
 

AZERBAYCAN 

Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, 28 yıl 

sonra işgalden kurtarıldı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 

Kasım’daki Bakü Şehitler Hıyabanı’nda 

gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında 

Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın 

işgalden kurtarıldığını duyurdu. Bu günün 

Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak 

kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın 

Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece 

Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 

28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi. 

Aliyev'in, Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını 

açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı. 

Azerbaycanlılar, Aliyev'in Şuşa'nın işgalden 

kurtarılma müjdesini vermesinin hemen 

sonrasında sokaklara akın etti. Başkent Bakü de 

Şuşa'nın kurtuluşu nedeniyle yapılan coşkulu 

kutlamalara sahne oldu. Şuşa, Ermenistan 

tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. 

Şuşa yeniden inşa ediliyor 

Şuşa'nın sembollerinden tarihi Yukarı 

Gövher Ağa Camii işgal altında bulunduğu 

yıllarda çürümeye bırakılmış, tarihi yapıda 

hayvanlar barındırılmıştı. Azerbaycan askerleri 

Şuşa'yı işgalden kurtardıktan sonra ilk iş camiyi 

temizledi. İbadete hazır hale getirdi. 

Azerbaycan'da, Şuşa'ya yeni yol yapımı 

çalışmaları da başlatılmıştı. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Kasım'da 

temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli 

köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 

20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da 

Şuşa'ya uzanacak. 

Azerbaycan Bayrak Günü 

Azerbaycan'da Devlet Bayrak Günü 

kutlamaları Dağlık Karabağ'ın sembol şehri 

Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla önceki 

yıllara göre daha coşkulu şekilde gerçekleştirildi. 

Başkent Bakü'de halk, kutlamalar için Hazar 

Denizi kıyısındaki Ulusal Park'a ve 20 Ocak 

Şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'na akın 

etti. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları 

taşıyan vatandaşlar hem Şuşa'nın kurtuluşu hem de 

Bayrak Günü dolayısıyla birbirini kutladı. 

Azerbaycan'ın Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden 

kurtarılması Gence kentinde de düzenlenen 

yürüyüşle kutlandı. Üç renkli Azerbaycan bayrağı, 

9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti 

hükümeti toplantısında kabul edilmişti. Sovyetler 

Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlık elde eden 

Azerbaycan, cumhuriyet döneminde kabul edilen 

bayrağı, 1991'de tekrar milli bayrak olarak 

benimsemişti. Ülkede 2009'da 9 Kasım günü, 

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile "Devlet Bayrak 

Günü" ve resmi tatil ilan edilmişti. 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes 

imzalandı 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık 

Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma 

kapsamında 10 Kasım'dan itibaren ateşkes ilan 

edildi. Aliyev, halka seslenerek “Kelbecer 15 

   

 

 



 

Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 

Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek."  diye 

konuştu. "Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin 

koridorunda Rus barış gücünden hafif  silahlı 

1960 asker, 90 zırhlı personel aracı 

konuşlanacak." diyen Aliyev, Rus barış 

güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle 

kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin 

uzatılabileceğini aktardı. Aliyev, Türkiye 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 

çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla 

teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve 

Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. 

Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format 

yaratıyoruz." dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol 

Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle 

Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi 

imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi. 

Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, 

Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık 

Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi 

kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde 

toplandı. Hükümet binasının camlarına kırarak 

içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan 

aleyhine sloganlar attı. Azerbaycan ordusunun 27 

Eylül'de başlattığı operasyonda 9 Kasım’a kadar 

5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy işgalden 

kurtarıldı. 27 Eylül-9 Kasım tarihlerinde 

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine 

top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 93 sivil 

hayatını kaybetti, 407 sivil yaralandı. 

Ermenistan'ın saldırılarında 3 bin 326 ev, 120 

apartman ve 504 kamu binasının kullanılamaz 

hale geldiği bildirildi. 

Azerbaycan ile Ermenistan ateşkesi 

memnuniyetle karşılandı  

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud 

Vaizi, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan 

ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. 

