
 

 

AZERBAYCAN 

Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü 

kutlandı 

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam 

Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden 

kurtarılışının 102. yıl dönümü sebebiyle Bakü 

Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitlik 

Anıtı'na çelenk konmasıyla başlayan törende, 

şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türk F-

16 uçakları, Bakü'nün 102. yıl dönümü dolayısıyla 

Gence kentinde uçuş yaptı. Genceliler, ellerinde 

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları 

selamladı. Öte yandan bir grup sivil toplum 

kuruluşu temsilcisi anıtın yakınlarda toplanarak 

tatbikat için gelen Türk ordusunun Azerbaycan'da 

kalması için gösteri yaptı. Türk ve Azerbaycan 

bayrakları taşıyan kalabalık, "Türkiye kal" sloganı 

attı. 

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar 

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da Tovuz 

bölgesinde Azerbaycan mevzilerine saldırı 

girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun 

karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri 

çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i 

tümgeneral 12 asker şehit olmuştu. 21 Eylül'de 

aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlenmiş, 

Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir 

asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu keşif 

uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak 

düşürmüştü.  Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı 

ve tacizlerini sürdürdüğü temas hattında gergin 

bekleyiş sürerken, Azerbaycan ordusu da 

tatbikatları yoğunlaştırmıştı. 27 Eylül’de Ermeni 

güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 

ateş açması üzerine çatışmalar yeniden başlarken 

Azerbaycan ordusu da cephe hattı boyunca karşı 

saldırı başlattı. Ermenistan hükümeti, ülkede 

"savaş durumu" ve "genel mobilizasyon" ilan 

ederken Azerbaycan Milli Meclisi de, ülkenin bazı 

şehir ve bölgelerinde savaş hali ilan edilmesi 

kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine 

yönelik karar imzaladı. Kararın ardından 

Azerbaycanlı gençler topraklarının kurtarılması 

için gönüllü olarak cephe hattına doğru yola çıktı. 

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun 

27-30 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda, 

hayatını kaybeden sivil sayısının 12'ye, yaralı 

sayısının ise 35'e yükseldiğini, 66 konut ve 8 

kamu binasının kullanılamaz hale geldiği bildirdi. 

Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı saldırıda, 2 

bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale 

getirildiği bildirildi. Ayrıca, Azerbaycan, Türkiye 

haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak 

seferlerini durdurduğunu açıkladı. 

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına destek ve 

ateşkes çağrıları 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla 

ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Milleti her zaman 

olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla 

Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi. Öte 

yandan, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti 

TBMM grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak 

bildiri yayımlandı. Bildiride "Halkını korumak 

amacıyla Azerbaycan'ın savunmasını 

destekliyoruz" denildi. 

 

 



 

 

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ermenistan'ın 

Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıya ilişkin, 

"Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la 

onu saldırıya teşvik edenler hayallerine 

ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı. KKTC 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Azerbaycan 

topraklarına yönelik saldırıları kınayarak, dost ve 

kardeş Azerbaycan halkına Kıbrıs Türk halkı 

adına dayanışma duygularını iletti.  

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 

Birleşmiş Milletler kararlarının Ermenistan'ı işgal 

ettiği tüm Azerbaycan topraklarından derhal, 

koşulsuz ve tam olarak çekilmeye çağırdığını 

vurguladı. 

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı 

Sefik Dzaferovic ile Demokratik Eylem Partisinin 

Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Azerbaycan'a 

destek mesajı gönderirken Afganistan Dışişleri 

Bakanlığı, Azerbaycan hükümeti ve halkının 

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması 

çabalarına destek verdiklerini açıkladı. İslam 

İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinden yapılan 

yazılı açıklamada da, Ermenistan ordusunun 

Azerbaycan'a yönelik tekrar eden kışkırtma ve 

saldırılarının şiddetle kınandığı, teşkilatın 

Azerbaycan halkının yanında olduğu ifade edildi. 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles 

Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 

çatışmaların ciddi endişe kaynağı olduğunu 

belirterek, taraflara askeri hareketliliğin 

durdurulması çağrısında bulundu. NATO ve 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da 

Azerbaycan ve Ermenistan'a cephe hattındaki 

çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.  

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da çatışmaların 

durdurulması ve diyalog çağrısı yaparken, 

Gürcistan Cumhurbaşkanı, taraflara barış 

çağrısında bulundu. Kazakistan, Dağlık Karabağ 

krizi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan'a güç 

kullanmaktan vazgeçme ve müzakereleri başlatma 

çağrısında bulundu. 

Azerbaycan ordusu 6 köyü Ermeni işgalinden 

kurtardı 

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan 

sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 

başlattığı karşı saldırıda, işgal altındaki bazı 

yerleşim birimlerini kurtardı. Azerbaycan 

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar 

Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli 

bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, 

Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl 

bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin 

Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini 

bildirdi.  Azerbaycan ordusunun Goranboy 

yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon 

sonrasında da Murovdağı kurtarıldı. Zirvenin ele 

geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri 

Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan 

ordusu tarafından izlenebilecek. Azerbaycan 

ordusu, Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde 

de kontrolü ele geçirdi. 

Aliyev ve Macron, cephe hattındaki çatışmaları 

değerlendirdi 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 

gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde 

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki 

çatışmaları ele aldı. Aliyev'i telefonla arayan 

Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 

yaşanan çatışmalar nedeniyle tedirgin olduğunu, 

sorunun müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini 

belirtti. Aliyev de Ermenistan yönetiminin 

 

 



 

müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, 

Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ 

Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece 

ciddi darbe vurduğunu kaydetti. 

Azerbaycan-Ermenistan hattında Siber savaş 

Azerbaycan-Ermenistan hattında yeni bir cephe 

açıldı. İki ülke arasında 'siber savaş' da başladı. 

Önce Azerbaycan resmi devlet sitesi devre dışı 

kaldı. Ardından Ermenistan'ın sitesine ulaşım 

sağlanamadı. İlk saldırı Ermenistan'dan geldi. 

Azerbaycan devlet sitesi 'www.gov.az' erişime 

engellendi. Azerbaycan ise karşılık olarak 

Ermenistan'ın resmi devlet sitesini hackledi. 

