
 

 

AZERBAYCAN 

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ operasyonu 

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun 

Azerbaycan sınırındaki Tovuz'da 12 asker ve 1 sivili 

şehit edip, sivil yerleşim birimlerine ateş açması 

üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. İlk üç 

günde, 2 bin Ermeni asker etkisiz hale getirildi. 

Bölgedeki en stratejik nokta Murov Dağı ele geçirildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sırasıyla, 

Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı kentinin, 

Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını 

duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev, 22 Ekim’de Zengilan 

ilinin Ağbend kasabasının da Ermenistan'ın işgalinden 

kurtarılmasıyla, Azerbaycan-İran sınırının işgal edilen 

kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtip 

Azerbaycan ve İran halklarını kutladı. Azerbaycan, 

işgalden kurtarılan İran sınırına karakollar kurdu. 

Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, 

Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan 

bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine 

bağlı askerler burada görev yapmaya başladı. İlham 

Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde 

geçici özel idareler kurulması yönünde karar imzaladı. 

Karara göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her 

bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari 

teşkilatların yöneticilerini İçişleri Bakanlığı atayacak. 

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan 

görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli 

olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve 

esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes 

kararı aldı. Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 

24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine 

füzelerle saldırması sonucu 10 kişi öldü, 35 kişi 

yaralandı. Azerbaycan ve Ermenistan bir kez daha, 18 

Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı 

geçici ateşkeste anlaştı. Ancak Azerbaycan Savunma 

Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan 

ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese uymadığı 

bildirildi. Son olarak ABD, Azerbaycan ile 

Ermenistan'ın 26 Ekim günü yerel saatle 08.00’de 

başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya 

vardığını açıkladı. Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen 

ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan ordusu, Dağlık 

Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent 

merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli 

tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. 

Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu mevziye 

Azerbaycan bayrağı dikildi 

Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un 

18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve çok sayıda 

Ermenistan askerini etkisiz hale getirdikten sonra şehit 

olduğu mevzi Azerbaycan askerlerinin kontrolüne 

geçti, mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi. 

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 91 sivil 

öldü 

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-30 Ekim 

tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu 

can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu 

dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 

kişi yaralandı. Açıklamada, yaşamını yitiren 

sivillerden 11'inin çocuk, 27'sinin ise kadın olduğu 

belirtildi. Yaralılardan da 14'ünün bebek, 36'sının 

çocuk, 101'inin ise kadın olduğu kaydedildi. 

Saldırılarda 7 ailenin tüm üyeleri yaşamını yitirirken, 4 

çocuk her iki ebeveynini kaybetti. Ermenistan'ın 

saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu 

binası kullanılamaz hale geldi. 

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere 

çağrısı 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 

Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından 

müzakere çağrısı yaptı. "Sivil can kayıplarındaki artış 

kabul edilemez." ifadesini kullanan Borrell, Dağlık 

Karabağ'daki çatışmaların bir an önce durması 

gerektiğini yazdı.  

Rusya, ABD ve Fransa'dan ortak Dağlık Karabağ 

açıklaması 

Rusya, ABD ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'a 

Dağlık Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin müzake-

 

 



 

 

re sürecini başlatma çağrısında bulundu. Beyaz Saray 

Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Azerbaycan ve 

Ermenistan liderlerini, Minsk Grubu eş başkanlarının 

himayesinde iyi niyete dayalı ve ön koşulsuz 

müzakereleri bir an önce devam ettirmeye 

çağırıyoruz." dedi. 

Ermenistan'ın işlediği savaş suçu delilleri BM'ye 

sunulacak 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan 

yönetiminin savaş suçu işlediğine dair kanıtların 

Birleşmiş Milletler'e sunulacağını açıkladı. Hazırlanan 

dosyada, Tovuz'daki sivillere yönelik saldırılar, 

Gence'deki bir AVM'nin hedef alınması, hidroelektrik 

santral ile baraj ve petrol üretim tesislerine yönelik 

saldırılar yer alacak. Öte yandan Hocalı Katliamı da 

söz konusu dosyaya konulacak. 

Azerbaycan'a destek sürüyor 

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel 

Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Ermenistan'ın 

uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan'a 

yönelik saldırılarını kınadıklarını bildirdi. Ukrayna 

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan'la son 

iki senedir ilişkilerinin ayrıcalıklı olduğunu belirterek, 

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini 

destekliyoruz." dedi. Macaristan Dışişleri ve Dış 

Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Azerbaycan'ın 

toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini 

açıkladı. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 

(Türk Konseyi) Gençlik Platformu, Ermenistan işgali 

altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden 

Azerbaycan'a desteğini bildirdi. Türk Dünyası 

Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi ise 

Azerbaycan'a yönelik saldırılarından dolayı 

Ermenistan'ı ve bu saldırılara göz yuman, destek olan, 

sessiz kalan ülkeleri kınadıklarını bildirdi.  

Terter Nehri 30 yıldan sonra yeniden canlandı 

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Sugovuşan'ı 

kurtarmasıyla barajın kapakları da açıldı. Yaklaşık 30 

yıldır susuz kalan Terter Nehri'ne su verilmesi 

bölgedeki çiftçileri sevindirdi. Suyun verilmesiyle 

birlikte daha önce kuruma seviyesinde olan Terter 

Nehri yeniden canlandı. Ayrıca, Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Artık işgalden kurtarılan 

topraklarda tarımsal faaliyetlere, geleceğin yatırım 

planlarına başlanmıştır" açıklamasında bulundu. 

Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanını terfi ettirdi 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan 

açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 

anayasanın 109. maddesinin 24. fıkrası gereği, 

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral 

Hikmet Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdiği 

bildirildi.  

Aliyev, operasyonların durması için şartlarını 

açıkladı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için 

başlattığı operasyonların durması için şartlarını 

açıkladı. Aliyev, "Ermenistan ordusu topraklarımızdan 

çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 

tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin 

ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. 

Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan 

çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü. 

Türk hekimlerden Dağlık Karabağ'da gönüllü 

çalışmak için başvuru 

Türk Hekimler Birliği Platformu, 504 hekimin 

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgali nedeniyle cephe 

gerisinde görev almak için gönüllü olduğunu açıkladı. 

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hekimler 

Derneği, 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği ve Türk 

Dünyası Hekimler Derneği’nden oluşan platform, 

cephe gerisinde sağlık hizmeti vermek amacıyla 

"Karabağ İçin Gönüllü Ol" projesi kapsamında gönüllü 

504 hekimin başvuru formunu, Azerbaycan'ın İstanbul 

Başkonsolosluğuna teslim etti. 

 

 

 



 

 

Dağlık Karabağ'da 28 yıl aradan sonra ilk ezan 

okundu 

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık 

Karabağ'daki köylerden birinde, 28 yıl sonra ilk kez 

ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri 

gerekçesiyle açıklanmadı. 

Azerbaycan, 30 Ermenistan askerinin cesedini iade 

etti 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet 

Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve 

Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 

Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın 

Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.  

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 29. yılı 

İlk bağımsızlık mücadelesini 103 yıl önce veren 

Azerbaycan Türkleri 1918 yılında Osmanlı Devleti’nin 

gönderdiği Kafkas İslam Ordusu'nun yardımıyla Türk 

İslam âleminin ilk Cumhuriyetini kurdu. Ancak 

Azerbaycan 1920’de Sovyet işgaline uğradı. 1980’li 

yılların sonuna doğru Sovyetlerin çöküş sürecine 

girmesiyle birlikte Azerbaycan'ın da bağımsızlık 

mücadelesi güçlenmeye başladı. Sovyetler ise 

Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine Ermenileri 

kullanarak cevap verdi. Ermeniler hem Karabağ'da 

hem de Ermenistan'da Azerbaycan Türklerini ya 

öldürdü ya da göçe zorladı. Tarihe kanlı Ocak olarak 

geçen 20 Ocak 1990’da da Kızılordu, Bakü'ye girerek 

silahsız Azerbaycanlıları sokaklarda katletti, 

bağımsızlık yolunda 130'dan fazla şehit verildi. 

