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 İsveç Başbakanı yanlış 'Truss'ı tebrik etti 
İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, sosyal medyadan da çok sayıda tebrik mesajı aldı. Ancak isim 
benzerliği sebebiyle bambaşka bir Twitter kullanıcısı tebriklerin odağında. Yanlış Liz Truss'ı tebrik 
edenler arasında İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un da bulunması sosyal medyada espri 
konusu oldu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bosna Hersek'le ticarette 1 milyar dolar hedefi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Bosna Hersek'le 
ticaret hacminin bu yılın ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında 
artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret 
hacmini aşmayı hedefliyoruz" dedi. 

 Erdoğan: Rusya hafife alınacak ülke değil 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen 
basın toplantısında Erdoğan'a enerji krizi soruldu. Rusya'ya yönelik politikaları üzerinden Batılı 
ülkeleri eleştiren Erdoğan, "Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Herkes saldırınca elindeki imkanları 
kullanıyor" dedi. Vucic ise gelecek yıl Bayraktar almak için talepte bulunacakları bilgisini verdi. 

 FSM Köprüsü'nde Brezilya bayrağının renkleri 
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin 
bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 

 Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi kararlarına tepki 
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısından çıkan kararlara tepki 
var. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve 
açıklamaları tümüyle reddediyoruz" denildi. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Balkan turuna ilişkin paylaşım 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük 
Balkan turunu tamamlayarak yurda döndüğünü belirterek, "Balkanlar'daki kardeşlerimizin her 
zaman yanındayız" ifadesini kullandı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Anlayacakları dilden konuşuyoruz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik tutumu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
" Onların anlayacağı dil neyse biz parantez açarak o dille konuşuyoruz. Anlıyorum ki onlar da 
anlıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'den Rus ürünlerinin koridordan 
gönderilmesini isteyeceklerini söyledi. Sosyal konut projesine değinen Erdoğan, "Yüksek kira bedeli 
alarak korsanlık yapanlar burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" diye konuştu. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşünüyorum 
Cuma namazı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programların elvermesi 
durumunda Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine katılmayı düşündüğünü söyledi. 

 ABD ve NATO’dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı 
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve 
Yunanistan’ın farklılıklarını diyalog yoluyla çözmesini istediklerini söyledi. 

 Zelenski'den Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı 
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. 
Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi. 



 
 
 
 
 
 
 

 Yunan unsurlarından ticari gemiye taciz ateşi 
Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz 
ateşi açtı. Türk Sahil Güvenlik botlarının gitmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etti.  Geminin  12 
yıl önce İsrail'in saldırısına uğrayan ve sonrasında yük gemisine dönüştürülen Mavi Marmara 
olduğu ortaya çıktı. 

 Kraliçe Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 1,5 milyon karanfil 
Kraliçe'nin cenaze programı için Türkiye'den de çiçek sipariş edildi. Antalya ve Isparta'daki kesme 
çiçek sektörü hareketlendi. İngiltere'ye en az 1,5 milyon dal karanfil gönderilecek. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdi. 

 Zelenski: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak 
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna bayrağının tekrar Kırım’da dalgalanacağını, 
ordunun, istihbaratın ve özel kuvvetlerin bu yönde adımlar attığını söyledi. 

 Hırvatistan Büyükelçiğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran atandı. 

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Macron'un açıklamaları talihsiz 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Türkiye, Çin ve Rusya'da 
emperyalist ajandaları olan, Fransa düşmanlığı yapan ağlar var" açıklamasına tepki gösterdi. 
Çavuşoğlu, "Macron’un açıklamaları talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir 
yerde bir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz" dedi. 


