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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Temmuz 2021 tarihinde 

Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir. Para Politikası 

Kurulu’nun aldığı karar çerçevesinde politika faizi olan bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranı Temmuz ayında da % 19 seviyesinde sabit tutulmuştur. Bu 

çerçevede Mart ayında 200 baz puanlık artışla birlikte % 19’a çekilen politika 

faiz oranı, dört ayın ardından aynı seviyede korunmuştur. Bir yandan 

ekonomik canlanmanın artırılma çabası diğer yandan da enflasyonist baskının 

devam etmesi, Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirememesine ve sabit 

bir seviyede tutmasına neden olmaktadır. 

Politika faizi kararının ardından TCMB tarafından yapılan basın duyurusunda, 

“TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları 

kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret 

eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 

kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, 

enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir… Fiyatlar 

genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para 

ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman 

maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve 

finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam 

artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin 

oluşacaktır.” ifadeleri kullanılmıştır. 

 

TCMB’nin Politika Faiz Oranları (%) 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayına ait işgücü verilerini 

yayımladı. 15 ve daha büyük yaştaki bireylerde işsiz sayısı, 2021 yılının 

Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalmış ve 4 milyon 237 bine 

düşmüştür. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki aya 

göre 0,6 puan azalmış ve %13,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan 

mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 2021 Mayıs ayında bir 

önceki aya göre 481 bin kişi azalmış ve 32 milyon 81 bin kişiye düşmüştür. 

Bu çerçevede işgücüne katılma oranı, 0,8 puanlık bir düşüşle %50,5 olarak 

gerçekleşmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı da 2021 Mayıs ayında bir önceki 

aya göre azalmıştır. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,4 puanlık 

bir azalış ile %43,8 olmuştur. Mayıs ayındaki istihdamın sektörel yapısına 

bakıldığında hizmetler sektörünün %55,2 ile istihdam yükünü göğüslediği 

görülmektedir. Özetle Mayıs ayında işgücü piyasasındaki durumu yansıtan 

önemli göstergeler olan işgücüne katılma oranı, istihdam oranı ve işsizlik 

oranında düşüş yaşanmıştır.  

İşsizlik oranındaki eğilim genç işsizliğinde de kendini göstermiştir. 15-24 yaş 

grubunu kapsayan genç işsizlik oranı Nisan ayına göre 2 puanlık bir azalışla 

%24’e düşmüştür. Benzer şekilde 15-24 yaş grubunda işgücüne katılma oranı, 

bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Diğer yandan istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puanlık küçük bir 

artışla %31,9 olmuştur. 

 

İşsizlik Oranı (%), (Bir Önceki Aya Göre) 

 

Kaynak: TÜİK 
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Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdamın Sektörel Dağılımı (%, Mayıs 

2021) 

 

Kaynak: TÜİK 

Ekonominin genel durumuna ilişkin öncü göstergelerden biri olan Tüketici 

Güven Endeksi Temmuz ayı için açıklanmıştır. Tüketici güven endeksi, 

tüketicilerin ekonomik durumları ve genel ekonomik faaliyetlere ilişkin 

değerlendirmeleri kapsaması ve gelecek beklentilerini ortaya koyması 

bağlamında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler çerçevesinde, Haziran ayında 

Tüketici Güven Endeksi 81,7 değerini almıştır. Temmuz ayında ise mevsim 

etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayındaki olumlu 

beklentilerin aksine 79,5 seviyesine düşmüştür.  

 

Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Aylar Bazında Tüketici Güven 

Endeksi 
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Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın yayınladığı 

verilere göre, Haziran ayında 

merkezi yönetim bütçe 

giderleri 113,4 milyar TL, 

bütçe gelirleri 88,3 milyar TL 

olmuştur. Bu bağlamda 

Haziran ayında merkezi 

yönetim bütçesi yaklaşık 25 

milyar TL açık vermiştir. 

2021 yılı Ocak-Haziran dönemine bakıldığında, merkezi yönetim bütçe 

giderleri 663,4 milyar TL, bütçe gelirleri 630,8 milyar TL olmuştur. Bu 

dönemde merkez yönetim bütçe açığı ise 32,5 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 Haziran ayında tüketici fiyat 

endeksi geçen yılın aynı ayına göre %17,53 artmıştır. Böylece yıllık enflasyon 

2019 yılının Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştür. Tüketici 

fiyat endeksinin bir önceki aya göre değişimine bakıldığında, burada da %1,94 

oranında bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca üretici fiyatlarında da yıllık 

artış oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmiş ve %42,89 olmuştur. Bu 

çerçevede tüketici enflasyonu ve üretici enflasyonu arasındaki makas, en 

yüksek seviyeyi görmüştür.  