Baskılar, Azerbaycanlı Türklerin bağımsızlık ruhunu 

daha da şahlandırdı ve Azerbaycan bağımsızlığını ilan 

etti. 18 Ekim 1991 tarihi Azerbaycan devletinin ikinci 

kez bağımsızlığa ulaştığı gün olarak tarihe geçti. 

TAP, Avrupa'ya doğal gaz vermeye hazır 

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasındaki doğal gazı 

Avrupa'ya taşıyacak Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru 

Hattı'nda (TAP) inşaat 4,5 yılın ardından tamamlandı. 

TAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-

Yunanistan sınırından İtalya'nın güneyinde bulunan 

alım terminaline kadar gaz verilen hatta, TAP kısa 

sürede ticari faaliyetlerine başlayacak. 

 Azerbaycan'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler 

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 

yeni tedbirler alındı. Azerbaycan Bakanlar Kurulu 

kararına göre, ülkedeki tüm eğitim ve öğretim 

kurumlarında 2 Kasım'a kadar tatil ilan edildi. Bakü 

metrosu 2 Kasım'a kadar çalışmayacak. Devlet 

kurumları personelinin sadece yüzde 30'u işe gidecek, 

diğer kısmı uzaktan çalışacak. Bakanlar Kurulu, 65 yaş 

üstü kişilere evlerini terk etmemeleri tavsiyesinde 

bulundu. Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış 

nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı. Karar 

gereği, 1 Aralık'a kadar başkent Bakü dâhil 8 kent ile 

13 ilde hafta sonları toplu taşıma araçları 

çalışmayacak. 

Azerbaycan’dan yeni tip kamikaze İHA'lar 

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan 

açıklamada, yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği 

bildirildi. Yeni İHA'lara, Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için 

söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine 

dayanarak "İti kovan" ismi verildi. Hazır olan yeni 

İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği 

kaydedildi. 

Aliyev’den Türk F-16’ları açıklaması  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede 

bulunan Türk F-16'ların daha önceden tatbikat için 

geldiğini fakat kardeş Türkiye tarafından manevi 

destek için burada tutulduğunu söyleyerek, "Eğer bize 

karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-

16'ları görecekler." dedi. 

KAZAKİSTAN 

Kazakistan Deniz Kuvvetleri'nden Hazar 

Denizi'nde tatbikat 

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklama-

 

 



 

 

da, Deniz Kuvvetlerinin Hazar'da tatbikat yaptığı 

belirtilerek, deniz sularında silahlı çatışmada askeri 

operasyonlar yürütmek için koşulların oluşturulduğu 

aktarıldı. Açıklamada, tatbikatın kontrol organlarıyla 

gemi komutanlarının hazırlık düzeyini belirlemeyi, 

askeri operasyonların katılımcılarının uygulama 

becerileri ve etkileşimini geliştirmeyi sağladığı 

kaydedildi. 

Kazakistan'da barış gücü askerlerinden kapsamlı 

tatbikat 

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya 

göre, barış gücü eğitim merkezinde, ülkenin silahlı 

kuvvetlerinin tarihinde ilk kez barış gücü askerleri 

kapsamlı tatbikat düzenledi. Tatbikatı Cumhurbaşkanı 

Kasım Cömert Tokayev de izledi. 1000'den fazla 

askerin katıldığı tatbikatta 100'ün üzerinde askeri araç 

ve özel teçhizat kullanıldı. 

Kazakistan ile Türkiye’den uzay alanında iş birliği 

Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi 

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Uzay 

Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Kazakistan'a 

gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyareti kapsamında 

Bakan Bagdat Musin ile görüştü. Görüşmede iki ülke 

arasında uzay alanında iş birliği konuları ele alındı. 

Türkiye Uzay Ajansı ile Kazakistan Uzay ve Havacılık 

Komitesi arasında uzay alanında iş birliği mutabakatı 

imzalandı. 

Kazakistan'da LPG'nin ülkeden çıkarılması 3 

yıllığına yasaklandı 

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, 

"Enerji Bakanının kararıyla sıvılaştırılmış petrol 

gazının otomobille ülkeden çıkarılması, 3 yıl süreyle 

yasaklandı." denildi. 

Kazakistan'da Gence saldırılarında hayatını 

kaybedenler anıldı 

Kazakistan vatandaşlarıyla burada yaşayan 

Azerbaycanlılar ve Türk vatandaşları, Ermenistan 

ordusunun Gence'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını 

yitirenleri için Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçiliği 

binası önünde toplandı. Burada saldırı kurbanlarının 

fotoğraflarının asıldığı tahtaya çiçekler bırakıldı, 

mumlar yakıldı. 

Kazakistan’ın at sütü ile inşa edilen Oyıl Camisi 

büyük ilgi görüyor 

'da 127 yıl önce inşa edilen ve inşasında koyun yünü 

ve at sütü kullanılan Oyıl Camisi, mimarisiyle büyük 

ilgi çekiyor. 1893 yılında tüccarlar tarafından inşa 

edilen cami, üçgen şeklindeki gümüş renkli minare ve 

tek kattan oluşuyor. Yapılış öyküsü ve mimarisiyle 

ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında 

kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü 

karıştırılarak yapıldığı biliniyor. Caminin duvarları, 

kar veya yağmur yağdıktan sonra farklı renklere 

bürünmesiyle dikkati çekiyor.  

Kazakistan'da bulunan 10 petrol ve doğal gaz 

sahası elektronik ortamda satılacak 

Kazakistan'da bu yıl 10 petrol ve doğal gaz sahası açık 

artırma yöntemiyle elektronik ortamda satışa 

çıkarılacak. Enerji Bakan Yardımcısı Janat Jahmetova, 

isteklilerin, 1 Eylül'den itibaren çevrim içi düzenlenen 

açık artırmaya katılmak için başvurabildiğini ifade etti. 

23 Aralık'ta yapılması planlanan ihale için başvuruların 

29 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi. 

Kazakistan’da Türkiye konulu resim yarışması 

düzenlendi 

Kazakistan'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından 

"Türkiye’nin tarihi yerleri ve doğal güzellikleri" temalı 

resim yarışması düzenlendi. Türkiye'nin kuruluşunun 

97. yılına ithafen, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim 

içi düzenlenen yarışmaya, 16 yaşını doldurmuş 

Kazakistan vatandaşları katıldı. 

"İpek Yolunda Medeniyetler Uyumu" uluslararası 

forumu Kazakistan'da yapıldı 

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Farabi’nin doğu- 

 

 



 

 

doğumunun 1150. yıl dönümü münasebetiyle video 

konferans yoluyla "İpek Yolu’nda Medeniyetler 

Uyumu" temalı uluslararası forum düzenlendi. 

UNESCO tarafından 2020 Farabi Yılı ilan edilmiş, bu 

kapsamda Kazakistan'da çeşitli kültürel ve bilimsel 

etkinlikler yapılmıştı. 

Kazakistan’da Kovid-19’da son durum 

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre 31 

Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 112 bin 418’e çıktı. 

