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RESMİ GAZETE’DE BUGÜN  

 
19 Ekim 2020 Pazartesi 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ 
YÖNETMELİKLER 
 

–– Antalya AKEV Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetmeliği 

–– Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

–– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

–– İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği 

–– İstanbul Galata Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-1.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-2.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-3.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201019-6.htm
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Pakdemirli: Ürettiğimizin neredeyse 
beşte biri israf ediliyor 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de her yıl ülkenin yıllık 

gıda üretiminin beşte birine denk gelen 19 milyon ton gıdanın israf 

edildiğini duyurdu. 

 

Bu yıl, "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasıyla kutlanan 16 Ekim 

Dünya Gıda Günü kapsamında online platformda düzenlenen toplantıya İzmir Orman 

Bölge Müdürlüğü'nden bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 

kuruluşunun 75. yılını yaşayan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile 15 yıldır farklı bir 

boyut kazanan iş birlikleri yaptıklarını, tarım ve ormancılık alanındaki ortaklık 

programlarıyla Türkiye'nin bilgi birikimi ve tecrübesini ihtiyaç duyan ülkelerle 

paylaştıklarını söyledi. 

Pakdemirli, "FAO-Türkiye Ortaklık Programları" ile Orta Asya'dan Balkanlar'a, 

Kafkaslardan Afrika'ya yaklaşık 20 ülkede onlarca proje yürütüldüğünü belirtti. 

Gıdaya erişim konusunun pandemi süreciyle birlikte dünya çapında kritik bir önem 

kazandığına işaret eden Pakdemirli, Türkiye'nin bu dönemde tarımsal üretimin 

devamı ve tüm kesimlerin gıdaya erişimi için yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Pakdemirli, sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek hızlı aksiyon aldıklarını ve bu 

sayede gıdaya erişimde sıkıntı yaşanmadığını söyledi. 
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Bakan Pakdemirli, Dijital Tarım Platformu, Akıllı Tarım Uygulamaları ve Tarım Orman 

Akademisi projeleriyle bilgi ve inovasyonun tarımsal faaliyetlerdeki gücünü 

artırdıklarını, Ata Tohumu Projesi kapsamında da dünyanın en büyük üçüncü gen 

bankasını kurduklarını belirtti. 

"2 yılda 3,5 milyon denetim gerçekleştirdik" 

Türkiye'nin kendi nüfusuna ek olarak 4,5 milyon sığınmacı ve yılda ortalama 40 

milyon turisti besleyen bir ülke olduğunu, bunun da gıda güvenliği açısından 

kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini dile getiren Pakdemirli, "Bakanlık olarak son 

2 yılda sahadaki 7 bini aşkın denetçimizle yaklaşık 3,5 milyon denetim 

gerçekleştirdik. Denetimlerin sonuçlarını halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz" 

dedi. 

Dünya genelinde gıda kaybı, israf ve bunun etkileri konusundaki rakamların çok 

çarpıcı olduğuna işaret eden Pakdemirli, Türkiye'deki tabloyla ilgili şu bilgileri verdi:  

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin 

neredeyse beşte biri. Türkiye'de gıda kaybı düzeyine baktığımızda ise neredeyse 

yüzde 40'lık bir oranla karşılaşıyoruz. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 

oranında iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderini karşılayabiliriz." 

Orta Asya ülkelerine de yayılacak 

 Pakdemirli, Türkiye'nin FAO ile iş birliği çerçevesinde gıda kaybını ve israfını 

azaltmak ve vizyonu ulusaldan bölgesel düzeye yaymak amacıyla Türkiye Ulusal 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığını belirterek, "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip 

Çık" adlı ulusal kampanyayla toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi. 

Türkiye'nin finanse ettiği projeyle bu konuda Orta Asya ülkelerinde de çalışma 

yapılacağını bildiren Pakdemirli, yeni neslin sofraya gelen her gıdanın hikayesini 

bilerek yetişmesinin gıda israfının engellenmesinde kritik öneme sahip olduğuna 

dikkati çekti. 

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu 

da dünyada açlığın 2014 yılından bu yana artışa geçtiğini, obezite oranlarının da 

yükseldiğini söyledi.  

Dünya genelinde 2 milyarı aşkın insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli 

erişimi olmadığına işaret eden Gutu, gıdanın üretimi, dönüştürülmesi, tüketimi ve 

harcanma yöntemlerini değiştirmenin zorunlu olduğunu dile getirdi. 
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Gutu, dijital teknolojilerin, gıda sistemlerinin ve sürdürülebilir tarımın 

dönüştürülmesinde çok önemli olduğunu ancak 3 milyar insanın internete ulaşımının 

olmadığını ifade etti.  

Toplantıda, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa 

ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt 

Begüm Ögel de konuşma yaptı.  

Öte yandan, Bakan Pakdemirli, toplantı öncesi, İzmir'i ziyaret eden Rusya 

Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir 

araya geldi.  
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Yeni plan ‘plansız’ yapılaşmayı 

getirecek 
Edirne’de tarım arazileri üzerinde yapılaşmayı artıracak çevre düzeni 
plan değişikliği Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
askıya çıkartıldı. Mevcut planı hazırlayan ve yeni plana itiraz edeceğini 
ifade eden Prof. Dr. Osman İnci, tarım arazilerinin tehlikede olduğunu 
belirtti. 

