
 

 

 

Dış Politikadaki Gelişmeler (20.06.2022- 

26.06.2022)- Aleyna ÖZKOÇ 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 7 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda katılımcılara seslendi. 

Erdoğan, küresel ölçekte artan mülteci düşmanlığına dikkat çekti. Türkiye'nin tarih 

boyunca milyonlarca sığınmacıyı kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, ''Son 7 yıldır 

dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Kültürümüzün ve inancımızın bize 

yüklediği bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz'' dedi. 

 Sözcü Kalın: PKK'nın faaliyetleriyle ilgili İsveç'in acilen adım atmasını bekliyoruz 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Brüksel'deki müzakerelerle ilgili açıklama yaptı. Kalın, 

Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin endişeleriyle ilgili müzakerelerin 

süreceğini, Madrid Zirvesinin son tarih olmadığını söyledi. Kalın, PKK'nın faaliyetleriyle ilgili 

İsveç'in acilen adım atmasını beklediklerini, İsveçli yetkililerin de bu yönde ifadelerde 

bulunduğunu belirtti. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-

Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna 

tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın 

diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti. 

 Sığınmacıların güvenli bölgelere dönüşü 

Suriyelilerin güvenli bölgelere dönüşü için çalışmalar devam ediyor. Buraya taşınanlara 

istihdam sağlayabilmek için organize sanayi bölgeleri de kuruldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ve Estonya Başbakanı ile görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma 

sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı 

dahil bölgesel konular ele alındı. 

 Ferit Şahenk'ten küresel işbirliği vurgusu: Küresel krizi aşmamız mümkün 

Katar Ekonomi Forumu'nda 'Küreselleşme' konulu panelde konuşan Doğuş Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk, dünyanın son yaşananlardan sonra resesyona ve  



 

 

 

stagflasyona girebileceği uyarısında bulundu. Küresel işbirliği ve reform çağrısı yapan 

Şahenk, "Kolektif adımlarla krizi aşmamız mümkün" ifadelerini kullandı. 

           Suriyeli mülteciler dönecek mi? BMMYK Türkiye Temsicisi Leclerc yanıtladı 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe 

Leclerc, her hafta yaklaşık 800 Suriyeli mültecinin ülkesine geri döndüğünü söyledi. 

Türkiye, 3,7 milyon Suriyeli sayısı ile dünyanın en büyük mülteci nüfusunu ağırlarken, artan 

toplumsal tepkinin ardından hükümet geri gönderme planları üzerinde çalışmaya başladı. 

 Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da görev yapma süresini 2 Temmuz tarihinden itibaren 18 

ay daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu tarafından kabul edildi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesi: Ortak bildiride yeni dönem 

vurgusu 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi. Karşılama 

töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens bir araya geldi. Baş başa 

yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, 

ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık güçlü şekilde 

vurgulandı. 

 Moskova'da "kırmızı hat" toplantısı: İlk somut sonuç çıktı 

Türk ve Rus askeri heyetleri tahıl tahliyesi görüşmeleri için dün Moskova'da biraraya geldi. 

Olumlu ve yapıcı havada geçtiği belirtilen görüşmeden ilk somut sonuç çıktı. Görüşmeden 

birkaç saat sonra günlerdir limanda bekleyen Türk gemisi Ukrayna'dan ayrıldı. Gemi, 

Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. 

 Gümüşhane'de Rus İHA'sı bulundu 

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir hava 

aracı buldu. Yapılan incelemede aracın Rus yapımı Orlan-10 insansız hava aracı olduğu 

belirlendi. 

 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "yabancılara vatandaşlık" açıklaması 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancılara vatandaşlık verirken vatanla ilgili tüm 

hakların da verildiğini bunun, Türk halkının seçme ve seçilme hakkının kısıtlanması 

anlamına geldiğini belirtti. 

 Keçi Adası'ndaki Yunan askerleri ve adaya yerleştirilen ağır silahlar görüntülendi 

 



 

 

 

Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı 

(Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması 

görüntülendi. Adada helikopter pisti, prefabrik 4 yapı ile gözetleme kuleleri bulunuyor. 

Adaya çizilen Yunan bayrağının iki yanına mevzilenen topçu bataryaları, yakından geçen 

tekne ve gemilerden de görülebiliyor. 

 Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık çalışanları sağlık sistemine ayrılan bütçenin ve 

personel sayısının artırılması talebiyle greve gitti. 

 Suudi Veliaht Prens Selman Ankara'da 

Resmi ziyaret kapsamında Ankaraya gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin 

Selman için Beştepede karşılama töreni düzenlendi. 

