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Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri
Guterres'ten önemli açıklamalar
Güncelleme Tarihi: Ağustos 20, 2022 20:16

#Milli Savunma Bakanı #Hulusi Akar #Tahıl Koridoru

Rojda ALTINTAŞ-Mertcan ÖZTÜRK - İbrahim MAŞE (DHA)-İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 15:57 5dk okuma

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek
Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ortak açıklama yaptı.
Akar, "Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı
gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek artacağını değerlendiriyoruz"
dedi. BM Genel Sekreteri Guterres, "İstanbul'a geri dönmek güzel
ve sıcak karşılamanız için Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve
Türkiye Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Karadeniz Tahıl
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Girişimi'ndeki önemli rolünüz için size daha da çok teşekkür
ederim." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Türkiye
ziyaretinde ilk durağı İstanbul Zeytinburnu'ndaki Zeyport Limanı oldu.
Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Antonio Guterres ortak basın açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bildiğiniz üzere Rusya ve Ukrayna
arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riski artmış;
bunun üzerine Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla
tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için
denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştu. Bu bağlamda;
Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile
görüşmeleri doğrultusunda sorunun çözümü için bir inisiyatif almış,
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel
temsilciler vasıtasıyla yoğun temaslar sürdürülmüş, Nihayetinde Sayın
Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenski ve Sayın Guterres'in
gösterdikleri irade neticesinde Müşterek Koordinasyon Merkezi
oluşturulmuştur. Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda
ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle
denizden nakliyatını koordine eden bu Merkez, faaliyetlerine planlandığı
şekilde devam etmektedir" dedi.
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Haberin Devamı

  by Taboola 

BM Genel Sekreteri Guterres
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Birleşmiş Milletlerin himayesinde ve Türkiye'nin ev sahipliğindeki merkez
personel sayısını giderek arttırdığını belirten Akar, "Şu anda hali hazırda
Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve Birleşmiş Milletlerden
23 temsilci olmak üzere, toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir
hususta sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır. Müşterek
Koordinasyon Merkezi tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş
Milletler ile koordineli olarak yürütmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana
toplam 51 gemi, tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si
Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için
Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından
toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bunun giderek
artacağını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaların gıda
krizinin aşılmasını sağlayacağını belirten Akar, "Özellikle fiyatların aşağı
çekilmesine önemli katkılar sağladığına, sağlayacağına inanıyoruz. Şu



2022/09/06 16:51 Bakan Akar ile BM Genel Sekreteri Guterres'ten önemli açıklamalar - Son Dakika Haber

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-akardan-onemli-aciklamalar-42122744 5/8

ana kadar merkez, faaliyetlerini başarıyla yerine getirmiştir. Büyük bir
uyum içerisinde çalışan Merkez'in bundan sonra da planlandığı şekilde
faaliyetlerine devam edeceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Lviv'de Sayın Zelenski ve Sayın Guterres ile yaptığı görüşmede de
vurguladığı gibi temennimiz, buradaki kolektif ve başarılı çalışmalarla
Merkez'in insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik azami katkı
sağlaması; aynı zamanda kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasıdır.
Bu vesileyle başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio
Guterres olmak üzere süreci destekleyen Sayın Şoygu'ya, Sayın
Reznikov'a, Sayın Kubrakov'a, katkı sağlayan Birleşmiş Milletler
görevlilerine ve ilgili Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza ve personeline
teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla
çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Sayın
Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Müşterek
Koordinasyon Merkezi'nin tüm personeline de çalışmalarında başarılar
diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum" dedi.