 
Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Edirne İl Genel Meclis’inde 
kabul edildi. Meclis’te alınan kararın ardından tarım alanlarında plansız yapılaşmaya 
yol açacak olan değişiklik Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 
askıya çıkartıldı. 
 
Askıda olan planda, tarımsal amaçlı yapılar için kapalı alanın 250 metrekare 
maksimum inşaat alanı hükmünün, bin metrekareye çıkarılması yer aldı. Ayrıca plana 
‘plansız’ yapılaşmaya neden olacak, ‘bin metrekareye kadar olanlar için imar planı 
yapma zorunluluğu bulunmamaktadır’ maddesi de eklendi. 
1/100.000 ölçekli Trakya alt bölgesi, Ergene havzası çevre düzeni planının müellifi 
Trakya Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman İnci askıda olan plan değişikliğine 
itiraz edeceğini belirtti. Prof. Dr. İnci, “Yapılmak istenen değişiklikle yatırımcıların 
parası varsa istediği yere plan ve yatırım yapsın deniyor” diye konuştu. 
 
Edirne’nin yüzde 80’inin tarım alanı olduğunu ve hayvancılığın plansız yapılırsa 
büyük bir tehlike yaratacağını vurgulayan Prof. Dr. İnci, “1/25.000 ölçekli planlarımız, 
yatırımcıların istedikleri yatırımları yapmaları yönünde zaman ve ekonomik engel 
teşkil ediyormuş. Bu nedenle de yatırımcının parası varsa gelip istediği yere plan ve 
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sınır tanımaksızın yatırım yapsın deniyor. Bu da bizim yaptığımız tüm planları altüst 
etmektedir” ifadelerini kullandı. 
 

 
Osman İnci 

 
İTİRAZ HAKKI DA KALKIYOR 
 
Değişiklikle birlikte yapıların plansız bir şekilde yapılacak olmasının itiraz hakkını da 
ortadan kaldırdığını ifade eden Prof. Dr. İnci sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 
planımızda süreç şu şekilde işler; imar planı yapılır, onaylanır ve sonra plan askıya 
çıkar. Askıya çıktığı zaman da kamu, kişiler, belediye vs. planla ilgili itiraz etme 
hakkını kullanır. Ancak yapılar plansız olunca askıya çıkmaz ve kimsenin haberi 
olmayınca itiraz da olmaz. Bu da şu anlama geliyor, isteyen istediği yere istediği 
metrekare plan yapabilir.” 
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Bütçe büyüklüğü 1 trilyon 346,1 
milyar lira 
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu. Teklifte 

bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 

milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 

milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. 

 

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın imzasıyla Meclise sunuldu. 2021 yılı bütçe büyüklüğü 1 trilyon 346,1 

milyar TL olarak öngörüldü. 

Bu yıl ilk kez program bütçe esasına göre hazırlanan 2021 Merkezi Yönetim 

Bütçesinde ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı. 2021 yılında bütçe giderleri 1 

trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 

trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira 

olarak öngörüldü. Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 223,5 

milyar lira, özel bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici 

kurumlara da 2,7 milyar lira ödenek ayrıldı. 
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ÖTV’den 213 milyar TL 

2021 yılında vergi gelirlerinin dağılımına bakıldığında;  gelir vergisi 195,3 milyar TL, 

kurumlar vergisi 105,2 milyar TL, özel tüketim vergisi 213,7 milyar TL, dahilde alınan 

KDV 70,6 milyar TL, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisi 18,5 

milyar TL, BSMV 28,5 milyar TL, damga vergisi 23,8 milyar TL, harçlar 34,4 milyar 

TL, diğer vergiler 37,9 milyar TL olarak öngörüldü. Vergi dışı gelirler ise 178,4 milyar 

TL olarak hedeflendi.   

2021 bütçesinde personel giderlerine 326,6 milyar TL, sosyal güvenlik prim 

ödemelerine 54,5 milyar TL, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım 

giderlerine 89,1 milyar TL, cari transferlere 536 milyar TL, sermaye giderlerine 103,7 

milyar TL, sermaye transferlerine 8,8 milyar TL, borç verme giderlerine 38 milyar TL, 

yedek ödeneklere 9,9 milyar TL, faiz giderlerine de 179,5 milyar TL ayrıldı. 

Reel sektör destekleri 

Teklifte, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) 2021 

yılında 1 milyar 124 milyon TL kaynak ayrıldı.  Özel sektör yatırımları ve istihdamın 

desteklenmesi stratejisi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim destekleri için 27,7 

milyar TL, tarımsal kredi faiz destekleri için 5,5 milyar TL, hazine destekli kefaletler 

için 5,5 milyar TL, ihracat destekleri için 4,1 milyar TL, esnafların finansmana erişimi 

için 3,8 milyar TL ödenek ayrıldı. TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge destek 

programı TARAL için  2021 yılı bütçe teklifinde belirlenen ödenek tutarı 2 milyar 163 

milyon TL oldu. 