İyileşenlerin sayısı 106 bin 400’e, hayatını 

kaybedenlerin sayısı 1852’ye yükseldi. Başbakan 

Yardımcısı Yeralı Tugjanov, en fazla vakanın 

görüldüğü Doğu Kazakistan eyaletinde karantina 

tedbirlerinin 2 Kasım'dan itibaren sıkılaştırılması 

talimatını verdi.  

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan’da parlamento seçimi ve devamında 

yaşanan olaylar 

Kırgızistan'da 4 Ekim’de yapılan parlamento 

seçimlerini 16 siyasi partiden 4 siyasi parti kazanmıştı. 

Seçim sonuçlarını tanımayan 12 siyasi partinin 

taraftarları, 5 Ekim'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento 

binasını işgal etmiş, 6 Ekim'de eski Cumhurbaşkanı 

Atambayev ve taraftarları ile eski Ata Yurt Partisi 

Milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı. 

Aynı gün 120 sandalyeli parlamentodan 60'tan fazla 

milletvekilinin katıldığı belirtilen Dostluk Oteli'ndeki 

oturumda, Caparov'a başbakanlık görevi verildiği 

belirtilmişti. 9 Ekim’de Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Sooronbay Ceenbekov'un, başbakan ve hükümeti 

görevden alan kararnameyi imzaladığı bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Sadır Caparov'un 

hükümet yapısı ve programının onaylanması için 

kendisine gönderdiği kararnameyi veto ederken 

Kırgızistan parlamentosu, Caparov'un başbakanlığını 

ve kabinesini onayladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Sooronbay Ceenbekov, 12 Ekim’de kitlesel olaylar 

nedeniyle can ve mala olası saldırıların önlenmesi 

amacıyla başkent Bişkek'te yeniden Olağanüstü Hal 

(OHAL) ilan etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı 

Ceenbekov, ülkede yaşanan siyasi krize ilişkin, "Ülke 

hukuki zemine oturur oturmaz, cumhurbaşkanlığı 

görevinden ayrılmaya hazırım." ifadesini kullandı. 

Ceenbekov 15 Ekim’de görevinden istifa ettiğini 

açıklamasının ardından, Caparov, cumhurbaşkanlığı 

yetkililerinin kendisine devredildiğini duyurdu. 

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de 

yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal ederken 

cumhurbaşkanlığı seçiminin 10 Ocak 2021’de 

yapılacağı bildirildi. Mevcut 6 siyasi partinin desteğini 

alan yasa tasarısına göre, anayasal reformların 

yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 2021'e kadar 

parlamento seçim tarihinin ilan edilmesini 

öngörülüyor. Ayrıca, Yüksek Mahkeme geçici 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Sadır Caparov’u beraat 

ettirdi. Sadır Caparov, 2013 yılında Issık Göl Valisinin 

rehin alınması (Kırgız Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 

227. maddesi) nedeniyle 11,5 yıl hapis cezasına 

çarptırılmıştı.  

BM'den Kırgızistan'daki siyasi kriz için yardım 

teklifi 

Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento 

seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan 

siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı 

yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde 

bulundu.  

Kırgızistan'da ekonomik suçlarla ilgili af ilan edildi 

Kırgızistan'da siyasi yönetimi elinde bulunduran 

Başbakan Sadır Caparov, ülkede ekonomik çöküşü 

engellemek amacıyla ekonomik suçlarla ilgili af ilan 

etti. Başbakanlık resmi internet sitesindeki açıklamada, 

son 30 yılda enerji, vergi, ilaç, lisans, yer altı 

kaynakları ile diğer kamu sektörlerinde, devlet 

memurları, kamu yöneticileri ve çalışanları, 

hissedarları ile vergi kaçıran özel şirketlerin 

sahiplerinin, ekonomik aftan sadece 30 günde 

yararlanabileceğine dikkat çekildi. 

 

 

 



 

 

Eski Kırgızistan Başbakanının ülkeyi terk etmesi 

yasaklandı 

Kırgızistan’da eski Başbakan Muhammedkalıy 

Abılgaziyev’in ülkesini terk etmesi yasaklandı. Ayrıca, 

eski Başbakanın Kırgızistan'ı terk etmeye kalkarsa 

sınırda gözaltına alınacağı öğrenildi. 20 Nisan 2018’de 

başbakanlık görevini üstlenen Muhammedkalıy 

Abılgaziyev, 15 Haziran 2020’de bu görevden istifa 

etmişti. 

Kırgızistan-Tacikistan sınırında arbede 

Kırgızistan Devlet Sınır Hizmeti, 25 Ekim’de 

Tacikistan ile sınır bölgesi olan ülkenin Batken ili Üç 

Dobo ilçesinde çatışma yaşandığını bildirdi. Olayın, 

Tacikistan vatandaşlarının su borusu döşemek için 

çalışma başlatmasının ardından çıktığı öğrenildi. 

Kırgızistan sınır muhafızlarının, Tacikistan 

vatandaşlarının faaliyeti durdurması için havaya ateş 

açtığı ve ardından arbede yaşandığı duyuruldu. 

Kırgızistan’da Kovid-19’da son durum 

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre 31 

Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 58 bin 878. Ülkede 

sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 983'e ulaşırken 

toplam can kaybı 1145. 

ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan’ın Zamin bölgesinin 4 mevsim turizme 

kazandırılması hedefleniyor 

Özbekistan'da deniz seviyesinden 2 bin 500 metre 

yükseklikte bulunan Zamin bölgesi, Türk şirketlerinin 

katkısıyla 4 mevsim turizm bölgesine dönüştürülecek. 

Zamin Belediye Başkan Yardımcısı İsmadiyar Aralov, 

konuya ilişkin, açıklamalarda bulundu. Aralov, 

ikliminden ve çam ormanlarından dolayı İsviçre'ye 

benzetilen ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre 

yükseklikteki Zamin'in, mayıs-ağustosta sıcaklıklardan 

kaçanlar tarafından en çok tercih edilen bölge 

olduğunu söyledi. 

Özbekistan'da Ermenistan’ın saldırılarında 

hayatını kaybedenler anıldı 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılarda 

hayatını kaybedenler Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te 

anıldı. Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçiliğinde 

düzenlenen törene Özbekistan’da yaşayan 

Azerbaycanlılar ve çok sayıda davetli katıldı. 

BDT ülkelerinin askeri yetkilileri Özbekistan'da bir 

araya geldi 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin 

askeri yetkilileri, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde bir 

araya geldi. Toplantıda, örgüte üye ülkeler arasında 

askeri iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik 

BDT ülkeleri silahlı kuvvetlerinin 2021 yılına yönelik 

eylem planı kabul edildi. 

Özbekistan’da Kovid-19’da son durum 

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 

31 Ekim itibarıyla vaka sayısının 67 bin 55'e, virüs 

kaynaklı ölüm sayısının ise 568'e çıktığı bildirildi. 

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 64 bin 235 olduğu 

ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 

96'sının iyileştiği aktarıldı. Karantina tedbirlerinin 15 

Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği 

Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 

300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde 

yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimde ise 

300 civarında gerçekleşmişti. 

TÜRKMENİSTAN 

Türkmenistan'da Anayasa Değişikliği  

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Halk 

Konseyinde kabul edilen Anayasa değişikliğini 

onayladı. Buna göre parlamento iki meclisli olacak. 1 

Ocak 2021’de yürürlüğe girecek olan Anayasa 

düzenlemesine göre 181 üyeden oluşacak yeni 

parlamentoda Temsilciler Meclisi ve Alt Meclis yer 

alıyor. İki meclisli yeni parlamento modelinde  Devlet 

 

 

 



 

 

Başkanı, herhangi bir nedenle görevini yerine 

getiremediği takdirde, Başkanlık Seçimi öncesinde 

yetkilerini Temsilciler Meclisi  Başkanı'na 

devredebilecek. 