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi 

arasında çift diploma protokolü imzalandı 

Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Tarım 

Üniversitesi arasında ziraat mühendisliği alanında 

"Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı" 

protokolünün imzalandığı bildirildi. Ege 

Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine 

yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 

"iki devlet, tek millet" ülküsüyle her konuda 

Azerbaycan'ın yanında olduklarını, Azerbaycan'a 

yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. 

Türkiye ve Azerbaycan medya platformu 

kurulacak 

Türkiye-Azerbaycan medya platformu kurulması 

için mutabakata varıldı. Gelişmeyi İletişim 

Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Mutabakat 

çerçevesinde iki ülke medyasının entegre bir 

şekilde hareket etmesi sağlanacak. Sosyal 

medyada ortaya atılan iddia ve kara 

propagandalarla mücadele için ortak stratejiler 

üretilecek.  

Azerbaycanlı öğrenciler Türkçe Yeterlilik 

Sınavı'na girdi 

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Bakü'de 

gerçekleştirdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı'na (TYS) 

275 aday katıldı. YEE'nin "Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Metni"nde belirlenen 

yeterlilik tanımları doğrultusunda geliştirdiği 

TYS, 2013'ten bu yana yapılıyor ve alınan 

sertifikaların iki yıl geçerliliği bulunuyor. 

Diriliş Ertuğrul Azerbaycan Devlet 

Televizyonunda yayınlanacak 

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul, 

Azerbaycan Devlet Televizyonunda yayınlanacak. 

150 bölümlük dizinin dublaj ve montaj 

çalışmalarına başlanıldığı, çalışmalar 

tamamlandıktan sonra hafta içi 5 gün AZTV 

ekranından Azerbaycanlı seyircilerle buluşacağı 

aktarıldı. 

KAZAKİSTAN 

Kazakistan'da Sakalar dönemine ait yeni tarihi 

eserler bulundu 

Kazakistan Müzeleri Bilgi Merkezinden yapılan 

açıklamada, Al-Farabi Kazak Milli 

Üniversitesinden bir grup bilim adamının, Doğu 

Kazakistan eyaletinde gerçekleştirdiği arkeolojik 

kazı çalışmaları sırasında Sakalar dönemine ait 

tarihi eserler bulduğu belirtildi. Bulguların 850 

altın parçasından oluştuğu ve bunların atlı geçit 

töreni için yapıldığının değerlendirildiği aktarıldı. 

 

 

 



 

 

Aselsan’dan Kazakistan'da solunum cihazı 

üretimi 

Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) Genel 

Müdürü Ziya Çamoğlu, yaptığı açıklamada, 

Kazakistan Sağlık Bakanlığıyla 1.500 adet 

solunum cihazı sözleşmesi imzaladıklarını 

belirterek, "243 il ya da ilçede bulunan yaklaşık 

300 sağlık kuruluşuna bu sistemleri teslim 

edeceğiz, eğitim vereceğiz ve cihazları kullanıma 

hazır hale getireceğiz." dedi. 

Kazakistan'da kuş gribi paniği yaşandı 

Tarım Bakanlığı Kuzey Kazakistan Eyaleti’ndeki 

11 yerleşim yerinde 09-16 Eylül tarihleri arasında 

görülen kuş gribinin kontrol altına alındığını 

bildirdi. Hadisenin Dünya Sağlık Örgütü’ne 

bildirildiğini ve salgının yayılmasını önlemek 

maksadıyla 17 Eylül’den başlayarak bölgeden 

kanatlı hayvan çıkarılmasının durdurulduğunu 

kaydeden bakanlık, telef olan hayvanların imha 

edildiğini ve bölgede geniş çaplı dezenfeksiyon 

çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.  

“Güçlü kardeşlik bağları: Manas'tan Abay'a 

kadar” temalı etkinlik düzenlendi 

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Güçlü 

kardeşlik bağları: Manas'tan Abay'a kadar" temalı 

etkinlik düzenlendi. Uluslararası Türk Akademisi 

(TWESCO) ve Kazakistan Halkı Asamblesinin 

ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında 

Kazakça basılan Kırgızların "Manas" destanı ve 

Kırgızca yayımlanan Kazak şair Abay 

Kunanbayev'in eserlerinin tanıtımı yapıldı. 

Kazakistan’dan Uluslararası Biyolojik 

Güvenlik Ajansı önerisi 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 

Tokayev, BM 75. Genel Kurul toplantısına 

gönderdiği video mesajında, Kovid-19 salgınıyla 

mücadelede güçlü küresel sağlık sistemi inşa 

etmenin gerektiğini belirtti. Dünyadaki salgın 

ışığında biyolojik silahları kontrol sisteminin 

geliştirilmesi ve başlatılmasının güncel hale 

geldiğine dikkati çeken Tokayev, "Kazakistan, 

BM Güvenlik Konseyine bağlı özel çok taraflı 

organ Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansının 

oluşturulmasını öneriyor." dedi.  

Türkiye-Kazakistan ortak yapımı filmin 

çekimleri tamamlandı 

Türk ve Kazak oyuncuların birlikte rol aldığı 

"Kazak İşi Türkiye'de" filminin çekimleri, 

İstanbul'da tamamlandı. Film, başta Kazakistan ve 

Rusça konuşulan ülkelerde çokça izlenen 2017 

yapımı "Kazakh Business in America"nın Türkiye 

uyarlaması olarak sinemaseverlerin beğenisine 

sunulacak. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Nurlan 

Koyanbyaev'in yer aldığı filmin, Kazakistan ve 

Rusça konuşulan tüm çevre ülkelerde vizyona 

girmesi planlanıyor. 

Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı 

Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi 

Kayrat Umarov, ülkede idamın kaldırılmasına 

ilişkin Uluslararası Sözleşmenin Ek İkinci İhtiyari 

Protokolü’nü imzaladı. Ülkede son idam kararının 

2016 yılında alındığı biliniyordu. 

Kazakistan’da Kovid-19’da son durum 

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre 30 Eylül itibarıyla Kovid-19 

sayısı 107 bin 908'e yükseldi. Virüsten 

iyileşenlerin sayısı 102 bin 874, ölenlerin sayısı 

1731'e çıktı. Zatürreden 96 kişinin iyileşmesiyle 

sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 169'a, 

hayatını kaybedenlerin sayısı 353'e yükseldi. 

Ülkede 1000'e yakın zatürre hastalarının tedavisi 

sürüyor. 