Ayrıca, program bütçe sınıflandırmasına göre bakıldığında da araştırma, geliştirme 

ve yenilik için ayrılan toplam kaynak 6 milyar 842 milyon TL oldu 

Yerel yönetimlere 114 milyar TL 

Bütçeden yerel yönetimlere 114 milyar TL kaynak ayrıldı. Mahalli idarelere genel 

bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay kapsamında 106,9 milyar TL, sokak aydınlatma 

desteği kapsamında 2,7 milyar TL, köylerin altyapısının desteklenmesi için 

oluşturulan KÖYDES projesi kapsamında 1,6 milyar TL, belediyelerin su ve 

kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek için oluşturulan SUKAP projesi kapsamında 

897 milyon TL ayrıldı. 

Eğitime 211.4 milyar TL 

Program bütçe esasına göre; Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer 

kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar TL’si ı yatırım olmak üzere toplamda 
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211,4 milyar  TL kaynak ayrıldı. Bu kapsamda; Yükseköğretim Programına 52,2 

milyar TL, Ortaöğretim Programına 43 milyar TL, Temel Eğitim Programına 82,2 

milyar TL, Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı içinde yer 

alan Engelli Eğitimine 4,8 milyar TL, Hayat Boyu Öğrenme Programına 3 milyar TL, 

Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına 1,9 milyar TL ödenek 

ayrıldı. 2021 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 11,3 milyar TL olarak 

belirlendi. 

2021 yılında sağlık sektörü yatırımlarına 20,1 milyar TL ayrıldı. Bu tutarın 18,5 milyar 

TL’si Sağlık Bakanlığı, 1,6 milyar TL’si ise üniversiteler için ayrılması öngörülüyor. 

Tarımsal destek programlarına 22 milyar TL 

Bütçeden tarıma  42,4 milyar lira ayrılırken, bu kapsamda, tarımsal destek 

programları için 22 milyar TL, tarım sektörü yatırımları için 12,1 milyar TL, tarımsal 

kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat 

destekleri için 8,3 milyar TL harcama yapılacak. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yatırımlara 2021 yılında 15,1 

milyar  TL  ödenek verildi.   2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılında 56,6 milyar TL olan 

sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak 103,7 milyar TL oldu. 
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Erdoğan: Veriler, daha zengin 
kaynaklar olduğunu gösteriyor 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki gaz rezervi için "Elimizdeki 

veriler, keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor" 

dedi. 

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün 

Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 

milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak düzeydedir. 

Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar 

bulunduğunu gösteriyor" dedi. 

Partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Azerbaycan ile 

Ermenistan arasındaki ateşkesi Ermenistan'ın yeniden bozmasına tepki göstererek, 

"Ateşkes ilan edildi ama Ermeniler yine bozdu. Bütün bu gerçekler ortadayken batı 

ses çıkarmıyor. Türkiye ses çıkarınca, 'hiç de sessiz durmuyor' diyorlar; 

durmayacağız" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: 

AK Parti ilk kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kervanımız 81 ilin 

tamamını dolaşacaktır. Biz de ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensupları ve 

vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. 
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Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset 

yapmak kolay. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset yapıyorum 

diyenler sufleyi sizden değil başka yerden alıyor. 

Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK 

üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. 

Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz 

Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler. 

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi 

veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine 

vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden 

kurtaracaklar. 
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Ali Babacan: Milletin kaynakları 
küçük bir zümreye feda ediliyor 

Karabük'te partililere seslenen DEVA Partisi lideri Babacan "Milletin 
kaynakları küçük bir zümreye feda ediliyor" dedi. Hükümeti sert sözlerle 
eleştiren Babacan "Yönetemiyorlar ve halkımızın onuru ile oynuyorlar. 
Halkımızın onur ile oynamayın" dedi. 

 
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Karabük İl 
Kongresi'nde konuştu. 

Hükümete sert sözlerle yüklenen Babacan "Yönetemiyorlar ve halkımızın onuru ile 
oynuyorlar. Bugünkü hükümete 'Halkımızın onuru ile oynamayın' diye sesleniyoruz. 
Önce yoksulluğa mahkum edip sonra sanki bir lütuf gibi ekmek yardımı yapmaya 
başladılar" dedi.  

Türkiye'de ekonominin son 20 yılın en kötü döneminde olduğunu söyleyen Babacan, 
Türkiye'yi yönetenlerin uygulamaların başına milli-yerli gibi sıfatlar eklediğini fakat 
yapılan hiç bir hamlenin yerlilikle ya da millilikle ilgisi olmadığını belirtti. 

Babacan şunları kaydetti: "Kendi seçmen tabanlarını kendilerine daha da bağlı hale 
getirmek için, diğerlerini tamamen öteleyerek devleti yönetiyor. İnsanları , dinine, 
diline, cinsiyetine göre ayırıyor, biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Biz DEVA Partisi 
olarak bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır eşit adil bir ülke inşa etmek için 
geliyoruz, biz hazırız geliyoruz." 