TÜİK istatistiklerine göre, yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve 

tütün grubunda gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük 

olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve 

ayakkabı ve %10,86 ile eğitim olmuştur. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı 

ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile 

ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler 

olmuştur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÜFE Yıllık Değişim Oranı (%) 

 

 

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalat sektörünün ana ihracat 

pazarlarındaki faaliyet koşullarını yansıtan bir endekstir. İstanbul Sanayi 

Odası tarafından ölçülen endekse göre, Mayıs ayından 58,4 seviyesinde olan 

endeks değeri, Haziran ayında çok küçük bir artışla 58,5 seviyesine 

yükselmiştir. Bu çerçevede endeks değerinin 50’nin üzerinde olması, ihracat 

iklimindeki iyileşmenin varlığına işaret etmekte ve bu anlamda ekonomi 

açısından iyi bir gelişme olarak yorumlanmaktadır. 
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Avrupa Parlamentosu, bugüne kadar yayımlanmış en kapsamlı iklim eylem 

planı olan kanun paketi teklifini 14 Temmuz tarihinde açıkladı. 13 temel yasa 

tasarısından oluşan pakette; kirletici ithalata ilişkin bir sınır vergisi, fosil 

yakıtlı arabaların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik bir düzenleme, 

alternatif yakıtların alımını arttırma planları, mevcut 'Emisyon Ticaret 

Sistemi'nin genişletilmesi, enerji yoksulluğu ile mücadele için bir Sosyal İklim 

Fonu ve önümüzdeki 10 yılda yenilenebilir enerjinin payını ikiye katlamak 

gibi yüksek hedefler bulunuyor. Brüksel'de oluşturulan bu paket şimdiye kadar 

ki "en büyük, en cesur ve belki de en riskli iklim politikası" teklifi olarak 

değerlendiriliyor. "55'e Uygunluk" adı verilen girişim ile Avrupa Yeşil 

Anlaşması'nın iddialı hedeflerini gerçekleştirmeyi ve AB'yi 2050'ye kadar ilk 

karbon nötr bir kıta yapmayı amaçlamaktadır. Zaten yasal olarak bağlayıcı 

olan bir olguya kapsamlı bir pratik strateji getirilmek isteniyor. Teklifin 

yasalaşması için AB'nin iki eş yasama organı olan Avrupa Parlamentosu ve 

AB Konseyi'nde onaylanması gerekecek. Her iki yasa koyucu organ da nihai 

bir versiyona ulaşana kadar taslak yasa paketinin her maddesi ayrı ayrı 

müzakere edilecek. Bu sürecin iki yılı bulabileceği düşünülüyor. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklık ve yağış raporlarının ardından 

meteorolojik kuraklık ölçümlerinin yapıldığı haritaları 13 Temmuz tarihinde 

yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Standart Yağış İndeksi (SPI - 

Standardized Precipitation Index) ve Normalin Yüzdesi Metoduna (PNI - 

Kent, Yönetim ve 

Çevre Araştırmaları 



 

 

Percent of Normal Index) şeklinde iki farklı metotla meteorolojik kuraklık 

haritalarını hazırlıyor. 2021 Haziran Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu 

haritalarında SPI metodu sonuçlarına göre Doğu Karadeniz, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere ülkenin doğusu, güney Ege ve 

Aksaray 'olağanüstü kurak' gösterildi. En son geçen Mayıs'ta yayımlanan 

haritalara göre, ülke genelindeki 'olağanüstü kurak' bölgelerin ciddi düzeyde 

arttığı gözlendi. Iğdır ve güneyi, Trabzon çevresi, İç Anadolu'nun doğu 

kısımları, İzmir'in güneyinden itibaren Muğla, Antalya, Karaman, Konya, 

Adana, Hatay civarları ise 'çok şiddetli kurak', 'şiddetli kurak' ve 'orta kurak', 

bu bölgelere yakın bazı bölgeler de 'hafif' kurak' olarak haritada yer alıyor. 

Isparta, Burdur, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Karadeniz'in batı iç 

kesimleri normal, Samsun'dan Marmara Bölgesi'ne doğru olan bölge illeri ise 

hafif, orta, çok ve aşırı nemli gösterildi. 