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamada, taraflar arasında varılan ateşkesten 

memnuniyet duyulduğu vurgulanırken, 

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtardığı 

için tebrik edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan 

anlaşmayla taraflar arasındaki çatışmaların 

durmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 

Irak Türkmen Cephesi genel başkanı Kerkük 

milletvekili Erşat Salihi, Azerbaycan'ın Dağlık 

Karabağ'da elde ettiği zaferle ilgili yazılı 

açıklama yapıp Azerbaycan'ın öz topraklarını 

kurtarmasının tarihi bir zafer olduğunun altını 

çizdi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad 

Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında 

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren 

anlaşma dolayısıyla Bakü'yü tebrik etti. Amreyev, 

Azerbaycan ve Ermenistan halklarının menfaatine 

olan bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını 

bildirdi. AB Komisyonu Sözcülerinden Peter 

Stano ateşkes duyurusunu gördüklerini ve 

çatışmaların durmasından memnuniyet 

duyduklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike 

Pompeo da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle 

karşıladıklarını açıkladı.            

İngiliz basınında Azerbaycan-Ermenistan 

ateşkesi  

İngiliz basınında, Azerbaycan ve Ermenistan 

arasında varılan anlaşmaya ilişkin analiz ve 

haberlerde, Dağlık Karabağ'daki savaşın asıl 

kazananın Türkiye olduğu ve Ankara'nın 

bölgedeki belirleyici rolünün sabit hale geldiği 

değerlendirmesi yapıldı. Telegraph gazetesinde 

"Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük 

galibi Türkiye” başlıklı analize yer verildi. Times 

 

 



 

 

gazetesinde de Dağlık Karabağ'daki savaşın sona 

ermesinin barışçıl olmadığı, Ermeni 

göstericilerin bir "teslimiyet" anlamına gelen 

barış anlaşması haberini protesto etmek için 

hükümet binalarını bastığı aktarıldı. Guardian 

gazetesi de konuya ilişkin "Dağlık Karabağ barış 

anlaşması, bölgesel jeopolitiği yeniden 

şekillendiriyor" başlıklı habere yer verdi. Rusya 

ve Türkiye'nin nüfuzunu artırırken Batılı 

güçlerin bir kenara itildiği değerlendirmesi 

yapılan haberde, "Analistler, Rusya'nın Dağlık 

Karabağ'daki ateşkes anlaşması, hem Moskova'yı 

hem de Ankara'yı Güney Kafkasya'da otoriteyi 

belirleyen ülkeler olarak güçlendirdiğini 

belirtiyor." ifadesine yer verildi.  

Rus barış gücü Dağlık Karabağ'da göreve 

başladı 

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Rus barış 

gücünün Dağlık Karabağ'daki görevine 

başladığını bildirmişti. Daha sonra Rusya 

Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov 

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem 

noktalarının konuşlandırma işlemlerinin 

tamamlandığını bildirdi. Rus askerlerinin 24 saat 

bölgedeki durumu gözlemlediğini aktaran 

Konaşenkov, “Ateşkes, güney sorumluluk 

bölgesinde 9 gözlem noktasında, kuzey 

sorumluluk bölgesinde de 9 gözlem noktasında 

barış gücü birimleri tarafından kontrol ediliyor. 

Laçin koridorunda 7 geçici gözlem noktası 

bulunuyor.” ifadelerini kullandı. Rusya Savunma 

Bakanı Sergey Şoygu, 20 Kasım itibarıyla 

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatının 

tamamlandığını duyurdu. Şoygu, böylece 1960 

asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası 

kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti. 

 

Aliyev, Ermenistan’ın uluslararası 

mahkemelere verileceğini söyledi 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yaralanan 

Azerbaycanlı askerleri ziyaret etti. Aliyev, 

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar 

için tazminat ödeyeceğini söyledi. Aliyev, 

uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve 

manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın 

uluslararası mahkemelere verileceğini ifade etti. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet 

Hacıyev ise Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında 

tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım 

nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve 

uluslararası kuruluşların da katılımıyla 

hesaplanacağını bildirdi. 

Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş 

suçları raporlaştırıldı 

Kamu Denetçiliği Kurumunca (KDK), 

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 

Ermenistan ordusunun yaptığı insan hakları 

ihlallerine ilişkin rapor hazırlandı. Kamu 

Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermenistan 

ordusunun Azerbaycan'da işlediği savaş 

suçlarının anlatıldığı raporu, Türkiye ve 

dünyadaki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Avrupa 

Birliği ülkelerinin parlamentolarının insan 

hakları komisyonlarına göndereceklerini bildirdi.  

