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut 

hamlesinin detaylarını açıklayacak'' diyerek duyuruda bulundu. 
 İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla 

ilgili sahada en ok duyulan ismin Mansur Yavaş olduğunu söyledi. 

 Türkiye'deki göçmenlerin Türk vatandaşlığına geçmesi konusu gündemi 

meşgul ediyor. Bu aşamada Türk vatandaşlığına kabul edilen yabancıların 

uyruklarına göre sayıları açıklandı. 211 bin 908 Suriyeli, Türk vatandaşı 

oldu. 

 