Babacan'ın açıklamaları şöyle:  

"Gelin, eski mağdurların yeni mağduriyetler karşısında kayıtsız kalmayacağını 
gösterelim. Gelin, bu zulme birlikte karşı çıkalım. Gelin, kendi fikrinden olmayanları 
hain ilan edenleri durduralım. Gelin toplumu ikiye bölenlere 'artık yeter' diyelim. 
Bugünkü iktidar partisi, 28 Şubat sürecinde ezilmeye itiraz etmişti. Bu siyasi partiye 
destek verenlerin büyük çoğunluğu "Biz böyle olmasını istememiştik, bize yapılan 
haksızlıkları başkalarına yapmak için iktidar olmadık" diyorlar. 
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Yönetenlerin 'yerli ve milli' söyleminin arkasına sığınıp yaptıkları milletimize zarar 
veriyor. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan 
başını yastığa koymasını sağlamaktır. 

"HER GÜN CEBİMİZDEKİ PARA DEĞER KAYBEDİYOR" 

Her gün cebimizdeki para değer kaybediyor. Dün Dünya Yoksullukla Mücadele 
günüydü, ülkemizi yönetenlerin yoksulluk gibi bir derdi yok. OECD ülkeleri 
arasında gelir dağılımı en bozuk 3. ülke Türkiye. Bugün TÜİK işsizlik verilerini 
yüzde 11,12 olarak açıklıyor, TÜİK'in detaylı verilerine baktığımızda 
vatandaşlarımızın neredeyse 3'te birinin işsiz olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki çocuk 
yoksulluğu da OECD ülkelerinin 2 katı, nüfusumuzun yüzde 71'i borç ve taksit 
ödüyor. Türkiye'deki en yüksek yüzde 10 ile en yoksul yüzde 10 gelirleri arasında 13 
katlık fark görülüyor. 

"NÜFUSUMUZUN 5'TE BİRİ YOKSUL" 

Avrupa Birliği'nin yoksulluk standartlarına baktığımızda 17 milyon yoksul var, 
nüfusumuzun 5'te 1'i kadar. Ülkemizde gelir uçurumu gittikçe büyüyor büyümeye de 
devam ediyor. Enflasyon ve kötü yönetimin faturası tam da en yoksul kesime 
kesilmeye başlandı. 

Asgari maaşla insan onuruna yaraşır şekilde yaşamak mümkün değil. Net asgari 
ücret şu anda 2324 lira, bu tutar 4 kişilik bir ailenin gıda giderlerini dikkate aldığınızda 
açlık sınırının bile altında. Gıda, giyim, su , elektrik, eğitim ve sağlık benzeri 
ihtiyaçların toplam tutarından oluşan yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira , asgari ücretin 2 
katından fazla. Bu tutarlar, ailelerin geçinemediğini gösteriyor. 

"HALKIMIZIN ONURUYLA OYNUYORLAR" 

Zaten onun için toplumun 4'te 3'ü borç ödemekle boğuşuyor, çocukların bu gelirle iyi 
eğitim alamayacağını gösteriyor bu rakamlar bize, iyi beslenemeyeceklerini 
gösterecekler. Pandemi döneminde 1000 TL destek verdiler, bu sosyal yardımlarla 
vatandaşın nasıl bir yokluk seviyesine reva görüldüğünü görüyoruz. Halkımızın 
onuruyla oynuyorlar. Önce yoksulluğa mahkum edip, sonra lütuf gibi ekmek yardımı 
yapmaya başladılar. Askıda ekmek kampanyaları... 

KHK'LILAR İÇİN ÇAĞRI YAPTI 

Bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmeyen 
herkes masumdur. Bu kişilerin sorunların çözülmeli. Bu insanlar tekrar topluma 
kazandırılmalı, özlük hakları ve itibarları iade edilmeli. 

Biz, bu kötü yönetimi sona erdireceğiz. Bu milletin kaynaklarını küçücük bir zümrenin 
çıkarı uğruna heba eden anlayışa son vereceğiz. Karabük de kötü yönetimin 
sonuçlarından payını aldı. Yatırımlardan ve desteklerden mahrum kaldı. Eskipazar’da 
'Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kurulacağı söyleniyordu. Bir 
türlü kurulmuyor. Nedenini bilen varsa açıklasın." 
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KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin 
Tatar oldu 
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, 

cumhurbaşkanı seçildi. YSK Başkanı Şefik, Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 

oranında oy elde ettiğini açıkladı. 

 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de dün yapılan 

cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Başbakan ve UBP'nin adayı Tatar'ın seçim 

yarışını kazandığını duyurdu. 

Ersin Tatar'ın yüzde 51,74 oy aldığını açıklayan Şefik, bağımsız cumhurbaşkanı 

adayı Akıncı'nın ise yüzde 48,26 oranında oy elde ettiğini bildirdi. 

Narin Ferdi Şefik, seçimin kesin sonuçlarının ise bu gece açıklanacağını kaydetti. 

Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış 

oldu. 

KKTC'de sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erdi. 

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere 

sandığa gitti. 
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Tatar: Önemli olan KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Oy 

veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde 

KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek." dedi. 

Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin 

(UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu. 

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa 

yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi. 

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, 

birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, 

çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için 

çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, koronavirüs dolayısıyla kamu maliyesinde 

yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti. 

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak 

ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü 

tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla 

hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu. 

KKTC'nin koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükleri aşmasına 

yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, ''Her zaman Kıbrıs Türk halkının 

yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile 

birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum. Seçim malzemesi yapmak için 

Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

Tatar, bu seçimin ardından gerilimin de geride kaldığını dile getirdi. 

"Artık birlik beraberlik içinde KKTC'yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma 

yürüteceğiz." diyen Tatar, şöyle devam etti: 

"Ben Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu 

bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. 

Halkımızdan aldığım onay doğrultusunda kendi topraklarımıza, kendi devletimize ve 

Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağımı dünya kamuoyuna bir kez daha 

duyurmak istiyorum.'' 
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Tatar, cumhurbaşkanı olarak, anayasa gereği tarafsızlığını koruyarak, tüm halkın 

cumhurbaşkanı olacağını, herkesi kucaklayacağını ve toplumsal uzlaşı içinde Kıbrıs 

Türk halkının sesini dünyaya duyuracağını vurguladı. 

"Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır" 

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır ve 

egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklarıdır." ifadelerini kullanan Tatar, şunları 

söyledi: 

"Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam 

edeceğiz. Hiçbir zaman KKTC ile Türkiye'nin bağlarını koparamayacaklar. Bu 

topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı 

kendi devletinin çatısı altında var olmaya ilelebet devam edecektir. Önemli olan 

sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bunları anlayabilmek ve bu tuzaklara 

düşmemektir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak 

için, bir çözüm uğruna bir maceraya girmek, ekonomik olarak rahatlamak için 

egemenliğimizi zaafiyete uğratmalarına, hiç istemediğimiz bir noktaya 

taşıyabilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz." 

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de mesaj göndererek, "Evet Kıbrıs'ta bir 

anlaşmaya varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle 

kabul edecektir.'" diye konuştu. 
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İddia: Beyaz Saray yetkilisi 

müzakereler için Şam'a gitti 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal 

Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye 

rejiminin rehin tuttuğu iki Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret 

ettiği öne sürüldü. 

 
 

Gerçekleştiği iddia edilen görüşmenin 10 yıl aranın ardından ABD yönetimi ile Suriye 

rejimi arasında kurulan ilk temas olduğu kaydediliyor. Wall Street Journal'da yer alan 

haberde, mart ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Beşşar Esad'a gizli mektup 

yazdığı ve serbest gazeteci Austin Tice'ın serbest bırakılması için doğrudan diyalog 

çağrısı yaptığı öne sürüldü. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcı Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik 

Konseyi Terörle Mücadele Direktörü Kash Patel'in, Suriye rejiminin rehin tuttuğu iki 

Amerikalının salıverilmesi için Şam'ı ziyaret ettiği öne sürüldü. 

 

Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, 10 

yıldan uzun süredir Suriye rejimi ile ABD hükümeti arasındaki ilk temas bu yılın 
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başında kuruldu ve Patel, Şam'a ziyaret gerçekleştirdi. 

 

Patel, Şam ziyareti esnasında Esad rejiminin elinde rehin bulunduğuna inanılan iki 

ABD vatandaşının salıverilmesi için "gizli görüşmeler" yaptı ancak görüştüğü kişilerle 

ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. 

 

Ziyarette 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin 

Tice ve 2017'de Suriye rejiminin kontrol noktalarından birinde durdurulduktan sonra 

bir daha haber alınamayan Suriye kökenli ABD'li terapist Macid Kamalmaz'ın 

salıverilmesi için çalışıldığı belirtildi. 

 

Öte yandan, bu iki kişinin dışında en az 4 ABD vatandaşının daha rehin tutulduğuna 

inanılıyor. 

 

TRUMP'IN ESAD'A MEKTUP YAZDIĞI İDDİASI 

 

Kaynaklar, mart ayında Trump'ın, Beşşar Esad'a gizli mektup yazdığını ve Tice'ın 

serbest bırakılması için doğrudan diyalog çağrısı yaptığını öne sürerek, geçen hafta 

da Lübnanlı üst düzey güvenlik yetkilisi Abbas İbrahim'in Beyaz Saray Ulusal 

Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile aynı konuyla ilgili görüştüğünü iddia etti. 

 

Konuya yakın kişiler, görüşmeler sonucu çok fazla yol alınamadığını kaydetti. 

 

ABD ile Suriye yönetimleri arasında Şam'da bilinen en son görüşme 2010 yılında 

gerçekleşmişti. ABD, 2012'de diplomatik ilişkileri kesmişti. 
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Alaattin AKTAŞ 

19 Ekim 2020 

Ucuz kredi bitti, satış paydos! 
✔ Konut kredisinde olağanüstü avantaj sunan koşullar sona erince ipotekli 

satışlar bıçak gibi kesildi ve eylülde pandemi öncesine dönüldü. 

