
 

 

                               İç Politikadaki Gelişmeler (25.07.2022 – 31.07.2022) Merve Ulutaş 

25.07.2022 

 TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) için projenin son 

aşamalarından biri olan deniz kabul testleri başladı. Doğrulama ve 

sertifikasyon faaliyetlerinden sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine 

katılacak TCG Anadolu, Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olarak üzerinde 

birçok hava aracı taşıyabilecek. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 

videolu paylaşımda "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak 

sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" 

ifadelerini kullandı. 

 

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul'daki tahıl mutabakatı küresel tahıl 

krizinin çözülmesi bakımından son derece önem arz ediyor" açıklamasında 

bulundu. 

 

 Trabzon Uzungöl'de tabelaların Arapça olması ve fiyatların da dolar 

üzerinden olmasını eleştirenlere AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar 

Ayvazoğlu yanıt verdi, “Turizmde etnisite, kavmiyetçilik mi olur? Turistin 

milliyeti mi olur?” dedi. 

 

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk defa eğitimdeki 

kitleselleşme evresinin son 20 yılda gerçekleştiğini belirterek, "Neden? 

Çünkü kültürel iktidarı elinde tutanlar, kendi iktidarlarının sürekliliğini 

eğitim üzerinden sürekli yeniden ürettiler. Anadolu insanının bu süreçlere 

aktif olarak katılımını eğitim üzerinden engellediler" dedi. 

 

 Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal 

eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı. 

26.07.2022 

 TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP'li Salihe Aydeniz'in 

dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı. 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 

"İnşallah bu sene 29 Ekim'de, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un 

fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz" dedi. 

 

  



 

 

 

 

 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'ndan Genel 

Başkanımıza daha yakın bir nefer olamaz. Orada bizim irademizi sayın  

genel başkan temsil ediyor. Altılı masanın kararına bizim nefer olmamız 

düşer" dedi. 

 

 Haber Global canlı yayınında gündemi değerlendiren Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta 

Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" açıklamasında bulundu. 

 

 Parlamenter sisteme geri dönüş için bir araya gelen altılı masa CHP’nin ev 

sahipliğinde 12 Şubat’ta başladıkları toplantının ilk turunu 21 Ağustos’ta 

tamamlayacak. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda ikinci tur 

programlanacak. İkinci turda adayın belirlenmesi de masada olacak. 

 

 AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal TBMM'de basın toplantısında 

gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ünal, ‘CHP’nin olağanüstü toplantı 

çağrısı nezaketsizliktir.’ dedi. 

 

 YÖK, vakıf üniversitelerine bir yazı göndererek ücretlerin tercih ve yatay 

geçiş dönemlerinden önce net bir şekilde belirlenmesini istedi. 

27.07.2022 

 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, ticaretle ilgili verilen 

fetvaya yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Usul olarak hadis 

rivayetlerinin diğer delillerle birlikte bağlamı dikkate alınarak anlaşılması 

gerektiği kaydedilen açıklamada, "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık 

ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır" şeklinde nakledilen rivayette 

kastedilenin 2012'de başkanlık tarafından yayımlanan 'Hadislerle İslam' 

isimli eserde açıklandığı hatırlatıldı. 

 

 Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun üniversite 

yerleşkesinde öldürülmesine ilişkin dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer 

Yılmaz ile Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e 'görevi ihmal' 

suçundan verilen yirmişer bin liralık adli para cezası, İzmir Bölge Adliye 

Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşti. 

 

 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "AK Parti iktidarında bu Meclis 16 kez 

olağanüstü toplantıya davet edilmiş. Bunlardan 6'sını AK Parti yapmış. 

Onlar yaptığında anayasal hak kullanılıyor, muhalefet yaptığında şov  

 



 

 

 

 

 yapmak oluyor. Mahir Bey'in dün partisinin grup odasındaki ifadelerini, 

kendi başvuruları, bu şekilde mahcup ediyor." dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı 

paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk 

askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG 

komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, ‘ Hiç 

samimi değil’ ifadesini kullandı.  

 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı adaylığı 

sorusuna “6’lı masanın alacağı karar önemli ama bir kez daha ifade edelim 

ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyesinden MYK’sına kadar üzerinde uzlaştığı 

aday Kemal Kılıçdaroğlu’dur" diye yanıt verdi. 

28.07.2022 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapmadan herkesi 

kucaklayacağına dair söz verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Tek bir yolumuz 

var. Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim. Allah’ın izni ve sizin 

takdirinizle, emekli edeceğim. Unutmayın benim dayanağım ve en büyük 

gücüm sizlersiniz” diye konuştu. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 

uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına değinerek, “Siyaseti 

yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var” dedi. 

 

 Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ ve 

beraberindekilere güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Kısa süreli 

gerginliğin ardından Özdağ, emniyet müdürü ile sınır hattına giderek 

inceleme yaptı. 

 

 İYİ Parti lideri Meral Akşener," Türkiye asgari ücrete mahkum olmuş. Ev 

kadınlarının hali perişan. Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikâyeleri var. 

