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 Gürcistan'dan 'yağ' için geliyorlar: Karınca ticareti  
Artvin'e günübirlik gelen Gürcüler, zincir marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturup 
özellikle koli koli sıvı yağ alarak ülkelerine dönüyorlar. 

 Dünyadan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarına ilişkin taziye mesajları 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında 
hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 

 Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 721 bin 
449 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini açıkladı. 

 ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize bekleme 
sürelerinin daha uzun sürmesiyle ilgili açıklama yaptı. Eadeh, pandemiden kaynaklanan 
yığılma ve son aylarda artan seyahat taleplerinden dolayı vize randevu sürelerinin uzadığını 
belirtti. 

 Suriye'ye yeni harekat yapılacak mı? Bakan Akar'dan açıklama 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona ilişkin açıklama 
yaptı. Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği 
için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en 
doğal hakkıdır'' dedi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesaj 
gönderdi. Mesajında Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını vurgulayan Erdoğan, 
"Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun 
gereğidir'' dedi. 

 Türk F-16'larına Yunan uçaklarından taciz 
Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar 
kilidi atılarak tacizde bulunuldu. 

 Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda 
görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak 
üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.  

 Lavrov'dan Türkiye açıklaması 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeli mevkidaşı Mikdad'la görüştü. Lavrov, görüşmenin 
ardından düzenlenen basın toplantısında, "Suriye'nin kuzeyinde yeni bir askeri harekata 
izin verilmemeli" dedi. 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Zaporijya saatli bombaya dönüşebilir 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir heyetin 
çok yakında Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edeceğini öğrenmekten  



 
 
 
 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Kalın, santraldeki durumun kritik bir hal aldığını da 
belirtti. 

 Filistin Devlet Başkanı Abbas: Daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı 
İsrail’in saldırılarının daha fazla vakit kaybedilmeden durması gerektiğini vurgulayan abbas, 
"Çünkü artık daha fazla dayanacak gücümüz yok diyebilirim. Ve burada şunu vurgulamak 
isterim. Güvenlik ve barış tamamıyla iki devletli çözümün baltalanması yönündeki 
gayretlerin ve çabaların durdurulmasıyla mümkündür" dedi. 
 

 İsrail Maslahatgüzarı Lillian'dan elçi atamasına ilişkin açıklama 
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Lillian iki ülkenin yürüttüğü normalleşme 
sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Lillian, elçi atamasının bir-iki hafta içinde 
olmasını umut ettiklerini belirtti. Lillian, Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin kapatılmasını talep 
ettiklerini kaydetti. 

 Madrid Mutabakatı | İsveç-Finlandiya ile ilk toplantı yapıldı 
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde imzalanan mutabakat 
çerçevesinde ilk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı. Görüşmede, 
önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu. Finlandiya ve 
İsveç ise milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vereceklerini 
yineledi. 

 Aliağa'da sökülecek Brezilya gemisinin izni iptal edildi 
Brezilya'dan 7 Ağustos'ta yola çıkan ve İzmir Aliağa'daki söküm tesislerine ilerleyen asbest 
yüklü geminin Türkiye'ye girişine izin verilmedi. "Sao Paulo" gemisiyle ilgili Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. 

 Türkiye ile Almanya arasında kritik görüşme 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik 
Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Almanya ikili siyasi ve 
ekonomik ilişkileri, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri ile Ukrayna savaşının 
küresel etkileri değerlendirildi. 

 Tahıl Koridoru'nda kaç ton yük taşındı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'dan 
bugüne kadar taşınan toplam yük miktarının 984 bin 536 ton olduğunu, bu miktarın yüzde 
27'sinin de Türkiye'deki limanlara geldiğini açıkladı. 

 Pasaportsuz girişin ardından hafta sonları gelen Bulgar sayısı 20 bini buldu  
Pasaportsuz Türkiye'ye girişlerine imkan tanınmasının ardından Edirne'ye alışverişe gelen 
Bulgar turist sayısı her geçen artıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep 
Zıpkınkurt, "Hafta sonları bizim maksimum rakamlarımız 12 bin ile 16 binlere çıkmıştı. 
Şimdi 20 binleri görüyoruz. Kent ekonomisi açısından ciddi anlamda bir katkı sağlıyor" dedi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
 
 



 
 
 
 

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya çatışmaları durdurma çağrısı 
Libya'nın başkenti Trablus’ta ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan 
çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Libya'da taraflara çatışmaları 
derhal durdurma çağrısı yaptı. 

 Fener Rum Patriği Bartholomeos: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş kabul edilemez 
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortodoks gençleri için düzenlenecek konferans öncesi 
basın mensuplarıyla buluştu. Patrik Bartholomeos Ukrayna-Rusya savaşına değinerek "Bu 
kabul edilemez bir savaştır. Rusya bu savaşın bitimi için diplomasi masasına oturmalıdır, 
ikna edilmelidir ki bu savaş bir an evvel bitsin" dedi. 