✔ Kapanın elinde kalan avantajlı krediyle gerçekleşen ilk el ipotekli konut 

satışı üç ayda 100 bin adedi bile bulmadı. Zaten bu krediyi bu koşullarda daha 

uzun süre kullandırabilmek de mümkün değildi. 

Nisan ayı... Pandemi tavan yapmış, ülkede ekonomik faaliyet adeta durmuş, 

hizmetler sektöründeki çoğu işyeri idari kararlarla kapatılmış; ekonomide yaprak 

kımıldamıyor. Bu durum mayısta da devam ediyor. Bir şeyler yapılması, bir takım 

kararlar alınarak ekonomiye can suyu verilmesi gerekiyor. En önemli icraatlardan biri 

olarak kredi faizleri düşürülüyor, bir yıllık ödemesiz dönem uygulaması gibi müthiş bir 

avantaj da getiriliyor. 

Ama bu avantajlı kredi ne için getiriliyor; konut için... İlk el konut alımı için kamu 

bankaları aylık yüzde 0.64 faiz, bir yılı ödemesiz 15 yıl vade ile konut kredisi 

kullandırmaya başlıyor. 

Nisan ve mayısta 6 binlere inerek tarihi dip seviyeleri gören ipotekli ilk el konut satışı 

bu kredi olanağının etkisiyle birden tırmanışa geçiyor. Bu avantajlı kredinin ilk ayı 

olan haziranda 32 bin, temmuzda 39 bin ilk el konut satılıyor. 

Ne var ki bu öyle uzun süre krediyi devam ettirmek mümkün değil. Faiz yavaş yavaş 

yükseltilmeye başlanıyor, ödemesiz dönem kaldırılıyor ve satış ağustosta 24 bine 

geriliyor. 

Eylüle geldiğimizde ise avantajlı kredi artık hiç gündemde değil. Satış o dip 

seviyelerin yaşandığı nisan ve mayısın biraz üstünde oluşuyor; eylülde 11 bin ilk el 

konut satılabiliyor. 

Artık harç bitmiş, yapı da çoktan paydos etmiştir... 
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İkinci el devirlerde de aynı eğilim 

İpotekli ikinci el konut devrinde de ilk el satışlarla aynı yönde bir eğilim gözleniyor. 

Nisan ve mayısta 11-12 bin düzeyine inen devirler, temmuzda 91 bin adetle rekor 

düzeye çıktıktan sonra gerilemeye başlıyor ve eylülde 25 bin adette kalıyor. 

 

AVANTAJLI KREDİYLE SATILAN KONUT 100 BİNİ BİLE BULMADI 

 

Faiz yüzde 0.64, bir yılı ödemesiz 15 yıl vade... Bulunmaz bir krediydi ve kapabilen 

kaptı. Gerçi kredi avantajının bir kısmı artırılan konut fiyatlarıyla anlamını yitirdi ama 

bu kredinin koşulları yine de çok iyiydi. 

 

Peki bu kredi konut stokunu eritti, bir anda yüz binlerce konut satılmasını sağladı mı? 

 

Daha önemlisi, bu kredi sayesinde yalnızca inşaat sektörü değil, diğer tüm sektörler 

ayağı mı kalktı? 

 

İkinci el devirleri ayrı tutuyoruz. Zaten ikinci eldeki devirler için kredi koşulları biraz 

farklıydı. Avantajlı bu krediden yararlanılarak yapılan ilk el satışlar haziran, temmuz 

ve ağustosta gerçekleşti. Karşımıza çıkan toplam satış ancak 96 bin adet. 

 

Bu aylardaki 212 bin adetlik ikinci el devirlerini de katarsak toplam sayı ancak 308 

bini buluyor. 

 

Kaldı ki ikinci elde gerçekleşen devirleri gerçek anlamda satış saymak doğru değil. 

 

Dolayısıyla biz milyarlarca lira krediyi yapılmış, bitmiş, alıcı bekleyen ve ekonomiye 

doğrudan bir katkı sağlamayacak olan konut stokunun kısmen de olsa eritilmesi için 
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kullanmış durumdayız. 

 

Bu avantajlı krediyle 96 bin vatandaş ilk kez ev sahibi oldu ya da ikinci evini aldı, 

müteahhitler de ellerindeki 96 bin evi paraya dönüştürdü. 

 

Şimdi bu satışlar konut stokunun eritilmesi ve binlerinin cebine para girmesinden 

başka ekonomiye doğrudan bir katkıda bulunmuş oldu mu, hayır. 

 

Daha da önemlisi bu satışlar bugün için ekonomiyi destekler, üretimi artırır, istihdam 

sağlar bir niteliğe sahip mi, tabii ki hayır. 

 

Hayatın yönünü biraz da tercihler çizer. İnsan kendi hayatında yanlış tercihte 

bulunursa ceremesini kendisi çeker. Ama ya karar alma durumunda olanlar yanlış 

tercihte bulunursa... 
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Abdulkadir Selvi 

Metropoll anketinden 2023’e dönük 
iki sinyal 

19 Ekim 2020 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısı 

yaptığı bir dönemde Metropoll araştırmanın ekim ayı anketi dikkatimi 

çekti. 