 

 



 

 

ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümü 

Her sene görkemli etkinliklerle kutlanan 1 Eylül 

Bağımsızlık Günü'nde, bu yıl salgın nedeniyle 

geniş katılımlı bayram kutlamaları yapılmadı. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümet üyeleri ve 

kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı tören düzenlendi. 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket 

Mirziyoyev, "Halkımızın büyük gücünün ortaya 

çıktığı günümüzde Özbekistan’da yeni bir 

uyanışın, üçüncü Rönesans döneminin temelinin 

atıldığını söylemek doğru olur." ifadesini kullandı. 

TÜRKSOY'un Özbekistan çalışmalarını içeren 

kitap tanıtıldı 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ile Özbekistan 

arasındaki kültürel çalışmaların derlendiği 

"TÜRKSOY-Özbekistan" kitabı düzenlenen 

çevrim içi toplantıyla tanıtıldı. TÜRKSOY ile 

Özbekistan arasındaki iş birliğinin her geçen gün 

daha da arttığını vurgulayan TÜRKSOY Genel 

Sekreteri Düsen Kaseinov, "Türk Dünyası Kültür 

Başkenti" olarak Özbekistan'ın kadim Hiva 

şehrinin seçilmesinin bunun bir yansıması 

olduğunu dile getirdi. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı BM Genel 

Kurulu'na ilk kez Özbekçe hitap etti 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 

Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurulu'na video 

mesaj yoluyla hitabında Rusça yerine Özbekçeyi 

tercih etti. Özbekistan'ın bağımsızlığından bu yana 

bir cumhurbaşkanı olarak BM Genel Kurulu'na 

hitabında Rusça yerine ilk defa Özbekçeyi 

kullanan Mirziyoyev, konuşmasında, Kovid-19 

salgınının insanlığın bu tür küresel tehditlere karşı 

savunmasız olduğunu gösterdiğini ve düzenli 

diyalog, güven ve yakın iş birliğinin önemini 

açıkça ortaya koyduğunu belirtti. 

Tacikistan ve Özbekistan arasında KEK 

7.Toplantısı düzenlendi 

Tacikistan-Özbekistan Hükümetlerarası Karma 

Ekonomik Komisyon 7. Toplantısı, Duşanbe’de 

gerçekleştirildi. Özbekistan Bakanlar Kurulundan 

yapılan açıklamaya göre, toplantıda, iki ülke 

arasındaki ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve 

perspektifleri ile Kovid-19 döneminde taraflar 

arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele 

alındı. 

Özbekistan’da 1 Ekim'den itibaren sınırlar 

açıldı 

Özbekistan Özel Cumhuriyet Komisyonu 

kararıyla 1 Ekim'den itibaren sınırlar açılacak, 

hava, demiryolu ve otomobil kontrol 

noktalarından giriş ve çıkışlara izin verilecek. Son 

14 gün içinde "yeşil ülkelerde" bulunan kişilerin 

kısıtlama olmaksızın Özbekistan topraklarına 

girmesine izin verilirken "Sarı ülkelerden" ve 

"kırmızı ülkelerden" Özbekistan topraklarına 

girmelerine, ancak kalkıştan en geç 72 saat önce 

yapılan negatif PCR testi varsa izin verilecek. 1 

Ekim'den itibaren Özbekistan'da uluslararası 

turizm üzerindeki kısıtlamalar da kaldırılacak. 

Özbekistan’da Kovid-19’da son durum 

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan 

açıklamada, 30 Eylül itibarıyla ülkede Kovid-19 

vaka sayısının 56 bin 719’a, virüsten ölenlerin 

sayısının ise 468’e çıktığı bildirildi. Açıklamada, 

iyileşenlerin sayısının 53 bin 366 olduğu ve 

şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 

94’ünün iyileştiği aktarıldı. Karantina tedbirlerinin 

15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği 

Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 

300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, 

eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün 

üzerine çıkmıştı. 

                                                      

 



 

 

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan'ın seçim kampanya süreci  

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak genel seçim 

için siyasi partilerin kampanya süreci başladı. 

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçim yarışına 

girmeye hak kazanan partilerin isimlerini ve 

partilerin milletvekili aday listelerini açıkladı. 

Kampanyaların başlamasıyla seçim atmosferine 

giren Kırgızistan'da 120 sandalyeli parlamento 

(Jokorku Keneş) için 15 parti mücadele edecek. 

Kırgızistan'da Kopuz Günü kutlandı 

Kırgızistan’da her yıl 9 Eylül’ün Kopuz Günü 

olarak kutlanmasına ilişkin 2019 yılında 

kararname imzalayan Cumhurbaşkanı Soorobay 

Ceeenbekov, bir mesaj yayımladı. Ceenbekov 

mesajında, "Halkımız için kopuz sadece 

geleneksel bir müzik aleti değildir, atalarımızın 

gelecek nesillere giden şanlı yolunu melodiler 

aracılığıyla anlatan tükenmez bir mirastır." 

ifadesini kullandı. 

Türkiye'den Kırgızistan'a seçim süreci için 

maddi destek 

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan 

yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkanı 

Nurjan Şayıldabekova ile görüşen Türkiye'nin 

Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, seçim 

sürecinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmaya 

yönelik mevcut seçmeni tanımlama cihazların 

sayısını artırmak için 100 bin ABD doları yardım 

çeki takdim etti. Yaklaşık 4 milyon seçmenin 

bulunduğu Kırgızistan'da 120 sandalyeli 

parlamentoya girebilmek için 16 partiden toplam 

1920 milletvekili adayı yarışacak. 

"Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitap 

tanıtıldı 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 

Ceenbekov'un ön sözünü yazdığı iki ciltlik, 

"Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" adlı kitabın 

tanıtımı Kırgızistan'da yapıldı. 23 farklı ülkeden 

98 yazarın makalesi ve röportajların yer aldığı 

"Bozkırın Uyanışı Cengiz Aytmatov" kitabının 

tanıtımı ve dağıtımı, Kırgızistan Milli Bilimler 

Akademisi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 

Kırgızistan, borç geri ödemeleri için Çin'den 

erteleme talep etti 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 

açıklamada, Sooronbay Ceenbekov'un, 

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri 

Bakanı Vang Yi'yi kabul ettiği belirtildi. 

Görüşmede Ceenbekov'un, Kovid-19 salgınının 

makroekonomik durum üzerindeki olumsuz 

etkisini göz önünde bulundurarak, Kırgızistan'ın 

Çin'e olan dış borç ödemelerinin 

kolaylaştırılmasını ve ertelenmesini önerdiği 

bildirildi. 

