
 

 

 İç Politikadaki Gelişmeler (29.08.2022- 04.08.2022) – Merve Ulutaş 

29.08.2022 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı 

Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde "Doğalgaz bulamıyorlar. Avrupa'da 

marketlerin rafları boş" dedi. 

 

 Bakan Soylu, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin 

çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi. 

 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yılın ilk yedi 

ayında dış ticaret açığının 62 milyar dolara çıktığını belirterek, “Oysa 

2022'nin tamamında hedeflenen dış açık 51 milyar dolardı. İlk 7 ayda 

hedef, 11 milyar dolar aşıldı. İthalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 70'e 

düştü” diye konuştu. 

 

 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisi hakkında 'milli bayramlara 

katılım göstermediği' yönünde iddialar ortaya atıldığını vurguladı ve 

"Cumhurbaşkanı olduğum süre boyunca, katılmam gereken tüm milli 

bayramlara katıldım" dedi. 

 

 Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Cumhurun sönmeyecek 

meşalesi yakılmıştır. 

 

 Rize'nin fethinin 561’inci yılı etkinliklerinde konuşan eski Türkiye Büyük 

Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl 

dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim 

diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu 

dolayısıyla kutlama yapılmaz" dedi. 

 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu 

yapan Türk jetlerine, Yunanistan tarafından radar kilidi atılmasına sert 

tepki gösterdi. Akar, "Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, 

anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar 

pervasızlık kabul edilemez" dedi. 

 

 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in elinde bıçakla Ünsal Ban’ı 

yaraladığını iddia ettiği ve videosunu paylaştığı AK Parti Erzurum 

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu açıklama yaptı. Taşkesenlioğlu, 

"Görüntüler zor günler yaşayan bir kadının linç edilmesine hizmet 

etmektedir dedi. 



 

 

 

30.08.2022 

 İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, 

“Ankara’da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda 

öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK’lı eliyle polisle 

öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?” dedi. 

 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma 

kapsamında yakalanan eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın gözaltı 

süresi uzatıldı. Kaçış planı da ortaya çıkan Ban'ın Muğla'ya ulaştığında bir 

yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem 

bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) 

Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı'ndan istifa etti. 

 

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin 

sert müdahalesini eleştirdi. 

 

 Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinde esas alınan "Altın Frank" değeri her 

yıl güncellenecek. 

31.08.2022 

 MHP’li Semih Yalçın, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in kendi partisini 

eleştirirken kullandığı “MHP ile iş birliği bir cinnet hali” ifadelerine tepki 

gösterdi. Yalçın, “Kanaatimizce cinnet hali içinde olan Çelik’e Kandil 

yaraşır” dedi. 

 

 Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" dedi. 

 

 Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve 

Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 

artık İHA, SİHA ve Akıncılarımızla varız, bize düşman olanların korkulu 

belasıyız" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Soylu, öğretmenlerin protestosuna polisin müdahalesinin 

eleştirilmesine dair açıklamada bulundu ve "Bir 'eylemmatik' ile karşı 

karşıyayız. Öğretmenlerle polisleri karşı karşıya getirmenin sebebini 

anlayabilmiş değilim " dedi. 



 

 

 

 

 Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, tartıştığı polis memurunu darp ettiği iddia 

edilen AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tutuklandı. 

 

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masanın ortak aday 

belirleyemediği taktirde partisinin cumhurbaşkanı adayının kendisi 

olacağını söyledi. Babacan, "Önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk 

turda açık ara kazanması" dedi. 

 

 Bakan Soylu, "1 Ocak 2023'ten itibaren nüfusu 100 binin üzerinde olan 

belediyelerin hangisinde kadın konukevi olup hangisinde olmadığını 

kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. 

01.09.2022 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rüşvet almakla suçlanan Serkan Taranoğlu'nu 

danışmanlık görevinden aldığını aktardı. 

 

 Bakan Karaismailoğlu, "Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, 

tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje 

yapmayı bırakın, taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi 

eleştirenlerin en ön safında yer alıyor" dedi. 

 

 İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darp 

ettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. 

 

 İBB Başkanı İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 

Avrupa Kalkınma Bankası'ndan aldıkları 75 milyon euro’luk ek kredi için 

Bakan Nebati’ye çağrı yaptı. Bakan Nebati’den 9 aydır izin imzası 

beklediklerini belirten İmamoğlu, “Lütfen Sayın Bakan, bir an önce 

imzalayın" dedi. 

 

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 

Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine ilişkin, "Sahadaki bu hareketlerinin 

tehlikeli sonuçları olabilecektir, bugün dünyanın hiç istemediği hiç arzu 

etmediği bir şeydir" dedi. 