 

PNI metoduna göre hazırlanan haritada da meteorolojik kuraklığın boyutları 

göz önüne seriliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri, Akdeniz'in büyük bölümü, Kuzey Ege ve Denizli'nin bir bölümü 

Haziran ayında 'şiddetli kurak' olarak yer alıyor. Son üç aylık haritada ise 

'şiddetli kurak' bölgeler, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgeleri, Akdeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun güney kesimleri 'şiddetli 

kurak' tehlikesi yaşıyor. 



 

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden 

etkilenen Düzce’nin Akçakoca 

ilçesine bağlı Esmahanım, 

Uğurlu ve çevre köylerinin 

Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli 

ilçesinin Büyükköy ve Madenli 

beldeleri ile köylerinin Rize 

merkeze bağlı Muradiye ve 

Salarha beldeleri ve çevre 

köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca 

Beldesi ve çevre köylerinin 

Fındıklı, Kalkandere ve Pazar 

ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve 

Murgul ilçelerinin AFAD 

tarafından, “Genel Hayata Etkili 

Afet Bölgesi” ilan edildiğini 

açıkladı. Buna göre, afet bölgesi 

ilan edilen yerlerde vergi ve SGK prim ödemeleri ile esnaf kredilerinin geri 

ödemeleri ertelenecek. İşyeri ve araçları zarar görenlere destek sağlanacak. 

Eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacak, acil destek paketi 

hazırlanacak. 

 



 

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum'un 

katılımıyla Avrupa Birliğinin 

Türkiye'deki Sığınmacılar İçin 

Mali Yardım Programı 

kapsamındaki İLBANK ve Yerel 

Yönetimler Alt Finansman 

Anlaşması İmza Töreni 

gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ATO Congresium'da 

düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, nüfusuna oranla yoğun 

seviyede sığınmacıya yuva olan illerdeki belediyelere verilecek altyapı 

desteklerinin, kentlerde mevcut ihtiyacın bir kısmına katkı vereceğine 

inandığını belirtti. İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, İLBANK'ın 

şehirlerin kalkınması adına en önemli desteği veren kurumlardan biri 

olduğunu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir bir finans yapısına kavuşması için 

mevcut kaynakların en kısa sürede yatırıma dönüştürülerek, ülke ekonomisine 

büyük katkı sağladığını vurguladı. Büyük, İLBANK'ın uluslararası proje 

portföyünü 3 milyar avronun üzerine çıkardığını belirterek, şehirlerin sadece 

çevresel altyapı sektöründeki ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda ulaşım, 

yenilenebilir enerji, afetle mücadele ve sıfır atık sektörlerindeki ihtiyaçlarını 

da karşılayabilmek için çalışmaları devam ettirdiklerini söyledi. Avrupa 

Birliği’nin desteğiyle temin edilen 355 milyon avro hibeye, Dünya Bankası ve 

Fransız Kalkınma Ajansından temin ettikleri 198 milyon avro krediyle 

Blending modelini uygulayarak, belediye altyapı sektöründe 15 yerel 

yönetimine ait 5,8 milyar liralık projenin finansman çalışmalarını 

tamamladıklarını dile getiren Yusuf Büyük, projeye yönelik şu bilgileri 

aktardı: "Proje kapsamında, 3 milyon kişinin suya erişiminin iyileştirilmesi, 

4,5 milyon kişinin de iyileştirilmiş su arıtma hizmetlerinden faydalanması 

sağlanacaktır. 2,5 milyon kişi iyileştirilmiş katı atık hizmetlerine eriştirilecek, 

çevreye duyarlı projelerle altyapı güçlendirilerek, her yıl 22 milyon metreküp 

içme suyu tasarrufu sağlanacak ve 95 milyon metreküp atık su arıtılacaktır. 

Bugün, FRIT (Türkiye'deki Sığınmacılar Mali Yardım Programı) 

kapsamındaki projelerin hayata geçmesi için, son aşama olan alt kredi ve alt 

hibe anlaşmalarını, yerel yönetimlerimizle imzalıyoruz. Yapım çalışmalarına 

yıl sonuna doğru başlanıp, iki yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” 



 

 

Bilindiği üzere Afganistan’da konuşlu ABD ve NATO silahlı kuvvetleri, 

kademeli olarak bölgeden çekilmeye başlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, 15 

Nisan’da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs’ta çekilme sürecinin başlatılacağını, 

Afganistan’ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül’den önce tüm askeri 

kuvvetlerinin ülkeden çıkmış olacağını duyurmuştu. Halen ülkede bulunan, 

sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile 

yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli kademeli olarak ülkeyi terk etmeye 

başlamıştı. 