Nahçıvan ile Azerbaycan kara ve 

demiryoluyla birleşecek 

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi 

kabul ettiği anlaşmayla, Nahçıvan ile 

Azerbaycan'ın batısındaki toprakları arasındaki 

ulaşım koridoru yeniden açılacak. Ermenistan'ın 

İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridor 

ile Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk 

 

 



 

 

kez kara yolu ile birbirine bağlanacak. Sovyetler  

Birliği döneminde inşa edilen ve Nahçıvan'ı 

Azerbaycan'ın batısına bağlayan ulaşım 

koridoru, aynı zamanda Türkiye'yi de Türk 

dünyasına bağlıyor. Azerbaycan'ın zaferini 

tescilleyen anlaşmanın son maddesi, bu 

koridorun onarılarak yeniden açılmasını 

öngörüyor. 

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da savaşan terör 

örgütü üyelerine soruşturma açtı 

Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da Ermenistan 

saflarında savaşan PKK/PYD/YPG terör örgütü 

üyelerine soruşturma açıldı. Azerbaycan 

Başsavcılığından yapılan açıklamada, Suriye, 

Lübnan ve Irak'ta yaşayan PKK/PYD/YPG terör 

örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla işgal 

altındaki Azerbaycan topraklarına geldiği, 

Ermenistan ordusu saflarında paralı asker olarak 

savaştıkları, hem sivil Azerbaycanlılara hem de 

topraklarını kurtarmak için operasyon yürüten 

askerlere karşı terör eylemlerinde 

bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.  

Azerbaycan için online yardım etkinliği 

düzenlendi 

14-22 Kasım tarihleri arasında Türk ve 

Azerbaycanlı ressam ve heykeltraş sanatçıların 

eserlerinden oluşan "Bir Millet İki Devlet" 

başlıklı online yardım etkinliği düzenlendi. 

Etkinlikten elde edilen gelir, Dağlık Karabağ'ı 

Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonunda 

şehit ve gazi olan Azerbaycanlı askerlerin 

ailelerine, ayrıca savaşta zarar görenlere 

verilmek maksadıyla Azerbaycan Silahlı 

Kuvvetlerin yardım fonuna yatırılacak.  

 

Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi 

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, 16 Kasım’da 

TBMM Başkanlığına sunulmuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

imzasıyla gönderilen tezkere 17 Kasım’da 

TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 

Azerbaycan tezkeresiyle ilgili Milli Savunma 

Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, 

Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu 

merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile 

görev yapacaktır" denildi. 

Azerbaycan ordusu Ağdam, Kelbecer ve 

Laçın’a girdi 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 

açıklamalarda, Azerbaycan ile Ermenistan 

arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan 

ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun 

20 Kasım’da Ağdam'a, 25 Kasım’da Kelbecer'e, 

son olarak 1 Aralık’ta Laçın’a girdiği duyuruldu. 

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te 

Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. 

İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı 

doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. 

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve 

yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu 

harabe ve ıssız durumda kalmıştı. Azerbaycan'ın 

batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık 

Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer ise 

1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti. 

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık 

Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve 

"Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun 

stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki 

savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri 

olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti. İlham 

 



 

 

Aliyev, Kelbecer'in işgalden kurtarılması 

dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 

işgalden kurtarılan tüm şehirleri yeniden 

kuracaklarını söyledi. Azerbaycan ordusunun 

Ağdam, Kelbecer ve Laçın’a girmesini 

Azerbaycanlılar, ellerinde Türk ve Azerbaycan 

bayraklarıyla coşkulu şekilde tüm ülkede 

kutladılar.  

Karabağ futbol takımı Ağdam’a 27 yıl sonra 

ayak bastı 

Ağdam bölgesinin futbol takımı Karabağ, 

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan şehri 27 yıl 

sonra ziyaret etti. Karabağ Futbol Kulübü 

Başkanı, Teknik Direktörü ve oyuncular önce, 

Ağdam'da ana yapısı sağlam kalan tek yapı olan 

tarihi camiye geldi. Takım daha sonra yıllar önce 

kendilerine ait olan fakat bugün sadece toprak 

alandan oluşan eski stadı ziyaret etti. Karabağlı 

futbolcular burada sembolik maç yaptı, maç 

sonrasında takımın şampiyonluk kupası 

kaldırıldı. 

