
 

 

 

 

 

11.07.2022 - 17.07.2022 

Türkiye’de Neler Oldu? ( Merve Ulutaş)  

11.07.2022 

 Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik 

yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verildi. Kavala'ya 7 bin 500 

euro mahkeme masrafı ödenmesi kararlaştırıldı., 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi 

Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan 

açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht 

Prensi Muhammed bin Selman görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı 

tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele 

alındı. 

 

 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bursa'da, partisinin 

il başkanlığını ziyaret ederek parti üyeleriyle bayramlaştı. Sarıgül, burada 

yaptığı açıklamada; "Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar da son 

derece büyük bir ülkedir" dedi. 

 

 Sağlık Bakanı Koca, Hekimsen'in 'doktorlara silah verilmesi' talebine sosyal 

medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şiddet 

olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl 

düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" dedi. 

 

 Ortaylı, “Ankara’da feci şeyler oluyordu. Şehrin düzeni yavaş yavaş yerine 

geldi. Arkasında Beypazarı gibi bir efsane ile gelen Mansur Bey bugün 

başkentimizi ıslah ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Ankara’nın 

eski belediye başkanı Melih Gökçek Ortaylı için, “İlber Hoca ya cahilsin ya 

da yağcı” dedi. 

 

12.07.2022 

 

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye üzerinden Suriye'ye 

insani yardım geçişlerinin 6 ay daha uzatılmasını öngören Norveç ve İrlanda 
imzalı tasarıyı onayladı. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 

Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay 

süreyle uzatılması kararını memnuniyetle karşıladı. 

 

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçimlere Cumhur 

İttifakı'yla gireceklerini, BBP'nin kendi adı, amblemi ve adaylarıyla sahada 

olacağını söyledi. 

 

13.07.2022 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu 

olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, 

olamaz." ifadelerini kullandı. 

 

 Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak 4 

yıldır aranan ve 5 Temmuz'da gözaltına alınan iki kardeş ile onları sakladığı 

öne sürülen şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 

 İstanbul'da gerçekleştirilen 'Dörtlü Toplantı'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 

Milli Savunma Bakanı Akar “Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin 

Türkiye’de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı” dedi. Akar, 

İstanbul'da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon 

merkezinin oluşturulmasına karar verildiğini belirtti. 

 

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. 

"351 sayılı yurt hizmetleri kanunundaki fiyat endeksli gelişen bir 

uygulamadır. Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. 

Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, 

Cumhurbaşkanımız kabine sonrası açıklayacak." 

 

 Fransa ve İspanya, Türk vatandaşlarının transit uçuşlarında vize 

uygulaması başlattılar. Uygulamanın diğer Avrupa ülkelerinde de yayılması 

bekleniyor. 

14.07.2022 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Datça'da gerçekten büyük bir 

sınav verildi. Aynı anda malum Çeşme'de bir afetle karşı karşıya kaldık. 

Sizlerin gayretli çalışmalarıyla hamdolsun Datça yangını söndürüldü." dedi. 

 



 

 

 

 

 

 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine tepki gösteren 

Serhat Seçilmiş adlı Twitter kullanıcısının "İçindeki don markasına bak" 

sözleri üzerine giydiği iç çamaşırı markasını açıkladı. 

 

 İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, şehrin içme 

suyunu karşılayan Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişikliğine ilişkin inceleme 

başlattı. 

 

 Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına 

geçildiğini ve sistemin hızla ülke geneline yayılacağını bildirdi. 

 

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kesin ihraç talebiyle Disiplin 

Kurulu'na sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili 

Baki Ersoy'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye 

davet edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

 

15.07.2022 

 

 Sanatçı Mehmet Günsür “Yanan her araziye 20 sene imar yasağı gelsin” 

paylaşımı yapınca Orman Genel Müdürlüğü sanatçıya yanıt vererek bir 

düzeltme yaptı. Orman Genel Müdürlüğü Mehmet Günsür’e cevaben, “İyi 

niyetiniz için teşekkür ederiz. Yanan ormanlarımız Anayasa’nın 169. 

maddesi ile güvence altına alınmıştır. Yanan ormanlar başka amaçla 

kullanılamaz. Yerinde yeni ormanlar yetiştirilir. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını 

sınırlamasının ardından bir dizi paylaşımda bulundu. ABD Temsilciler 

Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı. 