 

ABD askeri birliklerini Afganistan’dan tamamen çekmeden önce 20 yıl 

boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda hizmet veren yerel 

çalışanları da ülkeden tahliye edeceğini açıklamıştır. Bu karar ABD’nin 

bölgedeki stratejilerinin sonlandığı anlamına da gelmektedir. Ülkeden tahliye 

edileceklerin sayısının aileleriyle birlikte yaklaşık 50 bin olduğu 

belirtilmektedir. ABD askerlerinin Afganistan’ı yavaş yavaş terk etmesi 

sonrası ise ülkede orduya uzun yıllar boyunca hizmet eden kişileri de güvenlik 

korkusu sarmıştı. Amerikan ordusunun 20 yıl aradan sonra Afganistan’dan 

çekilmesinin ardından, bu süre zarfında ABD ordusuna hizmet etmiş yerel 

Afgan işbirlikçilerden 2 bin 500 ismin, geçici süreliğine Virginia eyaletindeki 

Fort Lee kampına getirileceği de açıklanmıştır. Virginia eyaletindeki Fort Lee 

kampında geçici olarak tutulacak söz konusu Afgan vatandaşları ve ailelerinin 

kendilerine verilecek özel vize işlemleri için yaklaşık bir hafta boyunca burada 

tutulacağı duyurulmuştur. Bu kapsamda ABD Temsilciler Meclisi söz konusu 

Afganlar için Özel Göçmen Vizesi (SIV) programını genişletmek ve 

hızlandırmak için oylamaya gideceğini beyan etmiştir. Afganistan'da 2016’dan 

Uluslararası 
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bu yana 300’den fazla tercüman, çoğunluğu Taliban militanları tarafından 

öldürülmüştü. ABD’nin Afganistan’ı 2001’de işgalinin ardından Pentagon 

adına çalışan bir CIA casusu, Mezar-ı Şerif’teki bir hapishanede Taliban 

güçlerince öldürülmüştü. Bu olay sonrası ABD tercümanlık, casusluk ve 

güvenlik alanlarında 20 yıl boyunca yerel personel görevlendirme yoluna 

gitmişti. 

ABD’nin küresel terörle mücadelesinde görev alan Amerikan askerleri 

Afganistan’da verilen tarihin en uzun mücadelesini sıklıkla eleştirmektedir. 

Dönen askerler, savaşın maliyetine dikkat çekerek mücadelenin değmediği 

eleştirisini yapmaktadırlar. ABD’de, Brown Üniversitesi tarafından yapılan 

“Savaşın Maliyeti” adlı çalışmaya göre 20 yıl süren çatışmalarda 3 bin 500 

Amerikan ve müttefik kuvvetler askeri, 47 binden fazla Afgan sivil, 66 binden 

fazla Afgan askeri hayatını kaybetmiş, 2 milyon 700 binden fazla Afgan 

ülkesini terketmiştir. ABD Başkanı Biden’ın Afganistan’dan çekilme kararını 

değerlendiren Amerikan ordusunun özel operasyonlar birliğinde görev yapan 

Jason Lilley Reuters haber ajansına “Savaşı yüzde yüz kaybettik. Oraya 

gidişimizin tek sebebi Taliban’ı yok etmekti ve biz bunu yapmadık. Taliban 

orayı ele geçirecek.” şeklinde verdiği beyan ses getirmiştir. 

 

İtalya’da bir araya gelen G20 ülkeleri çevre bakanlarının, ilk günkü 

toplantıların ardından kabul edilen sonuç bildirisi üzerinde anlaşmazlık 

yaşadığı ortaya çıktı. Ev sahibi İtalyan Bakan Roberto Cingolani, 

mevkidaşlarının iklim krizi ile ilgili iki hususta uzlaşamadığını ve son kararı 

vermeleri için bu sorunların devlet ve hükümet liderlerine iletileceğini 

söylemiştir. Uluslararası kuruluşların da sık sık çağrı yaptığı iklim krizi ile 

ilgili mutabakat eksikliği bu gelişme ile de tekrar belirginleşmiş oldu. İtalya 

Ekolojik Dönüşüm Bakanı Cingolani, ilk günkü görüşmelerin ardından 

düzenlediği basın toplantısında, 25 maddelik bir sonuç bildirisini kabul 

ettiklerini açıkladı. Cingolani’niye göre özellikle Çin, Rusya ve Hindistan ile 

yapılan müzakereler zorlu geçmiştir. 

G20 Çevre Bakanlarının kabul ettiği bildiride, “G20 Çevre Bakanları olarak, 

iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı 

yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki 

düşüş, tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki 

zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu 

zorlukların üstesinden gelmenin, insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, 

sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadeleri 

kullanılmıştır. 