Prof. Özer Sencar’ın sahibi olduğu Metropoll’ün eylül ayı araştırmasında kararsızlar 

dağıtılmadan AK Parti 32.3, CHP 17.7, İYİ Parti 8.8, HDP 8.1, MHP 7.3, SP 1.2, 

DEVA 1.0, Gelecek Partisi ise 0.7 olarak yer alıyordu. 

Araştırmayı herkes kendi cephesinden değerlendirdi. Muhalifler, cumhur ittifakının 

oyları yüzde 50’nin altına düştü diye sevindi. İktidar cenahı ise araştırmaya ilgi 

göstermedi. 

İlginç olanı Özer Sencar’ın eylül ayı araştırmasını paylaşırken düştüğü “kararsız, 

protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan” notunun üzerinde durulmadı. 

 

KARARSIZLARIN ORANI KAÇ EDİYOR 

Oysa araştırmada kararsız yüzde 11.2, protesto oy 6.9, cevap yok ise 4.2 olmak 

üzere 22.3 gibi önemli bir orana ulaşıyor. CHP ile İYİ Parti’nin oylarının toplamı 

ediyor. Neredeyse ikinci parti durumunda. 

KARARSIZLAR DAĞITILINCA PARTİLERİN ORANI 

Kararsızlar, protesto oyları ve cevap yok diyenler partilerin oy oranlarına göre 

dağıtıldığında AK Parti yüzde 41.4, CHP 22.8, İYİ Parti 11.4, HDP 10.4, MHP 9.4 

ediyor. Diğerleri ise 4.6’ya ulaşıyor. 

Başkanlık sistemi ile getirilen 50 artı 1 sistemi Türkiye’yi ittifaklar sistemine götürdü. 

Artık cumhur ittifakı ve millet ittifakı diyoruz. İttifaklar halinde siyaset yapılıyor. Peki bu 

oranlara göre cumhur ittifakı ile millet ittifakı yüzde kaç ediyor? 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/
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CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50’Yİ AŞIYOR MU? 

AK Parti ve MHP’den oluşan cumhur ittifakı 50.8’e ulaşıyor. CHP, İYİ Parti, HDP, 

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerini de eklediğinizde muhalefet bloku 49.2’ye 

ulaşıyor. Bu durumda cumhur ittifakı kıl payı da olsa yüzde 50’yi aşıyor. Bu durum 

2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanacağı anlamına gelir mi? 

24 Haziran 2018 seçimlerine göre çok büyük inişler, çıkışlar gözlenmiyor. 

 

BIÇAK SIRTI BİR DURUM 

 

Bu oranlar iktidarı rehavete sevk edecek bir oran değil. Bu sonuçlar aynı zamanda ilk 

seçimde iktidarın tasfiye olacağına kendini inandırmış olan muhalefet açısından da 

parlak bir sonuç değil. Cumhur ittifakı ile muhalefet bloku arasında kritik bir denge 

var. Tam anlamıyla bıçak sırtı bir durum. 

 

ÖNCE İKİ ÇEKİNCE 

 1- Cumhur ittifakının karşısındaki partileri muhalefet bloku olarak toplamak bu 

aşamada mümkün. Ancak seçim sürecinde üçüncü bir ittifak ortaya çıkarsa, bazı 

partilerin millet ittifakı içinde yer almak yerine parti olarak seçime girmeyi tercih 

ederse, bir üçüncü seçenek ise yeni partilerin kurulmasıyla yeni şartlar ortaya 

çıkarsa, bu hesabı o günün şartlarında yeniden gözden geçirmekte fayda var. 

2- Her seçimin kendine has bir ruhu vardır. Seçim sürecine girilmeden bunu görmek 

mümkün değil. Yerel seçimler öncesinde İstanbul için yapılan değerlendirmeler ile 

seçim sonuçları arasında bir uçurum yaşandı. Seçimin havası birilerini getirmek 

üzere mi, yoksa götürmek üzere mi olacak? Seçmen istikrarı mı tercih edecek, 

yenileşmeyi mi seçecek? 

 

KARARSIZLAR SEÇİMİN KADERİNİ ETKİLEYECEK 

Seçim sonuçlarında partilerin birbirlerinden aldıkları oylar değil, kararsızlar ve genç 

seçmen belirleyici olacak. Çünkü yaşanan küçük dalgalanmalara rağmen partilerin 

seçmen kitleleri büyük ölçüde kemikleşti. 

1- Seçimleri yüzde 1’lik farklar belirleyecek. Yüzde 50 artı 1’in arandığı seçimde 

yüzde 50’nin üstüne kıl payı çıkan ilk turu alırken, yüzde 50’nin altına düşen seçimi 

kaybedecek. İktidar ile muhalefet blokunun yüzde 50-yüzde 50 olduğu bir düzende 

0.1’i kendi yanına çeken seçimin galibi olacak. O nedenle 22.3’lük kararsız seçmeni 

kim daha çok kendi yanına çekebilirse seçimi o kazanacak. 
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GENÇ SEÇMENE DİKKAT 

 

2- Her yıl kabaca 1 milyon 200 bin genç seçmen sisteme dahil oluyor. Seçimler 

2023’te yapıldığı takdirde 5.5 milyon genç seçmen ilk kez sandık başına gidecek. Bu 

sayı seçimlere giren bazı partilerin oylarından daha fazla. 