Macaristan ile Kırgızistan arasında stratejik 

ortaklık anlaşması imzalandı 

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Kırgızistan 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görüşme 

sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 

ortak basın toplantısı düzenledi. Bugün iki ülke 

arasında stratejik ortaklık anlaşmasının yanı sıra 

birçok alanda önemli anlaşmalara imza atıldığını 

belirten Ceenbekov, ''Bugün tarihi bir gün çünkü 

birçok önemli anlaşmaya imza attık ve bunun 

sonucunda ikili ilişkilerin inşasında yeni bir sayfa 

açabiliriz.'' dedi. 

 

 

 



 

 

Aliyev’in kızının kitabı Kırgızistan’da Kırgız 

ve Rus dillerinde yayınlandı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kızı, 

yazar ve şair Leyla Aliyeva’nın “Hochu uslyshat 

golos Boga” (Allahın sesini duymak istiyorum) 

adlı kitabı başkent Bişkek’te Kırgızca ve Rusça 

yayınlandı. 

TİKA Kırgızistan’a mobil mamografi aracı 

desteği sağladı 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, kadın 

hastalıklarının erken teşhisinde kullanılacak olan 

Mobil Mamografi Aracını, Kırgızistan 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına teslim etti. Kırgız 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Ergene Vakfı iş 

birliğinde gerçekleşen projeye ayrıca; Türkiye 

Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği, Türk Hava 

Yolları, Demir Bank, Bişkek Uluslararası Kadın 

Kulübü (BIWC) gibi kurum, kuruluş ve şahıslar 

da katkıda bulundu. 

TİKA Kırgızistan ve Ukraynalı uzmanlara 

eğitim verdi 

"Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” 

kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon 

Ajansı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş 

birliğinde Kırgızistan Emniyet Mensuplarına 

yönelik olarak “Seçim Güvenliği Eğitimi” verildi. 

TİKA ve Ukrayna Mali Denetim Akademisi 

koordinasyonunda Ukrayna’nın ilgili resmi 

kurumlarına yönelik “Yolsuzlukla Mücadele 

Eğitimi” uzaktan eğitim yöntemiyle 

gerçekleştirildi. 

Kırgızistan’da Kovid-19’da son durum 

Kırgızistan'da hastanelerdeki Kovid-19 hasta 

sayısı artmaya başlarken, Sağlık Bakanlığının 

verilerine göre, toplam vaka sayısı 46 bin 669'a 

çıktı. Ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 

879'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 1064 kişinin 

hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 274 hastanın ise 

tedavisi sürüyor. 

TÜRKMENİSTAN 

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 29. Yılı 

kutlandı 

Türkmenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29. 

yılı resmi törenlerle kutlandı. Bağımsızlık günü 

kutlamaları, Devlet Başkanı Gurbanguli 

Berdimuhamedov ile devlet başkanı 

yardımcıları, bakanlar, üst düzey bürokratlar 

ve  kanaat önderlerinin Bağımsızlık Anıtı'na 

çelenk koymasıyla başladı. Berdimuhamedov, 

bağımsızlığın 29. yıldönümü münasebetiyle 

yayınladığı kutlama mesajında “Bağımsızlık, 

güçlü devletimizin sarsılmaz temelidir. Yaratmak 

ve inşa etmek için güç ve enerji veren kutsal bir 

kavramdır.” ifadelerini kullandı. 1992’de 

Birleşmiş Milletler üyesi olan Türkmenistan, BM 

Genel Kurulu’nun 12.12.1995 tarihli kararıyla 

“Daimi Tarafsızlık Statüsü” alan ilk devlet olma 

özelliği de taşıyor. 

Türkmenistan’da 812 mahkûma af 

Türkmenistan’ın Bağımsızlığının 29. Yılı 

kutlamaları çerçevesinde 812 hükümlü af edilerek 

tahliyesi gerçekleştirildi. Ülkede  büyük resmi ve 

milli günlerin  arifesinde, işledikleri suçlardan 

pişman olan ve suçlarını telafi etmeye hazır 

oldukları belirlenen mahkûmları affetmenin bir 

gelenek olduğunu hatırlatan Devlet 

Başkanı,  "serbest bırakılan kişilerin suçlarından 

içtenlikle pişman olduklarına ve anayurdun iyiliği 

için çalışarak suçlarını dürüst emekle telafi etmeye 

hazır olduklarına güveniyoruz." dedi. 

 

 

 

 



 

 

Türkmenistan Halk Konseyi çalışmalarına 

başladı 

Türkmenistan Halk Maslahatı Meclisi (Halk 

Konseyi) toplantısı, Devlet Başkanı Gurbanguli 

Berdimuhamedov başkanlığında başladı. 2500’den 

fazla kişiden oluşan  Halk Maslahatı Meclisi, 

anayasa değişikliği, referandum, ülkenin 

ekonomik, sosyal ve politik gelişmesine yön 

verecek ana konularda tavsiyeleri tartışma ve 

karar alma yetkisine sahip bulunuyor. Bu yılki 

Halk Konseyi toplantısı, gündeme alınan anayasal 

değişiklikler nedeniyle ayrı bir önem taşıdı. Halk 

maslahatında; iki meclisli parlamento sistemine 

geçilmesi, Halk Konseyi’nin Temsilciler meclisi 

olarak parlamento çatısı altına alınması ve 

anayasanın bazı maddelerinde değişiklik ve 

ilaveler yapılması ile ekonomik konular ele alındı. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı BM Genel 

Kurulu'na video mesajla hitap etti 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı 

Berdimuhammedov, Birleşmiş Milletler (BM) 75. 

Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla yaptığı 

hitabında, uluslararası siyasete güvenin yeniden 

tesis edilmesinin önemini vurguladı.  

Türkmenistan’da buğday ekim mevsimi 

merasimle başladı 

Buğday ekim mevsiminin başlaması nedeniyle 

Türkmenistan’ın çeşitli bölgelerinde geleneksel 

festival ve merasimler yapıldı. Dualarla başlanılan 

buğday ekim merasiminde,  hükümet mensupları, 

il yaşıları ve ziraatçiler yer aldı.  