BM GENEL SEKRETERİ'NDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "İstanbul'a geri dönmek güzel
ve sıcak karşılamanız için Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türkiye
Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli
rolünüz için size daha da çok teşekkür ederim. 650 bin tondan fazla tahıl
ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola
çıktı. Ukrayna, Rus, Türk ve Birleşmiş Milletler ekiplerinin Ukrayna
limanlarına giriş ve çıkışlarında Karadeniz'den geçen gemilerde ortak
incelemeler yaptığı Marmara Denizi'nden yeni döndüm. Buğdayın
geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu,
dünyadaki pek çok kişi için umut yüklemesiydi. Ukrayna ve Rusya'dan
daha fazla gıda ve gübre almak, emtia piyasalarını daha da
sakinleştirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürmek için çok önemli. Çok
daha uzun bir sürecin başlangıcındayız, ancak bu kritik anlaşmanın
potansiyelini dünya için zaten gösterdiniz. Bu nedenle, bu girişimlerde
yer alan herkese bir tebrik mesajı ve hayat kurtaran bu hayati
çalışmanın devam etmesi için bir rica ile buradayım" dedi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak basın açıklamasının ardından
gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tahıl Koridoru kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin,
şu anda da tehlikesiyle gündemde olan Zaporijya Nükleer Enerji
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Kuruluyla alakalı olarak da bir adım atılması için örnek teşkil edebilir mi,
bu konuda görüşmeler yapılıyor mu?" sorusuna Bakan Akar,
"Çalışmalarımız yapılıyor. Çeşitli boyutlarıyla çeşitli düzeylerde bu
konuşmalar, görüşmeler gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN İKİ LİDERİ BİR ARAYA GETİRMEKTEN
MEMNUN OLACAĞINI BİLİYORUZ”

Bakan Akar, "Liderlerin Türkiye'nin ev
sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara
buluculuğuyla bir araya gelmesi konusunda son değerlendirmeniz
nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi bu savaşın çıkmasına kadar ki
özellikle 24 Şubat'a kadar her seferinde bu savaşın çıkmaması için
büyük çaba harcadılar. Nitekim savaşın çıktığı gece dahi Putin ile bir
telefon görüşmesi yaptığını hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanımız bu
amacından, gayretinden hiçbir zaman ödün vermedi. Her seferinde her
vesileyle bize Karadeniz'den komşumuz olan hem Ukrayna hem Rusya
arasındaki bu savaşı büyük bir endişeyle izlediğimizi, bundan üzüntü
duyduğumuzu ve bir an önce ateşkesin sağlanması ve buna bağlı olarak
da barışın, huzurun diplomatik yol ve yöntemlerle sorunların
çözülmesinin yolunun açılmasını beklediğimizi biliyorsunuz. Bu manada
da Cumhurbaşkanımız bu gayretlerini sürdürecek. Tabii ki karşılıklı
olarak görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığında ki nihayet her
seferinde bu zaten teklifini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu, böyle bir
fırsat olduğu takdirde de büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın
iki lideri ağırlamak ve onları bir araya getirmekten memnun olacağını
biliyoruz."

“İHRACATIN NORMAL YOLLARLA TABİİ ŞEKİLLERDE DEVAMI,
BÜTÜN ALANLARDA OLMASI DA BİZİM TEMENNİMİZDİR”

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler, şu anda tahıl

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/cumhurbaskani
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anlaşmasını diğer ürünlere yaymak ve anlaşmanın kapsamını diğer
limanlara yaymak için çalışıyorlar mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"İlk günlerden beri konuştuğumuz gibi Ukraynalı komşumuzla yaptığımız
çalışmaların geliştirilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik,
göstereceğiz. Tahıl ve diğer gıda ürünlerine ilaveten diğer konularla da iş
birliğinin artması konusunda yaptığımız çalışmanın bir vesile olmasına
gayret gösteriyoruz. Nitekim söylediğimiz gibi buradaki bir zincirden
bahsediyorum. Bu zincirin bir halkası, tahılla alakalı yapmış olduğumuz
anlaşmadır. Bunun devamında da barışa giden yolda bunların birer adım
olduğunu değerlendiriyoruz. Yaptığımız çalışmanın bir model olması ve
müteakip diğer konularda da ilerleme kaydedilmesi ve nihayetinde de bir
ateşkes ve ateşkese bağlı barış, ondan sonra da bu ithalatın, ihracatın
normal yollarla tabii şekillerde devamı, bütün alanlarda olması da bizim
temennimizdir."