 

 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık’a 

‘terör’ soruşturmasına açılmasın tepki göstererek, “Yol arkadaşlarıma 

güvenle yürürüm. Makam elde ettikten sonra kapımı çalan uygunsuz 

insanlarla fotoğraf çektiren bir makam sahibi değilim” dedi. 



 

 

 

 

 Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa 

ettiğini duyuran Korkmaz Karaca’nın istifasının ardından kendisine, kızının 

ve eşinin bu yönde bir talebi olduğunu belirterek, "Kendime ve aileme 

saygımdan dolayı istifayı gerekli gördüm” dediğini aktardı. 

 

 AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan polisin yaralandığı olaya ilişkin yapılan 

açıklamada, "Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında 

Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden 

el çektirilme kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Darp edilen polis, 

kendisine baskı yapılmadığını belirtti. 

02.09.2022 

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "BIST 100 endeksi, tüm 

zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, 

gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.228.88 puana taşıdı" dedi. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 26 Ağustos 

haftasında bir önceki haftaya göre 603 milyon dolar azalarak 111 milyar 

647 milyon dolara geriledi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak 

Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale 

getirdiğini açıkladı. Soylu, “Teslim olun, yoksa, sarı torba kaçınılmaz” dedi. 

 

 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı 

konusunda müzakere edilmediğini belirterek, eski Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' ifade etti. Karamollaoğlu, "Abdullah 

Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil 

müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var" görüşünü savundu. 

 

 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sevgili 

Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var, HDPKK’lı Semra Güzel 

enselendi" paylaşımını alıntılayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda 

bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Al bunu ilgilen biraz..." ifadesini 

kullandı. 

 

 AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet 

iddiaları sonrası Korkmaz Karaca'nın istifa etmesi ve Serkan Taranoğlu'nun 

görevden alınmasının ardından dikkati çeken bir açıklama yaptı. 



 

 

 

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Roman vatandaşlara yönelik 

hazırlanan ve 2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı'nın hedefleri belirlendi. Planda; eğitim, istihdam, sağlık, 

barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı alan yer 

alıyor. 

 

03.09.2022 

 "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken 

yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. 

 

 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu 

oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu 

hazımsızlık var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, 

"Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın 

bu hamasi söylemleri dinlemeyin" dedi. 

 

 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın “AKP 

siyasi bir parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak” sözlerine sert tepki 

göstererek, "Bunlar kabul edilemez. Bunlar Türkiye demokrasisini 

zehirleyen sözlerdir. Bunu da ne yazık ki demokrasi adına söylemiş 

görünüyorlar" ifadelerini kullandı. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayılı günleri iyi değerlendirecek İnşallah 

2023'te de Cumhur ittifakı olarak sandıkları patlatacağız. Geçmişte tecrübe 

ettiğimiz bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmak istiyorlar" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Amerika olmazsa PKK, PYD diye 

bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD’nin patenti Amerika’dır. Onların 

uşağıdır” dedi. 

 

 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 

“Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla 

gerçekleştirilecektir” dedi. 

 

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 

başkanlığında yapılan MYK toplantısının ana gündem maddelerinden biri 

2023 hazırlıkları oldu. Kurmaylar, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış 

isimler listede olmamalı. Listeler için daha iyi çalışmamız gerekiyor” diye 

konuştu. 

 



 

 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ey Yunan tarihe bak. Çok daha 

fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma" dedi. 

 

 TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Hükümetin elini güçlendirmek için 

parlamentodaki tüm siyasi partileri mültecilerin Avrupa Birliği üye ülkelere 

eşit olarak dağıtılması için iktidara destek vermeye davet ediyorum” dedi. 

04.09.2022 

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Batıdaki insanlar gibi giyinenler, yüzünü, 

gözünü, saçını, kaşını batılı insanlar gibi yapanlar kendilerini modern, 

bilgili, zeki, kültürlü insanlar olarak zannediyorlar. Bir kısım insanlar neyin 

ne olduğunu bilerek ve kasten bunu yapıyorlar" dedi. 

 

 İsrail’in NATO ile işbirliğinin bir parçası olarak, 12 yıl sonra ilk kez Türk 

donanmasına ait bir gemi İsrail limanına yanaştı. 

 

 CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "HDP'li 

başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. Şimdi bunu 

hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman 

seçime sokmayın kardeşim. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye 

verilebilir" dedi. 

 

 MHP Genel Başkanı Bahçeli, muhalefetin Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü 

itiraf edemediklerini savunarak “Battık, bittik, iflas ettik masalıyla 

avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat 

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat 

pahalılığıyla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar" dedi. 

 

 