Kabul edilen tasarı, F-16 satışının "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli 

ihlallerde kullanılmayacağı" taahhüdünü içeriyor. Konuyla ilgili CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi paylaşımda bulundu. 

 

 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Başkanı olan İsmail Kahraman, "15 Temmuz darbe girişimi değildir, 

Türkiye’nin işgal teşebbüsüdür" görüşünü savundu. 

 

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane'de düzenlenen 15 Temmuz 

Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında birlik çağrıları 

yapan Bahçeli, 15 Temmuz'dan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Bahçeli, 

"Türkiye zillete düşmeyecektir, gizli gündeme yatırım yapanların oyunlarını 

bozarız." dedi. 



 

 

 

 

 

 

 Bakan Yanık, Datça’da yaşanan orman yangını için gönderilen 500 bin 

liranın yalnızca temel ihtiyaçlar için olduğunu belirterek, Haluk Levent’in 

kurucusu olduğu AHBAP’ın 7.5 milyon yardımıyla karşılaştırılmasına tepki 

gösterdi. 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Eyüpsultan, 

Kemerburgaz’da Alibeyköy Havzası koruma alanı sınırları içindeki 382 bin 

metrekarelik alanı “rezerv alan” ilan ederek imara açmasına karşı İBB 

tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme, 

planları hukuka, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı buldu. 

 Bülent Arınç'ın KHK’lılara 'yalnızca AK Parti’yle değil, MHP’yle de temas 

kurmalı' ifadelerine MHP'den yanıt geldi. MHP'li Yalçın, "Arınç zillet ittifakı 
aktörlerine dayanışma mesajı yollarken aslında kendi hesabına nabız 

yoklaması yapıyor. ‘Olur da adam bulamazlarsa beni cumhurbaşkanı adayı 

yaparlar’ diye…" ifadelerini kullandı. 

 
16.07.2022 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalın önemine değinerek, “Rusya ve 
Ukrayna savaşı bize tarımın ne kadar stratejik, gıdanın ne kadar 

vazgeçilmez olduğunu öğretti ve bu konulardan hareketle artık dünya 

birbirine mal satmaz hale geldi” dedi. 
 

 Bodrum’da Cennet Koyu olarak bilinen bölgede gayrimenkul projesi 

geliştirecek olan Cengiz İnşaat konuyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili 

olarak Sözcü gazetesine açıklama gönderen Cengiz İnşaat, parselde ağaç 
kesimi yapılmayacağını ve 50 bin adet ağaç dikileceğini belirtti. 

 

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ana paranın üzerine eklenen 

fahiş faizler nedeniyle öğrencilerin son dönemde tepkisini dile getirdiği KYK 
borçlarına ilişkin olarak bir kez daha kabine toplantısını işaret etti ve "Hiçbir 

konjonktüre öğrencimizi kurban etmeyiz" dedi. 

 

 AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, hayat pahalılığına 

ilişkin olarak "Ekonomik bir zorluk yaşanıyor ama biz hep şöyle ifade 
ediyoruz diyoruz ki her ne kadar sebebi biz olmasak da çözümünden 

kendimizi mesul tuttuğumuz bir dönem" dedi. 

 

 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Amerika Birleşik 
Devletleri'nin FETÖ'yü asla iade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü 

FETÖ'yü iade ederse bir daha yerkürede kendisi için kullanışlı hiçbir piyon 

bulamaz" dedi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

17.07.2022 

 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. 

 

 Biden görüşmesinde çevirmen olarak yer alan Fatma Abushanab için 'hanım 

kızımız' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 

yönelik eleştirilere cevap verdi. CHP lideri, ifadesinin Anadolu'da yaygın 
şekilde kullanıldığını ve nezaket yüklü olduğunu ifade ederek "Kibirlerinden 

hanım kız hitabının bile ne anlamı geldiğini unutmuş görünüyorlar" 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. Zafer 

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

ilişkin konuştu. Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun Cengiz İnşaat'ı ziyareti ettiğini öne sürdü. 

 