KUZEY KIBRIS TÜRK  CUMHURİ- 

YETİ(KKTC) 

KKTC'de uzaktan eğitim dönemi başladı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020-2021 

eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibarıyla uzaktan 

eğitimle başladı. Öğrenciler derslere, etkinliklere, 

sınavlara, duyuru ve ödevlerine Milli Eğitim ve 

Kültür Bakanlığı tarafından kullanıma açılan 

"egitim.mebnet.net" adresinden ulaşım sağlıyor. 

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 

cumhurbaşkanı adayları 11 Ekim'de düzenlenecek 

cumhurbaşkanlığı seçimi için Yüksek Seçim 

Kuruluna (YSK) adaylık başvurularını yaptı. 

Bağımsız aday ve Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 

cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Ulusal 

Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı ve 

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı, 

Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı 

Kudret Özersay, başvurularını sırasıyla YSK'ye 

yaptı. 

KKTC'de Akdeniz Fırtınası  

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit 

Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 

Tatbikatı" düzenlendi. Her yıl planlı olarak 

yapılan tatbikat ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 

Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında 

karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte 

çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. KKTC 

Başbakanı Ersin Tatar, Twitter hesabından 

Akdeniz Fırtınası tatbikatı ile ilgili bir açıklama 

yaptı. Açıklamada, "Türkiye ve KKTC'nin 

düzenlediği 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz 

Fırtınası Tatbikatı' başladı. Bizler, barıştan, 

uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, 

hukukumuzu korumakta da kararlıyız. Tüm Silahlı 

Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine 

başarılar dilerim" sözlerini kullandı. 

 

 



 

 

KKTC’den ilave Kovid-19 tedbir kararları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar 

Kurulunda, ülkede son dönemde vaka sayıları 

artan Kovid-19’la mücadele çerçevesinde ilave 

tedbirler alındı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 

kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence 

mekanları, kulüpler, diskolar ve kumarhanelerin 1 

Ekim'e kadar kapatıldığını, 11 Ekim'de yapılacak 

cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin miting ve kitle 

toplantılarının 1 Ekim'e kadar iptal edildiğini 

açıkladı. Spor müsabakalarının 1 Ekim'e kadar 

seyircisiz yapılacağını, çocuk oyun alanları ve 

parkların da aynı tarihe kadar kapalı olacağını, 

düğünlerin de 1 Ekim'e kadar ertelenmesi 

yönünde karar alındığını dile getiren Özersay, 

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde "Polis Kovid 

Tedbirlerini Denetleme Birimi"nin 

oluşturulmasına karar verildiğini kaydetti. 

KKTC’ye su temini kaldığı yerden devam 

ediyor 

Anadolu'dan KKTC'ye su verilen ancak ocak 

ayında bir arıza nedeniyle duran proje, kaldığı 

yerden devam ediyor. Müjdeyi duyuran 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 

Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla 

Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini 

açıkladı. Oktay, Kıbrıs'a tarımsal sulama 

sağlayacak su temin çalışmalarının da devam 

ettiğini ekledi. 

Türk Kızılay’dan KKTC’ye salgın çadırı 

desteği 

Türk Kızılay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş 

birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 

Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesine "Kızılay 

Hava Kanallı Şişme Çadır" desteği sağladı. 56 

metrekarelik çadır sayesinde poliklinik hizmeti 

için gelen vatandaşların Kovid-19 hastaları ile 

temas etmesinin önüne geçilecek. 

KIRIM 

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzatma 

kararı aldı 

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak 

bütünlüğünü, egemenliğini ve özgürlüğünü tehdit 

etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu 

kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Mart 2021'e kadar 

uzatılması kararı alındığını açıkladı.  AB'nin 

yaptırımları uyarınca 27 üye ülke, Rusya'ya silah 

satışı yapamıyor, Rusya'nın, petrol ve gaz 

sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB 

ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu 

bankaları, Avrupa'da finans sektöründen 

dışlanıyor.  

Avustralya, Rusya’ya uyguladığı yaptırımlarını 

uzatma kararı aldı 

Avustralya, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı işgal 

etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas 

bölgesine saldırması nedeniyle Rus şirket ve 

kişilere yaptırım uyguluyor. Avustralya, 

Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün 

ihlali nedeniyle Rusya Federasyonu’na uyguladığı 

yaptırımları uzattı. 

Ukrayna'da "Birlik Kırım Tatar Kültür 

Merkezi" açıldı 

Ukrayna'nın başkent Kiev'in Çayka ilçesinde 

"Birlik Kırım Tatar Kültür Merkezi" açıldı. 

Açılışta Kırım Tatar halkının lideri Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın ilhakından sonra 

yaklaşık 25-30 bin Kırım Tatarı'nın vatanlarını 

terk edip Ukrayna ana toprağına geçmek zorunda 

kaldığını belirterek, "Burada yaşayan Kırım Tatar- 

 

 



 

 

ları için böyle merkezler açılması örf ve adetlerini 

korumak için çok önemli. Bu merkezin 

açılmasında yardımı geçenlere teşekkür ederim." 

dedi. 

BM Ukrayna İnsan Hakları Misyonu’nun 

Kırım raporu 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliği, Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım 

ve Ukrayna tarafından kontrol edilmeyen Donbas 

bölgelerinde yürütülen kovuşturmalarla ilgili bir 

rapor yayımladı. BM raporuna göre, Kırım’da 

meydana gelen en yaygın ihlaller; yasa dışı gözaltı 

ve tutuklamalar, uzun süren yargılama süreçleri, 

avukata erişim eksikliği, işkence, kötü muamele 

ve etkili hukuki savunma yollarının bulunmaması. 

Emine Ceppar'dan NATO’ya Karadeniz'deki 

varlığı artırma çağrısı 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar, 8 Eylül 2020 tarihinde NATO’nun 

geleceğinin ele alındığı müzakerelere katıldığını 

bildirdi. Toplantıda Rus işgali altındaki Kırım’ın 

askerileştirilmesine dikkat çektiğini belirten 

Ceppar, NATO’yu Karadeniz’deki varlığını 

artırmaya davet ettiğini bildirdi. 

Kırım idari sınırında Kovid-19 testi 

yaptırılabilecek 

Ukrayna anakarası ile Kırım arasındaki idari 

sınırda, HIV ve Kovid-19 testlerin yapılabileceği 

tıbbi merkezlerin açılması planlanıyor. İdari 

hizmet merkezleri bünyesinde açılacak sağlık 

ocakları, idari sınırı geçen kişilerin HIV, 

tüberküloz, hepatit ve Kovid-19 gibi hastalıklara 

yönelik testlere erişebilmelerini sağlayacak 

şekilde donatılacak. 