Mesela Kayseri'de gözleri yaşlı bir arkadaş seslendi: "Abla ben mallarıma 

oruç tutmayı öğrettim" dedi. Yem o kadar pahalı ki aralıklı veriyor" 

ifadelerini kullandı. 

 

 Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alanlara temmuz ayı zam 

farklarının ödemesi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 

açıklamasına göre 6.4 milyar lira bugün hesaplara geçecek. 

29.07.2022 



 

 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, buğday üretiminin 19-22,6 milyon ton 

aralığında seyrettiğini belirterek, "Yurt içi talebi karşılamada küresel 

krizlerden etkilenmeyecek bir noktada olduğumuzu birlikte görüyoruz" 

dedi. 

 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'yeğen' tartışması üzerine 

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 

 

 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankapark 

tartışmalarına değinerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş'ın 'vizyoner' olmadığını söyledi. Gökçek, "Ankara'nın turizm kenti 

olması için yola çıktık. Ankapark'ın perişan olmasının tek sebebi Mansur 

Yavaş'tır" dedi. 

 

 Memleket Partisi lideri İnce, "Bana diyorlar ki, 'Sen bir kere aday oldun, 

kaybettin, bırak siyaseti. Kılıçdaroğlu 10 kez kaybetti, ona demiyorsunuz. 

Meral Akşener’in 5’inci partisi; ona 'Bırak' demiyorsunuz. Temel 

Karamollaoğlu yüzde 1 bile almadı; ona 'Bırak' demiyorsunuz. Bana gelince 

'Bırak' diyorsunuz. 10 kere kaybedenler bıraksın" dedi. 

 

 İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde, sanayiciler ile Merkez Bankası Başkanı 

Şahap Kavcıoğlu arasında gerilim yaşandı. Kavcıoğlu,toplantısında ucuz 

kredi çekip döviz alan sözde sanayicileri ‘stokçu’ olarak nitelendirerek, 

"Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın" 

uyarısında bulundu. 

 

 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 833,6 milyon liralık tarımsal destekleme 

tutarlarını bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. 

30.07.2022 

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 

gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dağ, enflasyon hakkında "Seçime 

yönelik bir durumun ötesinde ekonomik veriler noktasında baktığımızda 

Eylül ayından itibaren bir düşüş olacağını düşünüyoruz." ifadelerini 

kullandı. 

 

 Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Millet İttifakı'ndan aday olması 

halinde şartlarını sıraladı. İnce "Bir beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki 

sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi" diye konuştu. 

 

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağı'nda düzenlenen festivalde yatığı 

konuşmada "Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, 



 

 

 

 

  Cizre'ye kadar sokaklarda nasıl geziyorsanız, bilesiniz ki bir kardeşiniz 

olarak söylüyorum. Aynısı Şam'da olacak, aynısı Halep'te olacak, aynısı 

Bağdat'ta olacak" dedi. 

 

 Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada 7 ayda 59 bin 40 göçmenin sınır dışı 

edildiği ve bu sayının geçen yıla göre yüzde 136 fazla olduğu ifade edildi. 

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda 

düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı 

tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira 

olarak belirlendiğini açıkladı. 

 

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve kurumların önüne giderek 

tehditlerde bulunduğunu ileri süren Adalet Bakanı Bozdağ, "Yahu sen 

eylemci misin? Yoksa projeci misin? dedi. 

 

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK ile ilgili 

önceliklerinin alanı güvenli hale getirip ot ve peyzaj temizliği yapmak 

olduğunu belirterek, "(Bu kötü yatırım batsın), diyecek halimiz yok. Ne 

yapıp edip bunu Ankara halkının lehine bir şekilde paraya çevirme yoluna 

bakacağız" dedi. 

 

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim bir altılı masamız var. Her 

birimiz ayrı partiyiz aslında. Her birimizin programı ayrı. Ama her birimizin 

bir ortak görüşü var. Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak zorundayız, rayına 

oturtmak zorundayız. Devletin geleceği tehlikede. Bu olmaz” dedi. 

31.07.2022 

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Yıl sonunda yeni bir düzenleme 

yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına karşı 

ezdireceğiz’’ dedi. 

 

 İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Bir aydır 

takip edilen gemiye operasyon düzenlendi, 242 kilogram kokain ele 

geçirildi" dedi. 

 

 AK Parti’den istifa eden Ethem Sancak, Doğu Perinçek’in genel başkanı 

olduğu Vatan Partisi’ne katılacak. 

 

 



 

 

 

 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sosyal Konut Projeleri 

ile ilgili konuştu ve "İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın 

milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut 

projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi. 

 

 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olan 

kabinenin ana gündeminde ise dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, 

takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları olacak. 

 

 İşsizlik sigorta fonundan ilk 6 ayda yapılan ödemelere dair 

değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 

“İşsizlik fonu işsizlerden çok işverene çalışan bir yapıya bürünmüş 

durumda. Ekonomik krizde dahi temel görevi işsizlere destek olmak olan 

fondan her 100 işçiden 89’u fondan yararlanamıyor’’ dedi. 

 

 TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme 

ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için yarın olağanüstü 

toplanacak. 