 BM: Afganistan'a deprem yardımı için en uygun konudaki ülke Türkiye 

Birleşmiş Millletler (BM) Afganistan'da en az bin kişinin öldüğü depreme yardım için en 

uygun ülkenin Türkiye olduğu açıkladı. BM'nin Türkiye'ye talepte bulunabilmesi için 

Taliban'dan onay alması gerektiğini belirtildi. 

 ABD'den Türkiye açıklaması: Terör konusundaki meşru endişelerini tanıyoruz 

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Donfried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair 

Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili, "Türkiye'nin terör konusundaki meşru 

endişelerini tanıyoruz. Tabii ki ABD de Türkiye gibi teröre desteği bitirmek istiyor, bu 

konuyu ciddiye alıyoruz" yorumunda bulundu. 

 Çavuşoğlu'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik 

endişelerimiz karşılanmalı" dedi. Çavuşoğlu, Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü mekanizma 

görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. 

 Türk ve Suudi gazeteciler toplantıda buluştu 

Suudi Prens Selman'a Ankara ziyaretinde eşlik eden Suudi gazeteciler, Türk gazeteciler ile 

bir araya geldi. Toplantıda iki ülkenin basın alanındaki işbirliği ele alındı. 

 ABD'den tahıl krizinin çözümü için Türkiye'nin çabalarına övgü 

ABD Ulusal Güvenlik Strateji İletişim Koordinatörü Kirby, tahıl krizinin çözümü için 

Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Türkler de bu konuda Ruslar ile konuşuyor. 

Türkiye'nin bu konudaki rolünü kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz" yorumunda 

bulundu. 



 

 

 

 Kuzey Irak'ta MİT operasyonu: Sözde PKK yöneticisi etkisiz hale getirildi 

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 

Operasyonda Kongra-Gelin sözde başkanlık divanı üyesi etkisiz hale getirildi. 

 Türkiye'den AB'ye sert tepki: Tam bir samimiyetsizlik örneği 

Dışişleri Bakanlığı, 23-24 Haziran 2022 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 

kabul edilen kararlara tepki gösterdi. Bakanlık yaptığı açıklama, ''AB Zirvesi'nde ülkemizle 

ilgili gerçeklerden kopuk tutum sergilenmesi esef verici'' dedi. 

 MİT'ten operasyon: Yunanistan adına casusluk yapan kişi yakalandı 

Yunanistan'la yaşanan gerginlik devam ederken, MİT dikkat çeken bir operasyona imza attı. 

TSK'ya yönelik bilgileri, Yunan istihbaratına aktardığı belirlenen Yunan vatandaşı, 

düzenlenen operasyonla yakalandı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Andersson 

ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve 

Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması 

gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı Andersson'la görüşmesinde ise tüm 

hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini 

iletti. 

 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon 

görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna’dan tahıl 

sevkiyatı konuları ele alındı. 

 Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e "İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü" 

Virüse karşı Biontech aşısını üreten bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e Koç 

Üniversitesi'nde düzenlenen törenle "İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü" verildi. 

 ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması 

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye 

ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve 

Ukrayna krizinin görüşüldüğü bildirildi. 

 Fuat Oktay'dan Ege adaları uyarısı: Yunanistan'ın aklını başına almasını temenni 

ederiz 



 

 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ege Denizi’ndeki adaların Yunanistan tarafından 

silahlandırılmasına sert tepki gösterdi. Oktay "Yunanistan’ın aklını başına alması lazım" 

dedi. 

 ABD Başkanı Biden, silah kontrolü yasasını imzaladı 

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği silah kontrolü yasasını 

imzaladı. ABD Kongresi, son 30 yılda ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yaptı.  

 Ukrayna duyurdu: Rusya kenti tamamen işgal etti 

Ukrayna'da aylardır çatışmaların odağındaki Severodonetsk kentinin artık tamamen Rus 

işgali altında olduğu açıklandı. Rus güçlerine direnen Ukrayna birliklerinin kenti terk ettiği 

bildirildi. Moskova yönetimi, Luhansk bölgesinin tam kontrolünü ele geçirmek için 

saldırılarını Lısıçank kenti üzerinde yoğunlaştırıyor. 

 Zelenski: Rusya'nın saldırılarının bu hafta artmasını bekliyoruz 

Rusya'nın ülkesine saldırıları 117. gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı 

Volodimir Zelenski, Avrupa Birliği’nden (AB) ülkesinin adaylık statüsüne ilişkin gelecek 

haberle tarihi bir haftaya başladıklarını söyledi. Zelenski, bu nedenle özellikle bu hafta 

Rusya’nın saldırılarında artış beklediklerini belirtti. 


