
 

 

 

                 Dış Politikadaki Gelişmeler     (18.07.2022-24.07.2022)- 

Aleyna ÖZKOÇ 

 Sığınmacı anlaşması iddiasına tepki 

İngiltere'nin Ruanda'yla sığınmacı anlaşmasının bir benzerinin 

Türkiye ile yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösteren 

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Türkiye herhangi bir ülkenin 

sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacaktır" dedi.  

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede 

Fransa ile ortak hava savunma sistemi üretimi ve Karadeniz'de tahıl koridoru planı ele alındı.  

 Tahran'da kritik üçlü zirve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi 19 Temmuz 

salı günü Tahran'da buluşacak. Suriye gündemli üçlü zirvede, yeni anayasa, siyasi çözüm 

süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. 

 Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Prensipte anlaşıldı 

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin yapılan 

bir planın genel prensiplerinde anlaşmaya varıldığını açıklayan Bakan Akar, ''Somut uygulama 

planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı 

yapılması muhtemel" dedi. 

 Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisi | Bakan Kurum'dan 'asbest' açıklaması 

Brezilya donanmasına ait savaş uçağı gemisinin söküm için 

İzmir Aliağa'ya getirilmesi bir süredir tartışma konusu haline 

gelince konuya ilişkin bir açıklama da Bakan Kurum'dan geldi. 

Kurum, "Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest 

yükü bulunmaktadır'' dedi ve ortada endişe edilecek bir 

durumun olmadığının altını çizdi. 



 

 

 

 

 

 Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı füze savunma sistemi: İsrail'den NLOS füze sistemi 

alınacağı iddia edildi 

Yunan medyası Yunanistan'ın İsrail'den Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere füze savunma 

sistemi alacağını yazdı. Buna göre, Yunanistan İsrailli bir şirketten Spike NLOS füze sistemleri 

satın alacak. 

 Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı 

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının 

kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye terör tepkisi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran dönüşü gazetecilerin 

gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD'nin F-16 satışında 

Yunanistan şartı için Erdoğan, "Bağlayıcı bir koşul değil" dedi. 

Cumhurbaşkanı Suriye'ye olası harekatın gündemde yer 

almaya devam ettiğini söyledi. ABD'ye de teröre destek 

üzerinden tepki gösteren Erdoğan, "Fırat’ın doğusundan Amerika askerini çeksin" diye 

konuştu. 

 Kuzey Irak'ta sivillerin öldüğü saldırıya ilişkin açıklama 

Irak’ın kuzeyinde 8 sivilin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı bir saldırı gerçekleşti. Irak Kürt 

Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 

da bir açıklama geldi. Çavuşoğlu, TSK'dan alınan bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir 

saldırı olmadığını söyledi. 

 Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü 

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı 

toplantıda, Bakan Akar tarafından; Ukrayna’da acil ateşkese 

olan ihtiyaç bir kez daha vurgulandı. Tahıl ve gıda 

malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik 

çalışmalara katkılarından dolayı Rusya Federasyonu Savunma 

Bakanı Şoygu’ya teşekkür edildiği bildirildi. 

 

 



 

 

 

 Tahıl koridoru için imzalar İstanbul'da atıldı 

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin 

anlaşma İstanbul'da imzalandı. Törende konuşan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşma sayesinde fiyatların 

dizginleneceğini söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres ise 

anlaşma için "Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu" 

dedi. İmzaların atılmasının ardından ABD ve Rusya'dan 

Erdoğan'a teşekkür mesajları geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, anlaşma sonrası geçen 

yılki tahıl mahsulünün 20 milyon tonunun ihraç edileceğini duyurdu. 

 

 

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kınama 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yunanistan'ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci 

sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma 

kararı almış olmasını kınıyoruz" dedi. 

 Türkiye ile Tacikistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması 

Türkiye ile Tacikistan arasında güvenlik alanında iş birliği 

anlaşması iki ülkenin içişleri bakanlarının katılımıyla 

imzalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, imza töreninde 

yaptığı konuşmada, mayıs ayında Tacikistan’daki elim 

olaylardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, 

benzeri olayların bir daha yaşanmaması temennisini dile 

getirdi. Tacikistan'ın huzur ve refahını Türkiye'den ayrı görmediklerini ifade eden Soylu, 

"Başta ortak değerimiz Mevlana Hazretleri olmak üzere, birçok ortak mirasımız bulunuyor. 

Türk halkı, Tacik halkını kendine her daim kadim bir dost olarak görmektedir." dedi. 

 Bakan Akar: Tahıl koridoru için kurulan koordinasyon merkezi çalışmalarına başladı 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Odessa 

kentindeki patlamaya ilişkin, "Füze saldırısı olduğu şeklinde 

bilgiler aldık ve bunun üzerine biz zaten temasta olduğumuz 

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna  

 



 

 

 

Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık." 

dedi. 

 İsveç maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı 

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, ülkesinin Göteborg şehrindeki terör 

propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. 

 Dünya, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşması için Türkiye'yi tebrik etti 

Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 

imzalanan, Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak 

anlaşmadan dolayı ABD, İngiltere, Fransa, İtalya başta olmak üzere birçok ülkeden Türkiye'ye 

tebrik ve teşekkür mesajı yayımlandı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan antlaşmasının yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı mesajında "Türkiye, 2023'e Lozan Antlaşması ve Cumhuriyetimizin 100. yılına 

emin adımlarla ilerlerken bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu 

pekiştirmektedir" dedi. 