Kırımoğlu fahri profesör unvanı aldı 

Odesa Devlet İçişleri Üniversitesi, Kırım Tatar 

halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu’nu bugün düzenlenen 

törenle fahri profesör unvanına layık gördü. Odesa 

Devlet İçişleri Üniversitesi rektörü Vyaçeslav 

Abroskin, Kırımoğlu’na fahri profesör unvanını 

takdim etti. 

ABD, AB, Birleşik Krallık ve Ukrayna’dan 

Kırım'daki sözde seçimleri tanımama kararı 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve 

Birleşik Krallık, Rus işgali altında bulunan Kırım 

ve Sivastopol’de (Akyar) 11-13 Eylül tarihlerinde 

düzenlenen sözde seçimleri tanımadıklarını 

kaydetti ve Ukrayna’nın egemenlik ve toprak 

bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ettiler. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, işgal edilen Kırım’da 

düzenlenen sözde yerel seçimleri kınayarak 

protesto etti. Bakanlık, uluslararası toplumu Kırım 

ve Akyar’da (Sivastopol) yapılan sözde seçimleri 

tanımamaya ve Rusya’ya yönelik yaptırımları 

genişletmeye çağırdı. Kırım’daki sözde seçimlere 

ilişkin, 30 Eylül 2020 tarihinde Ukrayna 

Parlamentosunda bir bildiri onaylandı. Bildiriye, 

276 milletvekili destek verdi. Parlamento 

tarafından yayımlanan bildiride, “Ukrayna 

Parlamentosu, Rus işgalci yönetim tarafından, 

geçici işgal altında bulunan Kırım Özerk 

Cumhuriyeti ve Sivastopol’de (Akyar) 13 Eylül 

2020 tarihinde düzenlenen sıradaki yasa dışı yerel 

seçimleri protesto ediyor.” ifadeleri kullanıldı. 

Kırım’da ikinci Kırım Tatar kitap fuarı 

düzenlendi 

Rus işgali altındaki Kırım’da 13 Eylül 2020 

tarihinde İkinci Kırım Tatar Kitap Fuarı etkinliği 

düzenlendi.  Bu sene düzenlenen fuar kapsamında 

2018-2020 yılları arasında yayımlanan yeni 

kitaplar ve yazarları tanıtıldı.  

 

 



 

 

İkinci Bahçesaray Grubu Davası görüldü 

Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla 

kurgulanan Hizb-ut Tahrir davası çerçevesinde 

yargılanan İkinci Bahçesaray Grubu’nun son 

duruşması Rusya’nın Güney Askeri Bölge 

Mahkemesinde görüldü. Duruşma çerçevesinde 8 

Kırım Tatarı hakkında alınan kararlar açıklandı. 

Yapılan duruşmada, 7 Kırım Tatarına toplamda 

110 yıl hapis cezası verildi. AB ve ABD ise 

Rusya'ya Bahçesaray Grubu Davası'nda alınan 

kararları iptal etme çağrısında bulundu. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Kırım'a su 

teminiyle ilgili açıklama 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kırım’a suyun ancak 

işgal sona erdikten sonra sağlanacağını vurguladı. 

2014 yılında Kırım’ı işgal eden Rusya, işgalden 

önce yarımadanın su ihtiyacının yüzde 80’ini 

karşılayan Kuzey Kırım Kanalı’nın 

kapatılmasından sonra yarımadada meydana gelen 

su sorununa çözüm bulamıyor. 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Kırım 

Platformunu anlattı 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar, Kırım’ın işgalden kurtarılmasına yönelik 

çabaları birleştirmek için kurulan Kırım Platformu 

hakkında bilgi verdi. Ceppar, “Kırım 

Platformu’nun amacı, Kırım konusunu en yüksek 

uluslararası, siyasi düzeye çıkarmaktır. Bu 

platform birkaç seviyeyi kapsayacaktır. En üst 

düzey Kırım zirvesini hazırladığımız devletlerin 

liderleridir. Bu zirvenin 26 Şubat Rus İşgaline 

Karşı Kırım Direniş Gününde yapılmasını 

önerdik. Bir sonraki düzey dışişleri bakanları ve 

savunma bakanları. Bu düzeye NATO, AB, BM, 

AGİT, Avrupa Konseyi çerçevesinde çeşitli 

faaliyetleri dahil edeceğiz. Tüm bunlar yıl 

boyunca düzenlenecek sistematik bir dizi etkinlik 

olacak.” ifadelerini kullandı. Ukrayna 

Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ise, 

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulunda yaptığı 

konuşmada, BM üye ülkelerini, Kırım 

Platformuna katılmaya davet etti. 

Kırım’da Kovid-19’da son durum 

Kırım’da 29 Eylül 2020 tarihinde 113 Kovid-19 

vakasının tespit edildiğini ve 4 kişinin koronavirüs 

nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının 

başından bu yana yarımadada toplamda 5 bin 577 

Kovid-19 vakası tespit edildi. 3 bin 445 hasta 

iyileşti ve 93 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını 

kaybetti. İnsan hakları savunucuları, Kırım’da 

işgalcilerin açıkladığı koronavirüs vaka sayısının 

gerçeği yansıtmadığı, gerçek vaka sayısının, resmi 

verilerin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor. 

DİĞER 

Bosna Hersek ve Sırbistan'da yeni eğitim 

öğretim dönemi başladı 

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ile Sırbistan'daki 

okullarda 1 Eylül itibarıyla Kovid-19 salgınına 

karşı mücadele kapsamında alınan tedbirlerle 

eğitime başlandı. Okullarda virüsün yayılmasını 

önlemek amacıyla maske takma zorunluluğu 

getirilirken, sınıflardaki öğrenci sayıları da 

azaltılarak sosyal mesafeye uygun biçimde oturma 

düzeni oluşturuldu. 

Bosna Hersek sınırlarını açtı 

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi, Kovid-19 salgını 

nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan ülke sınırlarının 

tüm ülke vatandaşlarına açıldığını duyurdu. Ülke 

sınırları, 1 Haziran'da Sırbistan ve Karadağ'a, 16 

Temmuz'da ise negatif PCR testi koşuluyla AB ve 

Schengen ülkelerinin vatandaşlarına açılmıştı. 

