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 MSB'den Kıbrıs paylaşımı 

MSB tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs'ta tek çözümün, iki devletli bir yapı olduğunun görülmesi 

gerektiği vurgulandı. İngilizce metni de MSB'nin sosyal medya hesabı ve resmi sitesinden paylaşılan 

açıklamada, "Her zaman Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davalarında yanında olmaya devam 

edeceğiz" denildi. 

 Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması 

Rus haber Ajansı TASS Türkiye ve Rusya arasında S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisi için 

yeni bir anlaşma imzalandığı haberini geçti. Ankara'dan habere ilişkin yalanlama geldi. Savunma 

Sanayii Başkanlığı, yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını, yapılan ilk anlaşmaya göre sürecin 

devam ettiği bilgisini paylaştı. 

 Malezya Kralı Abdullah Şah Ankara'da 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette 

bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah 

Şah'ı resmi törenle karşıladı. İki lider Beştepe'de baş başa görüştü. 

 

 Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. 

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele 

alındı. 

 Ukrayna tahılının yüzde 26'sı Türkiye'ye geldi 

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye yüzde 26 ile başı çekti. Tahıl ihracatında Türkiye'yi, 

yüzde 22 ile İran ve Güney Kore izledi. 

 Schengen vizesi çileye dönüştü 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için gereken Schengen vizesini 

alabilmek artık tam bir çileye dönüştü. Ödenen onca ücrete, uzun 

bekleme sürelerine rağmen olumsuz yanıt alanların sayısı katlanarak 

artıyor. Tatil, iş planları altüst oluyor. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü 

 



 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. 

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, yeni büyükelçinin 

atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. 

 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor 

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması sonrasında Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile ilk kez yüz yüze 

görüşme gerçekleştirecek. Lviv'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla bir üçlü 

zirve de yapılacak. 

 

 Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı 

yapıldığını açıkladı. Bakanlık tahıl sevkiyatının aralıksız olarak sürdüğünü duyurdu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı 

Andrzej Duda ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, bir bölümü 

Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten 

dolayı Duda’ya teşekkür etti. 

 

 Şam ile yeni süreç başlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejimiyle yeni süreç tartışmaları sürerken önemli bir açıklama yaptı. 

Devletler arasında siyasi diyaloğun kesip atılamayacağını belirten Erdoğan, ''Suriye ile daha ileri 

seviyede adımları temin etmeliyiz'' dedi. Ukrayna dönüşü uçakta soruları yanıtlayan 

Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını ve 

Zelenski-Putin görüşmesine ev sahipliği yapabileceklerini söyledi. Ekonomik gelişmelere de 

değinen Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde başlatılan indirime dikkat çekti, ''Tek derdimiz 

piyasayı balanse etmek. İndirimli satış yaparken birilerini de terbiye ediyoruz'' diye konuştu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail 

ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak 

büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış 

önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir 

ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde 

iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi. 

 

 



 

 

 

 İsveç, PKK şüphelisi bir kişiyi sınır dışı etmeye hazırlanıyor 

İsveç'te terör örgütü PKK şüphelisi bir kişinin sınır dışı edileceği duyuruldu. 26 yaşındaki Zinar 

Bozkurt'un  İsveç için bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğü belirtildi. 

 MSB: Ukrayna limanından iki gemi daha hareket etti 

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna Çernomorsk Limanı’ndan iki geminin daha hareket ettiğini 

bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bugün ayrıca Ukrayna’dan gelen ve Ukrayna’ya gidecek olan iki 

geminin de İstanbul’un kuzeyinde denetlemesi yapılacak" denildi. 

 Bozdağ: İsveç ve Finlandiya hiçbir terör suçlusunu iade etmedi 

Adalet Bakanı Bozdağ, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı iade mutabakatına ilişkin iki 

ülkenin de henüz hiçbir terör suçlusunu iade etmediğini söyledi. 

 BM Genel Sekreteri Guterres İstanbul'da 

Bakan Akar, 1 Ağustos'tan bu yana 51 geminin tahıl sevkiyatı için yola 

çıktığını belirterek toplamda "656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı 

gerçekleştirildi" dedi. Guterres, benzer bir işbirliğinin Rus gübresi için 

düzenlenmesi gerektiğine değindi. 