 

GENÇ SEÇMENE VE KARARSIZLARA YENİ POLİTİKA 

 

2023’te seçimlerin kaderi kararsız ve genç seçmenin elinde diyebiliriz. Çünkü 

seçmenlerin yüzde 78’i partilerine sadakatle bağlı seçmenler. Ama geride kalan 

yüzde 22.3 için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İktidar ve muhalefet blokundan 

hangisi kararsız ve genç seçmeni daha fazla yanına çekerse, seçimi kazanabilir. 

Ancak burada çok önemli bir nokta var. Kararsız seçmeni partilerin oy oranlarına göre 

dağıtmak istatistiki anlamda mümkün ama siyaseten doğru olmayabilir. Onun için 

partilerin bu iki kesime yönelik yeni politikalar oluşturması gerekiyor. Bunun için 

öncelikle kararsızların ve gençlerin oy verme eğilimlerinin belirlenmesi ve onları 

kazanmaya yönelik politikaların belirlenmesi gerekiyor. 

 

PARTİLER NE YAPMALI? 

2023 seçimlerinin kaderinde kararsızlar ve genç seçmenin etkili olacağı belli. Onun 

için partilerin kararsız seçmenlerin neden kararsız olduğunu belirleyip, onları ikna 

edecek söylem ve politikalar belirlemesi gerekiyor. Hangi dili kullanır, hangi 

politikaları belirlersek kararsız seçmeni ikna edip yanımıza çekebiliriz sorusunun 

cevabı araştırılmalı. 

1- İlk kez oy kullanacak olan 5.5 milyon seçmeni nasıl kazanırız sorusunun yanıtı 

aranmalı, genç seçmene yönelik politikalar oluşturulmalı. 

Seçimlere 3 yıl gibi uzun bir süre varken, Metropoll’ün araştırmasından yola çıkarak 

kararsızlar ve genç seçmen konusuna dikkat çekmek istedim. 
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19 Ekim 2020, Pazartesi 

BAŞYAZIMEHMET BARLAS 

Uluslararası ilişkilerde bazı 
ülkelerden tarafsızlık beklemek akıl 
işi değildir 
 

Uluslararası ilişkilerde ülkelerden tarafsız tutum beklemekten daha akılsızca bir 

davranış olmadığını son gelişmeler bir kez daha kanıtladı. Yani Fransa'nın ya da 

Suudi Arabistan'ın haklı davalarında bile Türkiye'ye destek vermelerini beklemek, 

sadece akılsızlıktan kaynaklanabilir. Bunun gibi Azerbaycan-

Ermenistan anlaşmazlığında da mesela bu anlaşmazlığa çözüm üretmeleri beklenen 

ülkelerden bile tarafsız yaklaşım gelmedi. 

 

Minsk Grubu 

Bilindiği gibi Minsk Grubu, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunu için 

barışçıl bir çözüm bulmalarına yardım etmek amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştu. Eş başkanlığını ABD, Fransa ve 

Rusya'nın yaptığı teşkilatta, Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Portekiz, Hollanda, 

İsveç, Finlandiya, Türkiye ve krizin tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan yer 

almaktadır. Ve şimdi işte bu Minsk Grubu'nun üç üyesinden anlaşmazlığa çözüm 

üretmeleri için tarafsız öneriler bekliyorduk. 

 

Erdoğan'ın tespiti 

Sade Azerbaycan konusunda değil Libya'da da, Suriye'de de tanık 

olduğumuz durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında şöyle 

değerlendirdi: 

"- Minsk üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Silah veriyorlar. Azerbaycan'lı 

kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu 

toprakları geri alacaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi ama Ermenistan yine 

saldırdı. Bütün bu gerçekler ortadayken Batı ses çıkartmıyor. Türkiye tepki 

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/arsiv?getall=true
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gösterince, 'Türkiye ses çıkartıyor. Hiç de sessiz durmuyor' diyorlar. 

Durmayacağız!" 

 

Libya ve Suriye 

"- Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle 

darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Silah gönderiyorlar. Bize 'Sizin orada ne 

işiniz var?' diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. 'Suriye'de ne işiniz var?' 

diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura 

bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD'nin 24 üssü var orada. ABD'nin 

buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat 

getiriyor ABD..." 

 

İçeridekiler... 

Uluslararasındaki tarafsızlığın olmadığını saptarken, beklentimiz hiç olmazsa 

içerideki tarafların kendi ülkelerinden yana olmaları değil midir? Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak 7'nci Olağan İl Kongresi'nde konuşurken bu konuya da 

şöyle değindi: 

"- Milletimizin karşısına çıkıp bu ülke için yaptıklarını, yapacaklarını açık 

yüreklilikle ortaya koyamayandan siyasetçi olmaz. Şehirlerimize 

gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, 

sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor." 
 