 

 

 

Daha önce Avrupa Komisyonu, 2030 yılının sonuna kadar AB’nin sera gazı 

emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltmak için tüm ekonomik sektörleri 

geri dönülmez şekilde yeniden şekillendirecek geniş çaplı bir yasa paketi 

sunmuştu. 13 temel yasa tasarısından oluşan pakette; kirletici ithalata ilişkin 

bir sınır vergisi, fosil yakıtlı arabaların aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik 

bir düzenleme, alternatif yakıtların alımını arttırma planları, mevcut Emisyon 

Ticaret Sistemi’nin genişletilmesi, enerji yoksulluğu ile mücadele için bir 

Sosyal İklim Fonu ve önümüzdeki 10 yılda yenilenebilir enerjinin payını ikiye 

katlamak gibi yüksek hedefler bulunmaktadır. Brüksel’de oluşturulan bu paket 

şimdiye kadar ki en büyük, en cesur ve belki de en riskli iklim politikası teklifi 

olarak değerlendirilmiştir. 55’e Uygunluk adı verilen girişim ile, Avrupa Yeşil 

Anlaşması’nın iddialı hedeflerini gerçekleştirmeyi ve AB’yi 2050’ye kadar ilk 

karbon nötr bir kıta yapmak amaçlanmıştır. Zaten yasal olarak bağlayıcı olan 

bir olguya kapsamlı bir pratik strateji getirilmek istenmektedir. Avrupa 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, altı Avrupa Komiseri ile önerileri 

sunarken, “Fosil yakıt ekonomisi sınırlarına ulaştı. Gelecek nesle sağlıklı bir 

gezegenin yanı sıra doğamıza zarar vermeyen iyi işler ve büyüme bırakmak 

istiyoruz” ifadelerini kullanmıştır. 

 

 



 

 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın Kapalı Maraş’ın yerleşime açılacağı yönünde açıklamaları sonrası 

Rum yönetimi, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. 

Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Yunan 

mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu, 

BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir ve müzakereleri yeniden 

başlatma çabalarını olumsuz etkileyecektir.” ifadelerini kullanmıştır. Dendias 

da “Türk tarafının açıklamaları, yeni bir oldu-bitti yaratmaya, Kıbrıs’ı yeniden 

birleştirme umudunu kesin olarak gömmeye çalışıyor” açıklamasında 

bulunmuştur. 

Erdoğan ve KKTC’den yapılan açıklamaların ardından ABD ve AB’den, 

eylem kabul edilemez ve provokatif olarak nitelendirilmiştir. Erdoğan, KKTC 

ziyareti sırasında Kapalı Maraş’ın yeniden yerleşime açılacağını kaydetmiştir. 

Erdoğan; “Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın bizlerle paylaştığı kararla 

Maraş’ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek 

yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni 

bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş’ın yüzde 3 

buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk 

makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor.” 

ifadeleri tepkilerin başlangıcı olmuştur. Bu konuda Rum yönetimi ise konuyu 

acilen BM’ye taşıma kararı almıştır. Erdoğan, iki devletli çözüme karşı 

çıkanların Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, 

devletini ve kazanımlarını görmezden geldiğini belirtmiş ve bu vurgu 

üzerinden mesajlarını sürdürmüştür.  

Erdoğan’ın ziyareti ve 

açıklamaları sonrası en sert 

tepkilerden biri Fransa’dan 

gelmiştir. Erdoğan’ın 

KKTC’de yaptığı iki devletli 

çözüm ve kapalı Maraş 

konusundaki açıklamalarını 

kınanmıştır. Fransa Dışişleri 

Bakanlığı, provokasyon ve 

tek taraflı yaklaşım olarak nitelediği Erdoğan’ın sözlerinden üzüntü 

duyduğunu kaydetmiştir. Açıklamada, “Fransa, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı 

bir çözümü için müzakerelerin acilen yeniden başlatılması için gerekli olan 

güvenin yeniden tesis edilmesini zedeleyen ve bir provokasyon teşkil eden bu 

tek taraflı ve eşgüdümsüz adımdan derin üzüntü duymaktadır” ifadelerine yer 

verilmiştir. 



 

 

46 yıldır kapalı olan ve “Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, yıllardır 

devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu olmaya devam 

etmekteydi. Maraş konusu, BM himayesindeki Kıbrıs müzakerelerinde 

kapsamlı bir çözümün parçası olarak da görüşülmektedir. Ancak şimdiye 

kadar müzakerelerde sorunun çözümü neticeye kavuşturulamamıştır. 
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