
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (20.06.2022-26.06.2022) 

Merve ULUTAŞ 

20.06.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. CHP’li 

Özgür Özel, Erdoğan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle maaşına 

yüzde 40.4 oranında zam yapılacağını ve bununla maaşını 141 bin 453 

TL’ye yükselteceğini açıkladı. 

 

 Memleket Partisi’nde Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı 

Akalın, Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Ali Rıza Büyükuslu, 

PM Üyeleri Meryem Şengül Kala ve Oğuz Giray istifa etti. Parti içerisinde  

yaşanan istifaların ardından MYK toplantısında yeni görevlendirmeler 

yapıldı. Memleket Partisi Genel Başkanvekilliği’ne Nurdan Şahin Demirbağ, 

Parti Sözcülüğü’ne ise İpek Özkal Sayan seçildi.  

 

 Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 göçmen kurtarıldı.Sahil 

Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi 

açıklarında yelkenli teknede göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-

3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi. Hareket halindeki yelkenli tekne 

durdurularak içindeki 94 göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen 

kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 

 

 Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken 

öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından 

bozulan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına 

çıkacak. 

 

 İstanbul’un bazı ilçelerinde, 210 gram ekmeğin yarından itibaren 5 liradan 

satılmaya başlanacağı öne sürüldü. İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Özgen Nama, 250 gramlık halk ekmeğinin 2 TL’den satmaya 

devam edeceklerini açıkladı. 

 

 İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri, 

Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıklarınca yasaklandı. 

21.06.2022 



 

 

 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Meclis'in çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda 

"Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci 

maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken 
TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel 

Kurul'un 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir"  

 

 İzmit'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası 

yapma' suçlamasıyla gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz 

tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz ‘terör 

örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine 

gönderildi. 

 Türkiye E-Ticaret Derneği Başkanı Emre Ekmekçi, "Pandemi öncesi 70 bin 

olan e-ticaret şirketi sayısı 490 bine ulaştı. Özellikle kadınlar için sınırlar 
kalktı" dedi. 

 

22.06.2022 

 İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel 

Kurulu’nda kabul edildi. İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin teklif, TBMM 

Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, 

finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine 

katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına 

entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin (İFM) 
önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak 

amaçlanıyor. 

 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) madde 

sepetinde madde bazında fiyat yayımı yerine daha detaylı endeks yayımına 

(COICOP 5) geçiş hakkında duyuruda bulundu. 

 

 Marmaris Belediye Başkanı Oktay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve 

CHP Muğla Milletvekili Erbay, bölgedeki son durumu aktardı. Öztunç, 

helikopterlerin sözleşmesi başlamadığı için Marmaris yangınına 

katılamadığını söyledi. 

 

 İYİ Parti, Kastamonu'daki 4 ilçe yönetimini görevden alıp, parti 

teşkilatlarını feshetti. Merkez İlçe Başkanı Aydın Yaman, "Şahıslar geçici 

ama dava esastır. Benim için siyaset yeni başladı" dedi. 

 

23.06.2022 

 THY: Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uygulanan seyahat yasağı kalktı. 

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırmasıyla 

ilgili açıklamada bulunan Türk Hava Yolları (THY), "Suudi Arabistan  



 

 

 

 

vatandaşları, Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat 

edebileceklerdir" ifadelerinin yer aldığı bir duyuru paylaştı. 

 

 Kamuoyunda '6. Yargı Paketi' olarak bilinen Hâkimler ve Savcılar Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi. Kanunla, yargıda hakim ve savcı yardımcılığı 

müessesesi getiriliyor. Yürürlüğü 1 Ocak 2023'te başlayacak uygulamaya 
göre, hâkim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olacak. 

 

 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı 

açıklamada, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi. 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Para 

Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. 

 
24.06.2022 

 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Hedefli ve selektif kredi bizim olmazsa 

olmazımız. Yeni ekonomik programımız içerisinde ihracatı artırmak ve cari 

dengenin sağlanması noktasında hedefli kredilerimizi inşallah iyi bir şekilde 

ihracatçılarımız kanalıyla kullandırmaya devam edeceğiz" dedi. 

 

 İzmir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlü'ğüne bağlı Harmandalı Geri Gönderme 

Merkezi'nde bulunan Afganistan uyruklu 226 kaçak göçmen, uçakla sınır 

dışı edildi. 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 

bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade ederek, "72 saat dolmadan 

bu çalışma tamamlanmış oldu" dedi. 

 

 Marmaris yangınında sabotajcı tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 

orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla 

yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. 

çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

 

 

 

 

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/mugla
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/marmaris


 

 

 

25.06.2022 

 Ersan Şen'in Pınar Gültekin kararı yorumu canlı yayını karıştırdı! "Sonuç 

kötü olursa olsun, orada karar veren hâkimleri ve mahkemeyi yok 

sayamazsın. Böyle bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl 

adalet arayacaksın" ifadelerini kullandı. 

 AK Parti milletvekili Vedat Demiröz, "Bahçeli ve Erdoğan'ın verdiği kararla 

Türkiye’nin il sayısının 100’e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat’ımızı da 

bu şehirler arasına alacağız" dedi. İfadelerini kullandı ve ardından yaptığı 

bir açıklamada ‘Bu hususta verilmiş bir karar yoktur, sözlerim yanlış 

anlaşılmıştır’ dedi.  

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapım aşamasında olan Kaynarca-

Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının ihalelerinin yenileneceğini 

bildirdi. İstanbul'da belirlenen bitiş takviminin gerisinde kalan, fiziki 

ilerlemeleri yüzde 15’i geçemeyen 2 metro hattı inşaatı için ihale 
yenilenecek. 

 

 

 Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Erdoğan'a hakaret eden iki kişi gözaltına 

alındı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve 

Kapaklı halkına küfür ettiği için çevredekiler tarafından dövülmüştü. 

 

 Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan'ın 

başkenti Atina'da kimliği belirsiz bir grubun saldırı girişimine uğradığını 

bildirdi. 

 

 Akkuyu NGS, inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin 

açıklamasında "Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep 

olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına 

neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir" denildi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

26.06.2022 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Mersin programı sırasında 

koruma aracının karıştığı kaza sonrası gergin anlar yaşandı. Olayın 

ardından polis merkezine giden araç sürücüsü, eşinin ve kendisinin 

Özdağ'ın korumaları tarafından darp edildiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. 

 

 Kılıçdaroğlu, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda hayatını kaybeden 

Çetin Topçuoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gündemi 

değerlendiren Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili 

"Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne 

olacağını biz onlara göstereceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

 