TAPI ve TAP projelerinde gelişme 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğal 

gaz boru hattı (TAPI) ve Türkmenistan-Afganistan -

Pakistan elektrik ve fiber optik iletişim hattının (TAP) 

inşaatına yönelik projelerin, daha ileri düzeyde 

uygulanmasını kolaylaştırmak için bir dizi resmi belge 

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen 

törenle imzalandı. 

Türkmenistan'da Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı 

Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında ülke 

genelinde uygulanan maske takma zorunluluğu ile 

birlikte mevcut kısıtlamalar 1 Kasım tarihine kadar 

uzatıldı. Mart ayında kara ve hava sınırlarını 

uluslararası ulaşıma kapatan Türkmenistan, Temmuz 

ayından itibaren ülke içindeki tren ve otobüs seferlerini 

durdurmuştu. Yurtiçi hava ulaşımının da kısıtlandığı 

ülkede, büyük alışveriş merkezleri ve pazarlar, düğün 

ve güzellik salonları, camiler, restoranlar kapalı 

bulunuyor. Resmi makamlar bugüne kadar pozitif 

Kovid-19 vakası bulunmadığını, uygulanan 

kısıtlamaların, küresel salgını önleme ve korunma 

programı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. 

Türkmenistan Milli Anma Günü 

Türkmenistan Halkı, büyük depremin kurbanları, 2. 

Dünya Savaşı şehitleri ve tarihi Göktepe Savaşı 

şehitleri için belirlediği Anma Günü’nde (Hatıra Günü) 

bütün kayıplarını bir kez daha andı. 1948 yılının 6 

Ekim gecesinde meydana gelen Aşkabat Depremi'nde 

şehir yok olmuş ve on binlerce insan hayatını 

kaybetmişti. Göktepe Savaşı ise 1881 yılında Rusya 

Çarlık Devleti’nin Türkmenlere uyguladığı kıyımı 

ifade ediyor. 1941-45 yıllarında yaşanan 2. Dünya 

Savaşı'nda, Sovyetler Birliği’nin giriştiği Büyük 

Vatanseverlik Savaşı'nda da Türkmenler büyük 

kahramanlıklar göstererek birçok şehit vermişti. Anma 

programları, 2014 yılından itibaren birleştirilerek, 

deprem kurbanları ve vatan şehitleri için 6 Ekim Milli 

Anma Günü (Hatıra Günü) olarak ilan edildi ve 6 

Ekim resmi tatil kabul edildi. 

Türkmenistan UNICEF ile işbirliği anlaşmasının 

süresini uzattı 

Devlet Sağlık Programı çerçevesinde yürütülen çocuk 

sağlığını koruma ve ulusal koruyucu aşı takviminin 

uygulanması alanında Birleşmiş Milletler Uluslararası 

Çocuklara Acil Yardım Fonu(UNICEF) ile 

uygulanmakta olan işbirliği anlaşması, 5 yıl daha 

uzatıldı. 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı 

seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının 

sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için 

11 Ekim’de halk oylaması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı 

seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçimin ilk 

turu KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı 

cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçerken 

katılımın yüzde 58,29 olmasıyla da en düşük katılımlı 

cumhurbaşkanı seçimi oldu. Kıbrıs Türk halkı, 

1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını 

seçmek üzere sandığa gitti. İlk turda Ersin Tatar yüzde 

32,34 ile en yüksek oyu aldı. Mustafa Akıncı ise yüzde 

29,84 ile Ersin Tatar'ın ardından ikinci en yüksek oyu 

alan aday oldu. Yüksek mahkeme yargıçlarının 

sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için 

yapılan halk oylamasında da "hayır" çıktı. 18 Ekim’de 

yapılan ikinci tur seçiminde, Ulusal Birlik Partisi'nin 

(UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü 

alarak cumhurbaşkanı seçilirken, bağımsız 

cumhurbaşkanı adayı Akıncı ise yüzde 48,26 oranında 

oy elde etti. Böylelikle KKTC Cumhurbaşkanlığında 5 

sene sürecek Ersin Tatar dönemi başlamış oldu.

 

 

 



 

 

Kapalı Maraş'ın bir kısmı halkın kullanımına açıldı 

Kapalı Maraş, 46 yıl sonra yeniden açıldı. İlk aşamada, 

iki cadde ve sahil bölgesi halkın kullanımına 

sunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı, Kapalı 

Maraş'ın bir bölümünün halkın kullanımına açılmasını 

sevinçle karşıladı. Bu tarihi ana tanıklık eden 

vatandaşlar, atılan adımı memnuniyetle karşıladı. 

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra 

yerleşime kapatılıp askeri bölge ilan edilmiş, yerleşime 

ve sivillerin girişine kapatılmıştı. Kapalı Maraş 

bölgesinde konut ve iş yerlerinden oluşan neredeyse 8 

bin 400 bina bulunurken, Dünyanın ilk 7 yıldızlı oteli 

de bu bölgedeydi.  

BMGK'den KKTC'ye kapalı Maraş kararından 

vazgeçme çağrısı 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kapalı Maraş'ın 

sahil şeridini halka açma kararı alan KKTC'ye bu 

karardan geri adım atması çağrısı yaptı. KKTC 

Başbakanı Ersin Tatar, BMGK Başkanlığının yaptığı 

açıklamaya tepki göstererek, "Konsey kararı olmayan 

ancak konsey başkanının bu açıklamasını Doğu 

Akdeniz'deki yeni konjonktür ve Ada'daki gerçekleri 

dikkate almadan, Kıbrıs Rum tarafının etkisi altında 

alınmış bir açıklama olarak nitelendiriyorum." 

ifadelerini kullandı. 

Anadolu'dan KKTC'ye can suyu 

Mersin'deki Alaköprü Barajı'ndan 2015 yılından bu 

yana 236 milyon 457 bin metreküp su, dünyada ilk 

defa uygulanan askıda boru sistemi ile Girne'deki 

Geçitköy Barajı'na 5 yıl kesintisiz olarak ulaştırıldı. 

Askıda boru sisteminde 8 Ocak'ta meydana gelen 

teknik arıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 

ve yüklenici firmanın 325 kişilik ekibinin çalışmasıyla 

onarıldı. Arızanın giderilmesinin ardından 6 Ekim'de 

Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluşmak için 

yolculuğuna başladı. 

KKTC Sağlık Bakanı "Rum tarafına geçmeyin" 

çağrısı yaptı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık 

Bakanı Ali Pilli, Güney Kıbrıs Rum kesiminde artan 

Kovid-19 vakalarına ilişkin vatandaşlara "mecbur 

kalmadıkça Rum kesimine geçmeyin" uyarısında 

bulundu. 

KKTC Başbakanı Tatar Acil Durum Hastanesini 

ziyaret etti 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı 

Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan 

Acil Durum Hastanesinin inşaat alanını ziyaret ederek, 

incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. 

Tatar, hastane içerisinde bulunan ve kısa süre önce 

faaliyete giren PCR testi merkezine de ziyarette 

bulundu. İnşasına ağustosta başlanan hastanenin kısa 

sürede hizmete girmesi öngörülüyor. 

