
 

 

 

İç Politikadaki Gelişmeler (18.07.2022 – 24.07.2022) Merve Ulutaş 

18.07.2022 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri 

ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın 

sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi. 

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür eden' İBB Başkanı Ekrem 

İmamoğlu da 75 bin öğrenciye destek vereceklerini açıkladı. 

 

 Balıkesir İli genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 

Ağustos ayı sonuna kadar yasaklandı. Mesire alanları, tabiat parkları ve 

günübirlik kullanım alanlarına kontrollü şekilde girilebilecek ve bu alanlarda 

ateşsiz olarak piknik yapılabilecek. 

 

 Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu 

bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgeye hareket etti. 

Bölgeye sevk edilen TCSG-907 arama kurtarma botu, 49 göçmeni 

sürüklendikleri bottan alarak karaya çıkardı. 

 

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların 

problemleri yılbaşına kadar çözülecek ve bunu da Cumhur İttifakı çözmüş 

olacak" dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni olduğu belirtilen Sefa Dönmez, 

Trabzon'un Of ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu neticesinde yaşamını 

yitirdi. Fatih U. adlı saldırgan ise gözaltına alındı. 

 

 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek 

yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek "Fiyatların kimler 

tarafından yükseldiğini esnafın bu konudaki mağduriyetinin ve birçoğunun 

kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle 

bulunduğu yerin en büyük etkeni yine esnaf ve sanatkar oldu" dedi. 

 

 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek 

yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek "Fiyatların kimler 

tarafından yükseldiğini esnafın bu konudaki mağduriyetinin ve birçoğunun  

 

 

 



 

 

 

 

 kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle 

bulunduğu yerin en büyük etkeni yine esnaf ve sanatkar oldu" dedi. 

 

 Kentteki otobüs, metro, tramvay, vapur ve metrobüs gibi ulaşım 

araçlarında kullanılan İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranda 

zam yapıldı. Anonim İstanbulkart bedeli 50 liraya, Mavi Kart ücreti 60 

liraya yükseldi. 

19.07.2022 

 

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları 

nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 

bin liralık manevi tazminat davası açtı. 

 

 Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair 

Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesini ilişkin AK Partili 

Yılmaz Tunç, "Yerinde bir karar, tartışmaları sona erdirdi" dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar 

olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul 

Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in katil zanlısı 

Fatih Ulusoy tutuklandı. Olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda 

meydana geldi. DHA'nın aktardığı haberde, Fatih Ulusoy, karşılaştığı Sefa 

Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ulusoy, yanındaki 

silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa 

Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu. 

 

20.07.2022 

 CHP, resmi sosyal medya hesabından şiddete ve tacize maruz kalan 

kadınlara seslenerek, Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen 'Yaşam Hak' 

uygulamasına başvurulması çağrısında bulundu. 

 

 CHP'li Altay, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı 

satışını şarta bağlayan tasarısına tepki göstererek, "Türkiye'nin bunu elinin 

tersiyle itmesi, yırtıp atması lazım. 'Ben sana uçak veririm ama bunu 

Ege'de kullanamazsın.' O uçağı al başına çal. Ben senden paramı verip 

uçak alırsam her yerde kullanırım" ifadelerini kullandı. 



 

 

 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Temmuz 

haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 98 

milyar 651 milyon dolara geriledi. 

 

 Sayıştay'da 8 uzman denetçi ile 11 başdenetçi, Fetullahçı Terör 

Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisak ve irtibatları 

olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarıldı. 

 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonun bütün 

tahribatlarını her aşamada yapacağımız düzenlemelerle ortadan 

kaldıracağız. Milletimize sözümüz var, enflasyona ezdirmeyeceğiz kimseyi, 

emekçilerimizi, çalışanlarımızı. Türkiye yoluna devam edecek" dedi. 

 

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İç Anadolu Bölgesi il ve 

ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmalarının değerlendirildiği 

toplantıda Akşener, teşkilatlara "Her ihtimale hazırlıklı olun" dedi. 

 

21.07.2022 

 

 Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 

Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi 21 Ağustos olarak 

değiştirildi. 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela gezisinde "Biz hayvancılık 

yapıyoruz; hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar 

gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz" diye konuştu. 

 

 AK Parti, 2023 seçimleri için İstanbul'da çizeceği yol haritasını, 

bakanlardan sandık görevlilerine kadar herkesin sahada olacağı ‘Yüz Yüze 

100 Gün’ projesi ile duyurdu. İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, “Temel 

gündem ekonomi, ulaşım ile deprem gibi sorunlar ve mülteci konusu. 

Hiçbir gerçekliği gözünüzü kapatarak çözme şansınız yok” dedi. 

 

 Vegan Derneği Türkiye, İTÜ’de vegan öğrencilerin menü taleplerini 

reddeden rektörlük hakkında, 'Öğrencilerin beslenme hakkından eşit olarak 

yararlanmasına engel olmak' gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na 

başvuru yaptı. 

 

 



 

 

 

 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 

(politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu. 

 

 İçişleri Bakanlığı, orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların 

çevresinde ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin 31 Ağustos 

2022 tarihine kadar yasaklanacağını bildirdi. 

