
 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (22.08.2022 – 28.08.2022) Merve Ulutaş  

22.08.2022 

 Yaklaşık 30 yıl önce Akçakoca sahiline vuran Lenin büstü, kaldırıldığı 

belediye deposundan kayboldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 

“Mutlaka bulmaya çalışacağım” dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Komşularımıza ateş düşmüşse, 

kapılarımızı, pencerelerimizi kapatıp 'bana ne' diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca 

cihana adalet dağıtmış bir ecdadın torunları olarak 'Bize ne Kudüs'ten, bize 

ne Filistin'den, bize ne Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den, Türkistan'dan.' 

diyemeyiz." ifadelerini kullandı. 

 

 Merkez Bankası kredi büyümesini ve maliyetleri azaltmak amacıyla 

tedbirler aldı. Bankalara uyguladıkları ticari kredi faiz oranına göre menkul 

kıymet bulundurma zorunluluğu getirdi. Hedef; kredi faizleri ile politika 

faizi arasındaki makasın daralması. 

 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin doğalgaz 

kullanımınınyüzde 99.9'unu ithal ettiğini belirterek, Avrupa ile Türkiye'deki 

gaz fiyatlarını döviz kuru üzerinden kıyasladı. Bakan Varank, "Hükümeti 

oluşan zararı ödüyor" dedi. 

23.08.2022 

 Bakan Bozdağ, "Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, 

toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor. Bir araya geldiğinde bir meseleyi 

konuşup karara bağlayana kadar gündemdeki sorunlar yer değiştirip yeni 

yeni sorunumuz çıkar" dedi. 

 

 Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 

cumhurbaşkanı adayı olması konusunda yapılan açıklamalar olduğu 

hatırlatılarak "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı'mız olarak seçilmiştir'' dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin, iktidara yönelik 

"yargılanacaksınız" şeklindeki söylemlerine dikkat çekerek, "Niye 

yargılanacağız kardeşim?" diye sordu. 

 

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin teröristlerden temizlenmesi 

lazım, bizim sınır güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi  

 



 

 

 

 

bütünlüğü önemli. İnsanların güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi önemli" 

dedi. 

 

 Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor. Bu 

yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar 

dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında 

kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak... Adım adım hedefe 

koşuyoruz"dedi. 

24.08.2022 

 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk 

şirketlerine yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmalamalarına yönelik uyarı 

mektubu hakkında açıklama yaptı. Perinçek, "TÜSİAD, TÜSİAD'lığını yaptı. 

Başındaki 'TÜ'yü, yani Türkiye'yi kaldırıp 'AT' koymalılar. Yani Atlantik. 

Utansınlar. Rezilliktir bu, ayıptır" dedi. 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bakanlık olarak bizim kırsalla ilgili 

bir derdimiz var. Diyoruz ki, kentte yaşayanlar kırsala dönsünler ama bu 

kırsala dönüş bu sefer kırsaldan kente olduğu gibi, hani kentte varoşlar 

oluşturduk ya, kırsalda da bir gelişigüzellik olmasın diyoruz" ifadelerini 

kullandı. 

 

 MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Hatay da hızlı treni hak ediyor, 

Hataylı vatandaşlarımız da bu konforlu ulaşım aracına bir an önce ulaşmak 

istiyor" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi konusunda gerekli adımların 

atılması için gerekli talimatı verdiğini vurgulayarak, "Hazine ve Maliye 

Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis'in 

açılmasını beklemeye gerek yok" ifadelerini kullandı. 

 

 MYK toplantısında 6’lı masanın son buluşmasını değerlendiren CHP lideri 

Kemal Kılıçdaroğlu, “Gayet olumlu gidiyor. Toplantılara devam edeceğiz. 

Bugüne kadar herhangi bir konuda sorun yaşamadık. Herkes uyum içinde 

hareket ediyor” dedi. 

25.08.2022 

 Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret eden TDP Genel Başkanı Mustafa 

Sarıgül, burada yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanlığı makamı bir sığınma 

 



 

 

 

 limanıdır. Bu makam siyasi bir makam olmamalı. Vatandaşın derdi 

olduğunda o makama rahatlıkla gidebilmelidir" dedi. 

 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir asır önce 'var olma' mücadelesi 

verirken, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; uluslararası 

alanda özne haline gelen, etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen, 

küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde 

ve dünyada söz sahibi olan etkin bir güce ulaşmış durumdayız" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik olası operasyona ilişkin 

"Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları 

sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz." dedi. 

 

 ABD’nin TÜSİAD’a yaptığı ‘uyarıyı’ değerlendiren finans uzmanı Apuhan 

“Rusya’ya karşı yapılan bu uyarı karşılık bulamaz. Türk yatırımcısının iştahı 

kabarmış durumda. ABD ile ve ABD bankaları büyük işler yapan kurumlar 

hariç Türkiye’de hiçbir yatırımcının Rusya’daki fırsatları gözardı 

edebileceğini düşünmüyorum” dedi. 

26.08.2022 

 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı 

adayının CHP kimlikli bir isim olması gerektiğini söyledi. Tekin, Millet 

İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını geç açıklamasının doğru bir taktik 

olduğunun altını çizdi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 

açıklamalarına tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşme' foyası, 

samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu" ifadelerini kullandı. 

 

 Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkat 

çekerek 'Okullar açılmadan önce yetkilileri yüz yüze eğitimin sağlıklı 

şekilde devam etmesi için tedbir almaya' çağırdı. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış 

ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü. 

27.08.2022 

 Adalet Bakanı Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilere yönelik 

sözlerine ilişkin, "Eleştirin, o hakim kararıdır, eleştirilebilir ama öte yandan 

onu eleştirirken bile deyin ki 'bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey 

değildir' Bir de bunu deyin" dedi. 



 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul 

Projesi'ni iptal etmediklerini, imar planlarının yürürlükte olduğunu 

belirterek, sadece vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına yönelik yeni bir imar 

uygulama değişikliği yürütüldüğünü bildirdi. 

 

 Soylu: 29 Ekim 2023'e kadar bir tane terörist kalmayacak, ayakkabı 

numaralarına kadar biliyoruz. 

 

 Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Almanya'nın enerji kısıtlamaları 
nedeniyle zor duruma gireceğini söyledi ve "Türkiye tüm dünyanın girdiği 

krizden önce çıkan ilk ülke olacak" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç’te yayın yapan 

Aftenposten’in sorularını yanıtladı. “Türkiye’nin askeri harekâtı Rus 
makamlarının rızası veya desteği olmaksızın başlayabilir mi?” şeklindeki 

soru üzerine de Altun, Türk-Rus ilişkilerinin çok köklü bir tarihe sahip 

bulunduğunu aynı zamanda son derece gerçekçi olduğunu söyledi. 

28.08.2022 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da 

telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" 

paylaşımını yaptı. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şarkıcı Gülşen'in tutuklanma 

kararından Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına, Suriyeli göçmenlerin 

durumundan ekonomideki gelişmelere, 6'lı masada alınan kararlardan 

helalleşmeye değin birçok konuda görüşlerini açıkladı. Tutuklama kararının 

hukuka aykırı olduğunu belirtti. 

 

 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatta ve ekonomik büyümede güçlü 

performansımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte yüzde 7.3 

büyüme kaydeden ekonomimizin, 2022 yılında da güçlü büyüme trendini 

sürdürmesini bekliyoruz" dedi. 

 

 Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait 

S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. 

 

 İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, 

Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından 

sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları 

gündeme getiriyor” diye konuştu. 

 

 