KIRIM 

AB, İsviçre ve Birleşik Krallık'tan Rusya'ya ilave 

yaptırım 

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ve Birleşik Krallık 

Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, 

egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerde 

bulundukları gerekçesiyle bazı Rus şirket ve kişilere 

ilave kısıtlayıcı tedbir kararı aldılar. Açıklamada, 

AB'nin yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş 

ve seyahat yasağı getirilmiş kişi sayısının 177, şirket 

sayısının 48 olduğu anımsatıldı. AB ve Birleşik 

Krallık’tan sonra İsviçre de yasa dışı Kerç köprüsü 

inşaatı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı.  

Ukrayna'dan Kırım Tatar dilinin geliştirilmesi için 

girişim 

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden 

Entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar dilinin 

Ukrayna’nın etnik ve kültürel bütünlüğünün bir parçası 

olduğunu vurgulayarak, Kırım Tatar dilinin gelişimine 

katkı sunacak projelere ağırlık verileceğini bildirdi. 

Bakanlık, yerli halkların dilinin gelişiminin Ukrayna 

Anayasası tarafından güvence altına alındığını 

vurguladı. 

 

 



 

AB Kırım Platformu’na katılmaya hazır 

Brüksel’de 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen 

Ukrayna-AB Zirvesinden sonra yapılan ortak basın 

toplantısında konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı 

Volodımır Zelenskiy, Avrupa Birliğinin 

(AB)  Kırım’ın işgalden kurtarılmasına yönelik 

çabaları birleştirmek için kurulacak Kırım 

Platformu’na katılmaya hazır olduğunu bildirdi. 

Zelenskiy, AB liderlerinden, Rusya’ya yönelik AB 

yaptırımlarının; Ukrayna’nın egemenliği ve toprak 

bütünlüğü tamamen geri kazanılana kadar yürürlükte 

kalacağını ifade etti. 

KTMM Başkanı, Ukrayna’nın BM 75. Genel Kurul 

Heyetine dâhil edildi 

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan 

açıklamaya göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır 

Zelenskiy, BM 75. Genel Kurulu oturumunun 

çalışmalarına katılacak olan Ukrayna heyetini 

oluşturma talimatı verdi. 10 kişiden oluşan heyete 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov da 

dâhil edildi. 

Kırım Tatar savaş pilotunun anısına hatıra parası 

basıldı 

Ukrayna Milli Bankası, efsanevi Kırım Tatar savaş 

pilotu ve Kırım Tatar Milli hareketinin aktif katılımcısı 

Amethan Sultan’ın 100. doğum yıl dönümü vesilesiyle 

hatıra parası bastı. Ukrayna’nın Seçkin Şahsiyetleri 

serisi çerçevesinde basılan hatıra parası 7 Ekim’de 30 

bin adet olarak piyasaya sürüldü. 

Kiev, Lviv ve Moskova’da Kırımlı siyasi tutsaklara 

destek eylemleri düzenlendi 

Rusya’nın alıkoyduğu Kırım Tatar siyasi tutsaklara 

destek olmak için 10 Ekim’de Ukrayna ve Rusya’da üç 

ayrı şehirde “Her Birini Hatırlat” sloganı altında eylem 

düzenlendi. Topluca ve tek kişilik düzenlenen 

eylemlere Kırım ve Donbas’tan siyasi tutsakların 

akrabaları da katıldı. 

BM’den, Kırım’daki insan hakları ihlalleri ile ilgili 

yeni rapor 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rus işgali 

altındaki Kırım’da insan hakları durumuna dair 

hazırladığı 3. raporu 8 Ekim’de yayımlandı. İşgal 

altındaki yarımadada uluslararası insancıl hukuk ve 

uluslararası insan hakları hukuku ihlallerinin 

belgelendiği rapor 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 

dönemini kapsıyor. Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler 

(BM) Daimi Temsilciliği, Guterres’in hazırladığı 

raporun yeni Kırım kararının temelini oluşturacağını 

bildirdi. 

İşgal altındaki Kırım hayatını anlatan sergi 

düzenlendi 

Bu yıl 15’si düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik 

Forumu (GLOBSEC) çerçevesinde, Rus işgali altında 

bulunan Kırım’daki hayatı anlatan fotoğraf sergisi 

açıldı. “İşgal Altındaki Kırım Takibata Uğrayan 

Fotoğrafçıların Objektifinden” isimli serginin açılışını, 

8 Ekim’de, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar ve GLOBSEC Onursal Başkanı, Büyükelçi 

Rastislav Káčer yaptılar. 

Kırım’da kültürel mirasın korunması için 

Ukrayna'ya çağrı  

Kiev’de faaliyet gösteren Ukrayna Araştırmaları 

Enstitüsünde “İşgal altındaki Kırım ve Arkeolojik 

Miras” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 

Toplantı sonunda katılımcılar, tavsiyelerin yer aldığı 

bir metin oluşturarak, Ukrayna yönetimine bunların 

iletilmesine karar verdi. 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Kırım'daki 

insan hakları durumunu anlattı 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 

Forum 2000 çerçevesinde düzenlenen “İşgal edilen 

yarımada: Kırım’ın yasa dışı ilhakından 6 yıl sonra” 

başlıklı panelde konuşma yaptı. Panelde konuşan 

Ceppar, Kırım’ın  işgalci yönetiminin işgale karşı 

çıkan kişilere baskı uyguladığını, yarımadanın 

demografik yapısını değiştirdiğini ve Kırım’ı büyük bir 

askeri üsse dönüştürdüğünü anlattı. 

 

 



 

UNESCO'dan yeni Kırım raporu 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

Genel Direktörü Audrey Azoulay, Kırım’da eğitim, 

bilim, kültür, bilgi yayma ve medyanın işleyişi 

alanlarındaki durum ile ilgili yeni raporunu yayımladı. 

Kasım 2019-Temmuz 2020 döneminde toplanan 

bilgileri içeren belgede, işgal altındaki Kırım’da 

örgütün tüm yetki alanlarındaki durumun kötüleşmeye 

devam ettiği vurgulandı. 

Rusya Kırım’a su tedariki için 64 milyon dolar 

tahsis edecek 

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, işgal altındaki 

Kırım ve Akyar’da yeni su tedarik tesislerinin inşa 

edilmesi için 4,95 milyar ruble (64 milyon 

dolar)  tahsis edilmesine ilişkin bir kararname 

imzaladı. Daha önce Kırım’daki ünlü Uçan Su 

Şelalesinin kuruduğu bildirilmişti. 

ABD Büyükelçiliğinden Kırımlı gençlerin zorla 

askere alınmasına kınama 

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği Facebook üzerinden 

yaptığı açıklamada, “İşgalci Rus hükumeti Kırım’da 

Ukrayna vatandaşlarının zorla askere almaya devam 

ediyor. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık bir 

ihlalidir. Rusya’nın meşruiyet oyununa son verme, 

askere çağırma kampanyalarını sona erdirme ve 

Ukrayna topraklarını terk etme zamanı geldi. Kırım 

Ukrayna’dır.” ifadelerini kullandı. 

Kırım Derneği İstanbul Şubesinden Kırım ile 

kardeş şehir anlaşmalarını sonlandırma çağrısı 

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, Türkiye’deki 20 

belediyeye, işgal edilen Kırım ile olan kardeş şehir 

protokolünü sonlandırma çağrısı yaptı. Dernek, 2014 

yılında Kırım’ın Rusya tarafından işgal edilmesini 

gerekçe göstererek böyle bir talepleri olduğunu 

bildirdi.  

İşgalden bu yana Kırım ve Donbas’ta nüfusun 

büyük kısmı zorla Rus vatandaşı yapıldı 

Kiev’de düzenlenen Güvenlik Forumunda konuşan 

Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden 

Entegrasyonundan Sorumlu Bakan Oleksiy 

Reznikov,  “Yaklaşık 300 bin Ukrayna vatandaşına 

zorunlu olarak Rus nüfus cüzdanı verildi. Verilerimize 

göre sadece işgal altındaki Donbas ve Kırım’da bu 

süreç nüfusun neredeyse yüzde 90’ını etkiledi.” 

ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise, Rusya’nın 

işgali altındaki Kırım’da vatandaşlara zorla verilen Rus 

pasaportlarını tanımayacağını bildirmişti. 

Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihi üzerine yeni 

ders kitabı 

Kiev’de, Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihi üzerine 

yeni bir ders kitabı yayımlandı. Kırım tarihçileri Sergiy 

Gromenko, Gülnara Bekirova, Andriy İvanets, Kırım 

Tatar yazar Bekir Ablayev ve Ukrayna politik 

araştırmalar merkezinin başkanı Yuliya 

Tışçenko “Kırım ve Kırım Tatar halkının tarihi-Ders 

kitabı” adında bir kitap yazdı. Kitabın yazarları, 

yayımladıkları ders kitabının okul çağındaki çocuklar 

için uyarlandığını, ancak öğretmenler, öğrenciler ve 

Kırım tarihi ile ilgilenen herkes için faydalı 

olabileceğini belirtti. 

Kırım Tatar sürgününü anlatan filme Antakya 

Film Festivali’nden ödül 

Ansam Kültür Derneği tarafından, 16-22 Ekim tarihleri 

arasında düzenlenen Antakya 8. Uluslararası Film 

Festivali’nde “Altındefne” ödülleri sahiplerini buldu. 

Yönetmenliğini Fatima Osman ve Yunus Paşa’nın 

yaptığı Kırım Tatar sürgününü konu alan “1944” 

belgesel filmi Belgesel kategorisinde Altındefne 

ödülünü aldı.  

Ukrayna'dan Rusya'ya Kırım'daki yasa dışı 

arkeolojik kazıları sonlandırma çağrısı 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sözde “Kırım Savaşı” 

projesi çerçevesinde Bahçesaray yakınlarında bulunan 

Alma Vadisi ve Akyar’da yürüttüğü yasa dışı 

arkeolojik kazı çalışmaları nedeniyle Rusya’yı protesto 

ederek kazı çalışmalarını derhal sonlandırmasını talep 

etti.

 

 



 

 

Kırım’ın deniz sularındaki çevre sorunları 

Ukrayna Bağımsız Denizcilik Sendikası, Kırım’ın Rus 

işgalinden sonra Karadeniz ve Azak Denizi 

bölgelerindeki kötüleşen ekolojik ve insancıl duruma 

dikkat çekti. Uluslararası örgütleri ve sivil toplum 

kuruluşlarına gönderilen “Kırım etrafındaki denizlerde 

çevresel zorluklar” başlıklı açıklamada; radyoaktif 

kirlilik risklere, özellikle Karadeniz Filosunun gemileri 

ve Chernomorneftegaz’a ait deniz platformlarından 

kaynaklanan kirliliğe, kontrolsüz kum çıkarmadan 

dolayı yaşanan kıyı erozyonu ve kontrolsüz ticari 

balıkçılığa vurgu yapıldı. 

Kırım Ansambli’nin kuruluşunun 30. yıl dönümü 

Kırım Tatar folklor topluluğu “Kırım Ansambli”, 

kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü sebebiyle hayranları 

için açık havada çektikleri konser videosunda, 

geleneksel Kırım halk türkülerini ve danslarını icra 

ettiler. Hazırlanan konser videosu topluluğun 

kurulduğu gün olan 29 Ekim’de yayımlandı. Kırım 

Ansambli, Kırım Tatar halkının vokal ve oyun 

sanatının yeniden kalkınması ve geliştirilmesi 

amacıyla 1990 yılında kurulmuştu. 

Kırım’da Kovid-19’da son durum 

Kırım’da 31 Ekim itibarıyla Kovid-19 vaka sayısı 12 

bin 133’a ulaştı. Salgının başından bu yana yarımadada 

toplamda 210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti ve 

7 bin 65 kişi iyileşti.  Kırım’da Kovid-19 vakalarının 

hızla artması üzerine Türkiye’deki Kırım Tatar 

Teşkilatları Platformu video konferans yöntemiyle bir 

toplantı düzenledi. Toplantının ana gündemi Kırım’da 

uygulanan koronavirüs tedavileri ve yapılabilecek 

yardım kampanyaları oldu. Öte yandan işgal edilen 

Kırım’ın hastane ve eczanelerinde devamlı Kovid-19 

tedavisi için gerekli olan ve doktorlar ile hastalar 

tarafından en çok talep edilen ilaçların eksikliği ile 

ilgili endişe dile getirildi.  

 

 

IRAK 

7 Ekim Türkmen Milli Bayram Günü  

Irak Türkmenleri, 7 Ekim 1997 tarihinde Erbil’de 

gerçekleşen ilk Türkmen Kurultayından bu yana, 7 

Ekim Türkmen Milli Bayramı olarak kutlanıyor. Irak 

Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili 

Erşat Salihi, Türkmen halkının bayramını kutlayarak, 

bu bayramın tüm Türkler için önemli olduğunu 

kaydetti. 

Kerkük'te Tabipler Birliği Başkanlığını Türkmen 

doktor kazandı 

Irak Doktorlar Sendikasına bağlı Tabipler 

Birliği başkanlığı için yapılan seçimi Türkmen aday İç 

Hastalıkları Uzmanı Dr. Velit Muhammed Ali kazandı. 

Kerkük’te 4 yılda bir yapılan seçime dair katılım 

oranları ise henüz açıklanmadı. 

Irak Türkmen Cephesi bürosuna molotoflu saldırı 

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Irak'ın kuzeyindeki 

Kerkük Altunköprü bölgesinde bulunan bürosuna el 

bombası ve molotof kokteyliyle saldırı düzenlendiği 

belirtildi. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, yaptığı 

açıklamada kimliği belirlenmeyen kişilerce büroya el 

bombası ve molotof kokteyliye saldırı düzenlendiğini 

söyledi. Saldırıda can kaybının olmadığı bilgisini 

veren Kemal, saldırı sonucu çıkan yangında büroda 

maddi hasar oluştuğunu kaydetti. 

DİĞER 

Türk Dünyası’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal 

paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının 

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Türkiye'nin Bakü 

Büyükelçiliğinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla tören düzenlendi. Kırgızistan’da 

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek 

Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi’nin iş birliğiyle çevrimiçi yayınlanan “29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programı” ile 

kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

 

 



 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler 

düzenlendi. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda 

düzenlenen tören Protokol sırasına göre çelenk 

sunulmasıyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. 

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da da, Türkiye'nin 

kuruluşunun 97. yılı resepsiyon ve konferansla 

kutlandı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet 

Güldere, Facebook üzerinden yayınladığı videoda, 

Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkarak Cumhuriyeti 

kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

başta olmak üzere tüm kahramanların aziz hatırası 

önünde saygıyla eğildiğini belirtti. Arnavutluk’un 

başkenti Tiran’daki Politeknik Üniversitesi, bayram 

dolayısıyla Türk ve Arnavutluk bayraklarının 

renklerine bürünürken, Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis 

Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) 

Okullarınca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bosna 

Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vijecnica 

Kütüphanesi de, Türk bayrağının renklerine büründü. 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj 

yayımladı. Kuzey Makedonya'nın güneydoğusunda 

bulunan ve Yörük Türklerinin yaşadığı Buçim 

köyünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilk kez köy 

meydanındaki etkinlikle kutlandı. Program, Doğu 

Makedonya Türkleri Derneği ile İyilik Hareketi 

Platformu tarafından düzenlendi. 