 

 



 

 

TİKA, Bosna Hersek'teki arşiv belgelerini 

sanal ortama aktarım desteği sağladı 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Bosna Hersek Devlet Arşivleri'ne dijital dönüşüm 

için gerekli profesyonel yazıcı yardımında 

bulundu. Bosna Hersek Arşivleri Müdürü Sasa 

Klepic, burada yaptığı açıklamada, iki ülke 

arşivlerinin oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu 

anımsatarak, "Devlet arşivlerinin yüzde 3'lük 

kısmı dijitalize edilebildi. TİKA, tarafımıza dijital 

dönüşüm için gerekli olan 7 adet makine teslim 

etti. Bu yazıcılarla ilk olarak Osmanlı dönemine 

ait eserleri dijitalize edeceğiz." dedi. 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 12'nci 

dönem mezunlarını verdi 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk 

girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 12'nci 

dönem mezunlarını verdi. Kovid-19 salgını 

nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşen törende, bu 

yıl mezun olan 170 lisans, 16 yüksek lisans ve 3 

doktora öğrencisinden 70'ine diplomaları takdim 

edildi. 

Bulgaristan uçuş yasağından Türkiye'yi muaf 

tuttu 

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 

Ağustos'ta yayımladığı genelge ile Türkiye'yi 

Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler 

listesine dahil ettiği duyuruldu.  Açıklamada 

ayrıca Türk vatandaşlarının artık PCR testi ibraz 

etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan 

Bulgaristan'a girebileceği de belirtildi.  

Bulgaristan’da 14. Hemus 2020 Savunma 

Sanayi Fuarı düzenlendi 

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe kentinde 

14'üncüsü düzenlenen Hemus 2020 Savunma 

Sanayi, Terörle Mücadele ve Güvenlik Fuarı 

törenle açıldı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı 

olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 

fuarda Türkiye’yi temsil eden Otokar standını 

ziyaretinde "Türkiye’nin katılımı muhteşem." 

dedi. 

Buhara Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 

100. Yılı sebebiyle sempozyum düzenlendi 

Buhara inkılabının ve Buhara Halk 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı konulu 

uluslararası bir çevrimiçi sempozyum düzenlendi. 

Türkbilim Sanal Toplantıları (TÜSAT) ve 

Semerkant Devlet Üniversitesi tarafından organize 

edilen sempozyumda konuşan, Özbekistan 

Senatosu üyesi Prof. Dr. Rüstem Halmuradov, 

Buhara Halk Cumhuriyeti’nin 5 yıla yakın ayakta 

kalmasına rağmen, bölge ve onun siyasi hayatında 

çok önemli rol oynadığını belirterek, bu etkinlikte 

Buhara Halk Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı 

Osman Hoca'nın (Kocaoğlu) oğlu Prof. Dr. Timur 

Kocaoğlu’nun da yer almasının sevindirici 

olduğunu kaydetti. 

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 

Tacikistan'da, 11 Ekim'deki seçim için yüksek 

öğrenimini tamamlamış, Tacikçe bilen, 30 yaşını 

doldurmuş ve son 10 yılda ülkede sürekli ikamet 

edenler cumhurbaşkanı olabiliyor. 

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, 

son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın 

yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 

83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez 

kazanmıştı. Halk Demokrat Partisi, parti lideri 

olan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ı 

cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday 

gösterdi. 

 

 



 

 

Tacikistan’da Kovid-19’da son durum 

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma 

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül 

itibarıyla ülkede vaka sayısı 9 bin 769'a, Kovid-19 

kaynaklı ölüm sayısı 76'ya çıktı. Taburcu 

edilenlerin sayısı 8 bin 572'ye yükseldi. Ülkede 

1121 kişinin tedavisi sürüyor. 

Türkiye'den Kosova ordusuna teçhizat desteği 

Türkiye ile Kosova arasındaki Askeri Mali 

İşbirliği Anlaşması kapsamında, Kosova’nın 

başkenti Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında 

düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 

tarafından Kosova Güvenlik Gücüne (FSK), 

yaklaşık 910 bin dolar değerinde kişisel teçhizat 

hibe edildi. 

Kosova'da ikinci Türk partisi kuruldu 

Balkan ülkesi Kosova'da, Yenilikçi Türk Hareket 

Partisi (YTHP) adıyla yeni bir siyasi parti 

kuruldu. Prizren şehrinde gerçekleştirilen Kurucu 

Genel Kurulda yapılan açıklamada, "Genç, 

kaliteli, nitelikli ve deneyimli kadroları ile ülkenin 

kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak, 

Kosova Türk toplumunun istikbali için politikalar 

üretecek ve geliştirecek, ülke siyasetini doğru 

okuyacak ve toplumumuzun değerlerine sahip 

çıkacak Yenilikçi Hareket, bugünden itibaren 

siyasi çalışmalarına başlamıştır." ifadelerine yer 

verildi. YTHP, Kosova Demokratik Türk 

Partisinin (KDTP) ardından ülkedeki ikinci Türk 

partisi oldu. 

Romanya'da Müslüman mezarlığı yapım 

çalışmaları başladı 

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve 

Tatar soydaşların yoğun olarak yaşadığı 

Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Köstence 

ilindeki Müslüman mezarlığında yer kalmaması 

sebebiyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi için 

yıllardır yürütülen çalışmalar TİKA'nın desteğiyle 

sonuçlandı. Romanya Müslümanları 

Müftülüğünün kullanımına tahsis edilen 35 bin 

metrekare yüzölçümlü arsanın mezarlık olarak 

kullanılabilmesi için yürütülen projelendirme 

çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 2 bin kabir 

kapasiteye sahip olacak mezarlığın yapım 

çalışmaları başlatıldı. 

Romanya’da Balkan Ülkeleri Tatbikatı 

düzenlendi 

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan 

arasındaki gerilim sürerken iki ülke ortak tatbikata 

katıldı.  Tatbikata ilişkin açıklama Milli Savunma 

Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı. Balkan Ülkeleri 

Özel Kuvvetler Tatbikatı'na Türkiye, Romanya, 

Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey 

Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının 

katıldığı belirtildi. 14 Eylül'de Romanya’da 

başlatılan tatbikat 25 Eylül'e kadar sürdü.  

