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10.07.2022)- Aleyna ÖZKOÇ 

 

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Asıl veto kartı şimdi var 

İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakatı değerlendiren Çavuşoğlu, "Belgeye uymak zorundalar 

yoksa NATO'ya almayacağız" dedi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütlen F-16 

görüşmelerine dair de önemli mesajlar verdi. 

 Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü 

Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günübirlik ziyarette bulunacağı öğrenildi. 

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de tahıl koridoru açıklaması 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario 

Draghi ile anlaşmaların imza töreni sonrası ortak basın 

toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'deki 

tahıl koridoruyla ilgili olarak, "Putin ve Zelenski'nin yaklaşımı önem 

arz ediyor. 1 hafta-10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp 

neticelendirmeye çalışacağız" dedi. 

 Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor 

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışıjna ilişkin, 

"F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır 

görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor" 

açıklamasında bulundu. 

 

 

 ABD Dışişleri: İran ile Doha'da ikinci bir görüşme olmayacak 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile Katar’ın başkenti Doha’da ikinci bir görüşmenin 

şu aşamada söz konusu olmadığını, İran’ın anlaşma ile ilgisi olmayan taleplerde bulunduğunu 

söyledi. 

 Schengen sorunları rapor oldu 



 

 

 

Türk vatandaşlarının Schengen vizesiyle ilgili yaşadığı sorunlar bir rapor halinde Avrupa Konseyi 

Parlamenter Meclisi'ne sunuldu. Raporda sistemin "yaptırım" gibi kullanıldığı belirtiliyor. Yaşanılan 

sorunların maddeler halinde sıralandığı raporda çözüm önerileri de var. 

 

 Finlandiya ve İsveç'e teröristler için resmi yazı 

Adalet Bakanı Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin 

talepleri hatırlatan yazı gönderileceğini açıkladı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali'ye yardımlarımız 1 milyar doları aştı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 

Mahmud'la ortak açıklama yaptı. Erdoğan, ''Somali'ye 

yardımlarımızın tutarı 1 milyar doları aştı'' derken Hasan Şeyh 

Mahmud, ''Dayanışmanız ve desteğiniz hiçbir zaman 

unutulmayacaktır'' diye konuştu. 

 

 Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti 

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, 94 yaşında 

yaşamını yitirdi. 

 

 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya 

göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, 

Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. 

 

 

 "Biden, Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre ile çalışmaya istekli" 

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jones, Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre'nin onayının 

gerektiğini vurgulayarak, "Bu satışı destekliyoruz ve Biden bu konuda Kongre ile çalışmaya istekli 

olduğunu söyledi" açıklamasında bulundu. 

 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü 

 



 

 

 

Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasında gerçekleşen görüşme 

hakkında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede, Bakan Akar 

tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani 

yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam 

edeceği bir kez daha vurgulandı. Görüşmede ayrıca, A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle 

ulaşımının sağlanması konusu da ele alındı” ifadeleri kullanıldı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 

ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam 

alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. 

 

 Zelenski’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı video 

mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. 

 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden 

protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya 

bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine 

inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında 

bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle bayramlaştı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle telefonda 

görüşerek bayramlaştı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Lapid, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Türkiye-İsrail ilişkileri 

ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lapid'i Başbakanlık görevini 

üstlenmiş olması dolayısıyla tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için 

hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere 

onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu 

ettiklerini belirtti. 