İzmir'de meydana gelen depremin ardından 

Türkiye’ye destek mesajları yağdı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de 

meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yardıma 

hazır olduklarını belirtti. Özbekistan Cumhurbaşkanı 

Şevket Mirziyoyev, Ukrayna Devlet Başkanı 

Volodımır Zelenskiy, Tacikistan Cumhurbaşkanı 

İmamali Rahman, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 

Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın Kurucu 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev İzmir'deki 

depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajları gönderdi. 

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, İzmir'de 

meydana gelen depremin ardından Türk halkının 

yanında olduklarını bildirdi. Kırgızistan'da 

cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran 

Başbakan Sadır Caparov da, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. KKTC 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Depremde hayatını 

kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen 

kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun 

dileklerini iletiyorum" ifadesini kullandı. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türk Dili Konuşan 

Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Avrupa 

Birliği (AB), NATO, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 

Birleşmiş Milletler (BM) gibi örgütlerin yanı sıra; 

ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, İsrail, 

Pakistan, İngiltere, Avustralya, Danimarka, Slovenya, 

Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova ve Macaristan gibi 

pek çok ülkeden de dayanışma mesajı geldi. 

Tacikistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 

Tacikistan’da 11 Ekim’de cumhurbaşkanlığı seçimleri 

gerçekleştirildi. Seçimlerde iktidardaki Halk Demokrat 

Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali 

Rahman ile Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade, 

Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade, 

Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam 

Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj 

Abdulloyev yarıştı. İmamali Rahman oyların yüzde 

90,92’sini alarak 5'inci kez cumhurbaşkanı seçildi. 

Daha önce 1994, 1999 ve 2006 yıllarında yapılan 

cumhurbaşkanı seçimlerini kazanan Rahman, son 

olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı 

cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini 

alarak dördüncü kez kazanmıştı. Cumhurbaşkanı 

seçimlerini kazanan İmamali Rahman'ın yemin ederek 

göreve başlamasının ardından yeni kabine kurulması 

amacıyla hükümet istifa etti.  

Tacikistan Cumhurbaşkanı 378 mahkûmu affetti 

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan 

açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmasının 

 

 



 

 

ardından yemin ederek görevine başlayan İmamali 

Rahman'ın, 378 mahkûmun affedilerek salıverilmesini 

öngören bir kararname imzaladığı belirtildi. 

Rahman'ın, af kararını insanilik ve şefkat ilkelerine 

dayanarak aldığı kaydedildi.  

Tacikistan’da Kovid-19’da son durum 

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından 

yapılan açıklamaya göre 31 Ekim itibarıyla vaka sayısı 

11 bin 17'ye çıktı. Son 24 saatte taburcu edilenlerin 

sayısı 10 bin 233'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı 82 

ölümün gerçekleştiği ülkede 702 kişinin tedavisi 

sürüyor. 

Macaristan'da, Osmanlı dönemine ait yeni 

kalıntılar bulundu 

Macaristan'ın Szeged kentinde yapılan kazılarda 

Osmanlı dönemine ait tabakhane kalıntıları bulunduğu 

açıklandı. Mora Ferenc Müzesi yetkilisi Csilla Molnar 

yaptığı açıklamada, bölgede yapılan kazı çalışmaları 

neticesinde Osmanlı dönemine ait tabakhane binası ve 

derilerin ıslatılmasında kullanılan havuz kalıntılarının 

ortaya çıkarıldığını belirtti. Osmanlı Devleti, 

Macaristan'ın Szeged kentinde 1543-1668 yıllarında 

hüküm sürdü. 

TİKA’dan Kuzey Makedonya’daki ilkokullara 

destek 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Kuzey Makedonya’daki ilkokullara Kovid-19 

salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan standı ve 

temassız ateş ölçer desteğinde bulundu. 

Kuzey Makedonya NATO'nun Kosova Barış 

Gücü'ne ilk kez askeri birlik gönderdi 

Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetlerine mensup 44 

asker, NATO'nun Kosova Barış Gücü'nde (KFOR) 

görev almak üzere Kosova'ya gönderildi. Bünyesinde 

Türk Temsil Heyeti Başkanlığının da görev yaptığı 

KFOR'da görev yapacak askerler için başkent 

Üsküp'teki İlinden Kışlası'nda uğurlama törenine 

düzenlendi. Söz konusu birlik, Kuzey Makedonya'nın 

NATO'nun Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) gönderdiği 

ilk birlik olma özelliğini taşıyor. 

Üsküplü çocuklar Osmanlı formasında buluştu 

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan 

Ottoman (Osmanlı) Futbol Kulübü, şehirdeki Türk, 

Arnavut ve Boşnak ailelerin çocuklarını aynı formada 

buluşturdu. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda 

antrenörü Recep Süleymani, kulüp kurma fikrinin 

antrenman yaptıkları halı sahanın sahibi ve birkaç 

ebeveynle yaptıkları istişareler sonucu ortaya çıktığını 

söyledi. Süleymani, şu an kulüpte 3 farklı yaş 

grubunda 50'ye yakın çocuğun top koşturduğunu 

söyledi. 

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Türkçe eğitim 

veren okullara destek 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 

desteğiyle gerçekleştirilen "10 Temel Eser" isimli 

proje kapsamında, Kuzey Makedonya'daki 26 belediye 

ve Türkçe eğitim veren 64 okul kütüphanesine 10 bin 

kitap dağıtıldı. 

YTB Başkanı’ndan Kuzey Makedonya'da Yörük 

köylerine ziyaret 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 

Abdullah Eren, Kuzey Makedonya’nın 

güneydoğusundaki Radoviş'e bağlı Yörük köylerini 

ziyaret etti. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları 

Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin ile 

birlikte Radoviş'e bağlı Alikoç, Kocalı ve Pırnalı 

köylerini gezen Eren, çocuklara kırtasiye seti dağıttı ve 

vatandaşlarla sohbet etti. 

TİKA'dan Bosna Hersek'te savaş ve şiddet 

mağduru kadınlara destek 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Bosna Hersek'in Gorazde şehrinde faaliyet 

gösteren Sehara Kadınlar Derneğine bağlı el sanatları 

atölyelerinde kullanılmak üzere sarf malzeme 

desteğinde bulundu. 2012 yılından bu yana faaliyet 

 

 



 

 

gösteren derneğin, ülkede yaşanan savaş ve şiddet 

mağduru kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve 

toplumsal hayata kazandırılması amacıyla el sanatları 

atölyeleri düzenlediği belirtildi. 

Bosna Hersek'te Türk Kültür Günü etkinliği 

düzenlendi 

Bosna Hersek'in Fojnica şehrinde Yunus Emre 

Enstitüsü tarafından "Türk Kültür Günü" etkinliği 

düzenlendi. YEE, KAYMEK ve Fojnica Belediyesi iş 

birliğinde Fojnica Yunus Emre Enstitüsünde halka açık 

ebru atölyesiyle başlayan etkinlik kapsamında, tel 

kırma, dokuma ve ebru sergileri açıldı. 

Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 17. yıl dönümü 

Bosna Hersek'in "Bilge Kral" olarak anılan ilk 

cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, 17 yıl önce 19 

Ekim’de hayatını kaybetti. İzetbegoviç, vefatının 17. 

yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde 

bulunan kabri başında dualarla anıldı. Cenazesine 

farklı ülkelerden 150 binden fazla kişinin katıldığı 

Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin arasında 

mütevazi bir mezara defnedilmek istediğini" vasiyet 

etmesi üzerine Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne 

gömülüştü. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen Bosna-

Hersek'i bağımsız bir devlet yapmayı başaran, en zor 

anında halkının bir baba gibi etrafında kenetlendiği, 

derin bilgi birikimiyle ''Bilge Kral'' adıyla anılan Aliya 

İzzetbegoviç, ebediyete intikalinin 17. yıl dönümünde 

ülkesinde özlemle anılmaya devam ediyor. 

