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 AİHM'den Osman Kavala kararı 

Osman Kavala davasında Türkiye'nin AİHM kararlarına yönelik yükümlülüklerini yerine 

getirmediğine karar verildi. Dışişleri Bakanlığı, karara "Avrupa insan hakları sisteminin itibarının bir 

kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur" ifadeleriyle tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamada ise, Kavala dosyasının öne çekilmesinin tarafsızlığı etkileyeceği belirtildi. 

 Bayraktar TB2 İngiliz basınında 

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ilerlemesini engelleyen ve 

savaşın seyrini değiştiren Bayraktar TB2 drone'ları İngiliz basınında 

manşet oldu. Baykar Teknoloji'nin İstanbul'daki fabrikasını ziyaret eden 

Telegraph gazetesi muhabiri, Selçuk Bayraktar'ın dünya çapındaki 

başarısından övgüyle bahsetti. Gazeteye açıklamalarda bulunan 

Bayraktar, "Böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse 

düşünmemişti. Kebap evet, ama uçak hayır" diye konuştu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü 

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. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Embalo 

görüşmesinde, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve 

bölgesel konular da ele alındı. 

 İstanbul'da 'Tahıl Koridoru' zirvesi, Tahran'da 'Suriye' zirvesi 

Türkiye Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra 

yeniden toplanıyor. Özellikle Suriye’ye yapılacak insani yardımlar 

açısından kritik öneme sahip zirve, 19 Temmuz’da Tahran’da 

gerçekleştirilecek. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ilk kez 

katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye’deki son durum olacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı 

Reisi'nin Suriye’ye yapılan insani yardımları ele alacağı belirtiliyor. 

 

 



 

 

 

 

 İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi: Bakan Akar'dan açıklama 

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla 

sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyeti 

Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. 1,5 saat süren toplantının ardından 

Bakan Akar, "Teknik konularda mutabakat sağlandı" derken, BM Genel 

Sekreteri Guterres de toplantıyla ileriye dönük kritik adımın atıldığını 

belirterek, "Bir sonraki adımın bizi resmi anlaşmaya ulaştırmasını umuyoruz" dedi. Ukrayna Devlet 

Başkanı Zelenski de Türkiye ve BM'ye dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki 

çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. 

 ABD'de kritik oylama: Türkiye’ye F-16 satışı için 2 şart 

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarıyı onayladı. Temsilciler 

Meclisi, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına 

olacağı yönünde garanti istedi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde 15 

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erdoğan'a ve Türk halkına tebriklerini iletti. 

Aliyev, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin devlet ve millet olarak ortaya koyduğu 

mücadelenin büyük bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti. 

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla görüştü 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir 

Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya 

Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile 19 Temmuz'da 

Tahran'da bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinde, ziyaret 

hazırlıklarının ele alındığı bildirildi. 

 