YTB’den yurt dışında yaşayan hukuk eğitimi 

alan gençlere burs desteği 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı'ndan, yapılan yazılı açıklamaya göre, 

"Hukuk Alanında Yurtdışı Vatandaşlar Araştırma 

ve Uzmanlık Bursları” programı, yurt 

dışında hukuk eğitimi alan gençlerin bulundukları 

ülkelerdeki Türk toplumunun sorunlarına ilişkin 

farkındalık kazanmaları ve ilgili alanlarda 

uzmanlaşmaları için başlatıldı. 

Kırgız Türkleri yaptıkları otağları yurt dışına 

göndermeye başladı 

1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş 

ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere 

mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde 

kültürlerini yaşatıyor. Buraya gelen misafirleri 

 

 



 

 

kendi kültürüyle ağırlayan ve yöresel 

yemeklerinden ikram eden Kırgız Türkleri, 

asırlardır barınmada kullandıkları, çivi 

kullanmadan keçe ve ahşaptan yaptıkları otağların 

üretimini yaparak yurt dışına göndermeye başladı. 

YTB, gurbetçilerin tecrübelerini gelecek 

kuşaklara aktarmak için kampanya başlattı 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı, gurbetçi vatandaşları, tecrübelerini ve 

yaşanmışlıklarını gelecek nesillere aktarmak adına 

"İnsan Hazineleri Serisi-Birinci Nesil Hikayeleri 

Çağrısı"yla 1961-1975 yılları arasında 

vatanlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ayrılıp 

gurbet yoluna çıkan emek göçü kahramanlarının 

hikayelerinin gelecek kuşaklara taşınacağı 

belirtilerek, kabul edilen başvurular arasından en 

beğenilen hikayelerin ödüllendirileceği bildirildi. 

Yunus Emre Enstitüsü 60. merkezini Azez'de 

açtı 

Yunus Emre Enstitüsü, 60. merkezini Fırat 

Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan 

Suriye'nin Azez şehrinde açtı. 4 sınıf ve 300 

kişilik konferans salonu ile hizmete başlayan 

merkezde bölge halkına Türkçe'nin yanı sıra güzel 

konuşma, müzik ve resim eğitimleri verilecek. 

Öncelikle Suriyeli öğretmenlere Türkçe eğitim 

verilecek, eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan 

eğitmenler daha sonra Azez halkına Türkçe 

öğretecek. 

Türk Konseyi Teşkilatları Koordinasyon 

Komitesi toplantısı düzenlendi 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 

Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı 

video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Türk 

Konseyinin son 2 yıldır, tarihinin en yoğun ve 

verimli dönemini yaşadığını ifade eden Türk 

Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk 

dünyasında artan kapsamlı iş birliğinin Türk iş 

birliği teşkilatları arasında yeni bir koordinasyon 

düzeyi gerektirdiğinin altını çizdi. Toplantıda 

ayrıca 2020-2021 dönemi için Türk iş birliği 

teşkilatlarının yıllık yol haritasının hazırlanması 

kararı da alındı. 

Tataristan’da VII. Büyük Bolgar Orta Çağ 

Savaşları Festivali düzenlendi 

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan 

Cumhuriyeti’nin bin yıllık tarihe sahip Bolgar 

şehrinde düzenlenen Uluslararası VII. Büyük 

Bolgar Orta Çağ Savaşları Festivali'ne ilgi yoğun 

oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 

tarihi Bolgar şehrine turistlerin ilgisini çekmek ve 

Altın Ordu döneminde Bolgar kenti 

topraklarındaki XIV-XV. yüzyıllara ait hayatın, 

kültürün ve askeri teçhizatın yeniden 

canlandırılması festivalin amaçları arasında 

gösterildi. Pandemi dolayısıyla bu yıl etkinliğe 

katılım ücretsiz gerçekleştirildi. 

Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de bir 

parka verildi 

Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un 

ismi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki bir 

parka verildi. Aytmatov'un isminin verildiği 

parkta gerçekleştirilen etkinliğe resmi ziyaret 

kapsamında Macaristan'da bulunan Kırgızistan 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 

Budapeşte Büyükşehir Belediye Başkanı Gergely 

Karacsony ve davetliler katıldı. 

Doğu Türkistan’da 8 bin 500 cami yıkıldı 

Euronews’ün haberinde Avustralya merkezli 

düşünce kuruluşu ASPI’nin (Australian Strategic 

Policy Institute), uydu görüntülerini analiz ederek 

hazırladığı rapora göre Doğu Türkistan genelinde

 

 



 

 

16 bin cami ya kısmen yıkıldı ya da ağır hasar 

gördü. Doğu Türkistan genelinde dini ve kültürel 

mekânlarda yürütülen yıkıma yönelik hazırlanan 

rapor bölge genelindeki camilerin toplamının 

yüzde 65’inin tahrip edildiğine ya da yıkıldığına 

dikkat çekiyor. Raporda Çin Komünist Partisi 

(ÇKP) iktidarının, 2017 yılından itibaren başlattığı 

faaliyet kapsamında 8 bin 500 camiyi de 

tamamıyla ortadan kaldırdığı yer aldı. 

Uygur Türklerinden sessiz protesto 

Türkiye’deki bir grup Uygur Türkü, Çin’in Doğu 

Türkistan’daki sistematik baskıları ve yaşanan 

insan hakları ihlallerini protesto etmek için 

İstanbul’da ana caddelerde sessiz protesto 

gerçekleştirdi. 

DEAŞ Kerkük’teki Haşdi Şabi Türkmen 

Gücüne Saldırdı 

Terör örgütü DEAŞ, Beşir Kasabası 

yakınlarındaki Asi köyüne terör saldırısı 

düzenledi. Gerçekleştirilen saldırıda, Haşdi Şabi 

Türkmen gücüne ait 3 kişinin öldüğü açıklandı. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kerkük Polis 

Müdürü Ali Kemal, saldırıda DEAŞ 

mensuplarının Asi köyünü ele geçirmek 

istediklerini ancak güvenlik güçleri tarafından geri 

püskürtüldüklerini dile getirdi. 

Türk Ocaklarından, Kerkük ve 

Makedonya'daki çocuklara yardım 

Türk Ocakları Genel Merkezi, Türk Eli yardım 

kampanyası kapsamında Türk çocuklarına yardım 

eli uzattı. Türk Ocakları Genel Merkezi Kerkük’te 

yaşayan yetim Türkmen çocuklara ve Doğu 

Makedonya bölgesinde yaşayan Yörük Türk 

çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı 

kampanyası başlattığını duyurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