Saraybosna'nın Olimpiyat Müzesi küllerinden 

yeniden faaliyette 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Kış 

Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptığı 1984 yılında 

açılan müze, Bosna'daki savaşta gördüğü hasar 

nedeniyle 1992 yılında kapılarını kapatmak zorunda 

kaldı. Saraybosna'nın sembol yapılarından biri olan 

müze, kapsamlı bir restorasyon çalışmasının ardından 

adeta küllerinden yeniden doğdu. 28 yıl sonra 

kapılarını yeniden ziyaretçilerine açan Olimpiyat 

Müzesi, sporu sanatla buluşturma misyonuna kaldığı 

yerden devam edecek. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 

Konseyi) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "3 Ekim 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" dolayısıyla 

bir mesaj yayımladı. Mesajda, Türk dünyasının, bugün 

tek çatı altında bir araya gelerek, daha güçlü bağlar 

kurmanın ve geleceği birlikte inşa etmek üzere oluşan 

siyasi iradenin kurumsallaşmasının sembolü olan 

Nahçıvan Anlaşması'nın 11. yılını kutlamanın 

mutluluğunu yaşadığını belirtti. 

Ukrayna-Türk-Gürcistan ortak yapımı "Son Kale 

Hacıbey" filmi 

Ukrayna-Türk-Gürcistan yapımı "Son Kale Hacıbey" 

filminin galası, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 

Kiev'de gerçekleştirildi. Ukrayna'nın Odessa şehrinde 

çekilen filmde, Türk ve Ukraynalı oyuncular rol aldı. 

Ukrayna Kültür Bakanlığının da destek verdiği film, 

18. yüzyılda Rus-Türk savaşı sırasında Osmanlı'nın 

Kuzey Karadeniz kıyısındaki son kalesi olan Hacıbey 

Kalesi'nde bir savaş ve aşk hikâyesini anlatıyor. 

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Türk yatırımcılara seslendi 

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, 

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) düzenlenen "İzmir-

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ekonomik 

İşbirliği Toplantısı"na katıldı. “Türkiye, Tataristan'ın 

önemli bir yurt dışı partneridir.” açıklamasında 

bulunan Minnihanov, Tataristan'da Türk firmalarının 2 

milyar dolardan fazla yatırımının bulunduğunu 

belirterek, "Türk firmalarına, Tataristan'ı, Rusya ve 

Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak 

görmelerini teklif ediyoruz." dedi. 

Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı 

düzenlendi 

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen 

"Türk Dünyası Çevrim içi Medya Eğitim Programı"

 

 



 

 

tamamlandı. Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, 

Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Romanya, Rusya 

ve Ukrayna'dan toplam 29 medya temsilcisinin 

katıldığı eğitim programı iki hafta sürdü. Programda 

AA'nın tecrübeli muhabirlerince internet haberciliği, 

haber yazım teknikleri, sosyal medya uygulamaları, 

haber ve infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi 

gibi alanlarda eğitimler verildi. 

Kanada'da Ermenistan'a yaptırım uygulanması 

için imza kampanyası başlatıldı 

Kanada'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Kanada 

hükümetini Ermenistan'a yaptırım uygulamaya 

çağırmak için imza kampanyası başlattı. Merkezi 

Toronto'da bulunan Azerbaycanlı Kanadalılar Kültür 

Merkezi tarafından change.org adlı sitede başlatılan 

kampanyada, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini 

bombalayarak savaş ve insanlık suçu işlediği ifade 

ediliyor. Kampanyaya Türklerin yanı sıra Kanadalılar 

da destek veriyor. 

Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı 

Balkan ülkelerinde artmaya devam eden Kovid-19 

vakaları nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Hırvatistan'da 

açık alanlarda 1,5 metre, kapalı alanlarda ise 2 metre 

sosyal mesafe zorunluluğu getirilirken, toplanmalar da 

50 kişiyle sınırlandırıldı. Sosyal mesafenin 

uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske 

zorunluluğu da getirilirken, başkent Zagreb'deki spor 

salonu da Kovid-19 hastalarına ayrıldı.  Bosna 

Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde artan 

vakalar nedeniyle okullarda eğitime 2 Kasım Pazartesi 

gününe kadar ara verildi, uzaktan eğitime geçildi. 

Fransa’da Ermeni protestocular Türklere saldırdı 

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde 

Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 

otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması 

sonucu 5 kişi yaralandı. 

Uygur Türklerinin köle işçi olarak çalıştırıldığına 

dair açıklama 

Çin’in sistematik baskı ve asimilasyon politikalarına 

devam ettiği Doğu Türkistan’da Uygur Türklerinin 

köle işçi olarak çalıştırılması konusuna ilişkin Uygur 

Hareketi sivil toplum kuruluşundan yeni açıklama 

geldi. Uygur Hareketi, Çin aleyhinde açıklama 

yaptıktan sonra kaybolan Miradil Hasan’ın ifadelerine 

yer vererek “Araştırmalarımız sonucunda, fabrikanın 

toplama kamplarından getirilen 20.000’den fazla işçisi 

olduğu ortaya çıktı.” dedi. 

Kanada Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine 

baskılarını soykırım olarak tanıdı 

Kanada Parlamentosu Uluslararası İnsan Hakları ve 

Uluslararası Kalkınma Alt Komitesi, Çin’in Doğu 

Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik baskı ve 

asimilasyon politikalarını soykırım olarak tanıdı. 

Uygur Hareketi, Kanada’daki bu gelişmenin diğer 

ülkelere örnek olması çağrısında bulundu. 

Japonya'nın Çin Raporunda Uygurlara da yer 

verildi 

Japonya’dan, Doğu Türkistan’daki Uygurlara yaptığı 

baskı ve insanlık dışı uygulamalarıyla gündemden 

düşmeyen Çin’e yönelik bir rapor yayımlandı. 

Raporda, Çin’in Uygur camilerini kapatıp turistlere 

tesis ettiğine belgelerle yer verildi. 

Güney Azerbaycan'da Ermenistan protestosu 

Güney Azerbaycan başkenti Tebriz’de, Ermenistan'a 

destek çıkan Tahran rejimine karşı halk sokağa 

döküldü. Güney Azerbaycanlı aktivistlerin çağrısı 

üzerine Tebriz, Erdebil, Urmu, Sulduz ve Zencan 

sokaklarında, “Karabağ bizimdir bizim olacak, Nurduz 

Gümrüğü Kapatılsın, İleri, İleri Azerbaycan 

askeri” sloganları atıldı. 

TİKA Moğol çiftçilere desteğe devam ediyor 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

başkent Ulanbator’dan yaklaşık 200 km mesafede 

bulunan 2100 nüfuslu Öndörşireet İlçesindeki çiftçilere 

işlenmeyen tarım alanlarının kullanılabilmesi ve 

istihdamın artırılabilmesi için tarım ekipmanları 

desteğinde bulundu. Tarımsal ekipman yetersizliği ve 

üreticilerin finansal kapasitelerinin yetersiz olması 

nedeniyle halk, sebze ihtiyaçlarını diğer illerden veya 

başta Çin olmak üzere ithal ürünlerden karşılıyordu. 

 

 