 

 Anayasa referandumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mühürsüz pusula" 

eleştirilerinin ifade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmedildi. 

 

22.07.2022 

 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Tarım ve Orman 

Bakanı Vahit Kirişçi’nin, tarım arazilerini incelemek için gittiği 

Venezüella’ya gitmesini eleştirdi. Karamollaoğlu, "Bir başka ülkeye 

baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez 

bakabilseler, Anadolu’muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini 

görecekler" dedi. 

 

 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı televizyon programında 

gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir 

kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ 

diyenler var” şeklinde konuştu. 

 

 Bakan Varank, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Erzurum ziyareti sırasında 

yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "İşte mevcut olan hayvan pazarını, 

mezbahayı bilmeden 'ben Erzurum'a yapacağım' demek aslında siyasetin 

cahili olmaktır. Biz cahillerle uğraşmayacağız" ifadesini kullandı. 

 

 ABB Başkanı Mansur Yavaş, Bakan Murat Kurum'un "Kaderine terk edilen 

Ankapark’ın içler acısı halinden Belediye Başkanı’nın hiç mi sorumluluğu 

yok?" sözlerine "Ankapark'ın devri 3 yıl önce değil, 5 gün önce gerçekleşti" 

ifadeleriyle cevap verdi. 

 

 Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel 

Sekreteri Guterres'in katılımı ile düzenlenen tarihi 'tahıl koridoru' 

anlaşmasına ilişkin detayları paylaştı. Akar, "Türkiye olarak Boğazların giriş 

çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı 

erozyona uğratmamakta hassasız" dedi. 



 

 

 

 

 Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisi 

üzerine kurulan ve atıl durumda olan Ankapark'ın kapılarının yarından 

itibaren tüm yurttaşlara açılacağını duyurdu. 

 

 CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Daha önce pasaport basımında bir 

haftada sonuçlandırılan başvurular neredeyse üç haftaya sarktı. Buna 

Hollanda’daki tedarikçi firmanın çip tedarikini karşılayamamasının neden 

olduğu öne sürülüyor" dedi. 

 

 Tarım ve Orman Bakanlığı, son günlerde gündemde olan yurt dışında tarım 

için arazi kiralandığı iddiaları hakkında açıklama yaptı: Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti adına yurt dışında arazi kiralanması söz konusu değildir. 

 

23.07.2022 

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda 

bulundu. Ödemeler bu cuma başlayacağını ifade eden Bakan Yanık, "Haydi 

e-Devlet’e" dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu, "Bizler Lozan’ın büyüttüğünü 

gençlerimize, geleceğimize anlatmalıyız. Lozan’ın bayram olarak 

kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım" açıklamasında bulundu. 

 

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki Türk okullarının 

faaliyetlerinin askıya alınması kararını şiddetle kınadıklarını söyledi. 

 

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi 

partilerin birçok temel konuda anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek, 

"Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye'de kafası en net parti 

Memleket Partisi'dir" dedi. 

 

 MHK Talimatı’nda yapılan değişikliğe göre MHK üyeleri TFF Yönetim Kurulu 

üyelerinin huzurunda yemin edecekler. Profesyonel liglerde görev yapan 

tüm hakem ve gözlemcilerden en geç 1 ay içinde kapalı zarf içerisinde 

notere mal beyanı sunmaları istendi. 

 

 Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, petshopların 

Kasaplar Odası'na bağlanmasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Yardımcı, tüm  



 

 

 

petshopların değil odalaşamayanların kasaplar odası çatısı altında 

toplandığını belirtti. 

 

 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parti üyeliğini düşürdüğü İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu, "Çok iddialı bir şekilde söylüyorum, tahmin 

edeceğinizin çok üstünde bir farkla iktidardan gidecekler" dedi. 

 

24.07.2022 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Afganlı kardeşlerimiz binlerce 

kilometreden çıkıp Afganistan'dan İran topraklarını aşıp Türkiye'ye geliyor, 

onları İran'a iade edeceğiz. Uluslararası anlaşmalar böyle diyor. Suriyeli 

kardeşlerimizi dört aşamalı bir planla kendi ülkelerine davulla, zurnayla 

göndereceğiz" dedi. 

 

 Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünü kutlayan CHP lideri 

Kılıçdaroğlu, "Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi, Lozan'ın 

resmi bayram olarak kabul edilmesinin teklifi olacaktır. Lozan, ülkemizin 

tapu senedidir" dedi. 

 

 Gökçek, Yavaş'ın halka sorma fikrini  "Halka nasıl soracak, kendisi ne 

isterse onu çıkartacak. Gerçekten sormayacak ki. Ver o zaman Çevre 

Bakanlığı’na, vermez. Burayı yok etmek için elinden geleni yapacak" sözleri 

ile eleştirdi. 

 

 Petshopların Kasaplar Odası'na bağlanmasıyla ilgili tartışmalar üzerine 

açıklama yapan İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı, "Kendilerinden 

aldığım bilgilere göre, kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak. 

'Ticari açıdan bu uygun görülmüş' deniliyor ama daha önce de çiçekçiler alt 

grubuna üyelerdi" dedi. 