Azerbaycan'dan Fransız Senatosunun Dağlık 

Karabağ kararına tepki 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız 

Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ 

Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararının taraflı ve 

provokasyon olduğunu açıkladı. Söz konusu 

kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından 

önerildiği belirtilen açıklamada, "Arabuluculuk 

rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir 

kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı 

konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, 

Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan 

Fransa’nın itibarını da baltalıyor." 

değerlendirmesi yapıldı. Azerbaycan, Fransa 

Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında 

kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota 

verdi.  

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından 

Fuzuli ziyareti 

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı 

Günay Efendiyeva, işgal altında tuttuğu 

Azerbaycan şehirleri yıkıp tahrip eden 

Ermenistan'a tepki göstererek dünya kamuoyuna, 

bu duruma sessiz kalınmaması çağrısında 

bulundu. Efendiyeva, işgalden kurtarılan Fuzuli 

kentini ziyaret ettiğini ve burada karşılaştığı 

durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. 

Bölgedeki tarihi yapıların sadece Azerbaycan'a 

değil tüm Türk dünyası ve dünyaya ait olduğunu 

vurgulayan Efendiyeva, "İşgalci güçler, 

atalarımızın yarattığı değerli mimari yapıları 

tahrip etmiş, bununla da dünya kültür tarihine 

büyük zararlar vermiştir." ifadesini kullandı. 

Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu 

Azerbaycan'ın Fuzuli kenti, 17 Ekim'de 

kurtarılmıştı. 

Türkiye'deki Azerbaycanlı iş adamlarından 

Azerbaycan ordusuna maddi destek 

Türkiye'deki Azerbaycanlı İş Adamları Birliği 

(TAİB), Karabağ'daki Ermenistan işgaline son 

vermek için başlatılan seferberliğe destek olmak 

amacıyla Azerbaycan ordusuna nakdi yardımda 

bulundu. Toplanan nakit para desteğinin, 

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Yardım Fonu'na 

aktarıldığı bildirildi.  

Azerbaycan'da Kovid-19’da son durum 

 Azerbaycan'da 28 Kasım itibarıyla Kovid-19 

toplam vaka sayısı 114 bini aştı. Azerbaycan 

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 

Karargâhından yapılan açıklamaya göre, 

Sağlığına kavuşanların sayısı 71 bin 691'e,  

yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1323'e çıktı. 

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış 

nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar

 



 

 

uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler 

sıkılaştırılmıştı. 

KAZAKİSTAN 

Kazakistan'da Kiril alfabesinden Latin'e 

geçiş süreci  

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 

Tokayev, ülkede Kiril alfabesinden Latin 

alfabesine geçiş süreci ile ilgili yapılan 

toplantıda yeni Kazak alfabesini inceledi. 

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotı 

Rayımkulova tarafından sunulan yeni alfabede, 

Kazak dilindeki yazma geleneğinin dikkate 

alındığı ve "tek ses-tek harf" kuralına göre 

hazırlandığı belirtilerek daha önceki 

versiyonlarda yer alan bir sesi iki veya fazla 

işaretle ifade etme ilkesinin kaldırıldığı 

aktarıldı. 1940'tan itibaren Kiril alfabesini 

kullanan Kazakistan'da, 2017'de Kurucu 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 

tarafından 2025'e kadar kademeli olarak Latin 

alfabesine geçme kararı alınmıştı. 

Kazakistan’da Kadim Türk Medeniyeti 

sergisi 

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Milli 

Müze'de "Kadim Türk Medeniyeti" salonu 13 

Kasım’da ziyaretçilere açıldı. Kazakistan Milli 

Müzesi Müdürü Arıstanbek Muhamediulı'nın ev 

sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, 

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, 

Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram 

Niyazhocayev, Kırgızistan'ın Nur Sultan 

Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev'in yanı sıra 

Azerbaycan, Türkmenistan'ın diplomatik 

misyon temsilcileri ve çok sayıda ziyaretçi 

katıldı. 

 

Türk Akademisi tam kapasiteli uluslararası 

teşkilat statüsü kazandı 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, Uluslararası Türk Akademisi 

ile Kazakistan hükümeti arasında, Akademinin 

yerleştirme koşulları ve düzenine ilişkin 

anlaşma imzalandı. Anlaşma ile Akademi, tam 

kapasiteli uluslararası teşkilat statüsü kazandı. 

Uluslararası Türk Akademisi, 25 Mayıs 2010'da 

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev'in inisiyatifi ile Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 

kurulmuştu. 

Kazakistan BM barışı koruma 

operasyonlarına katılımını artırmayı 

planlıyor 

Kazakistan Savunma Bakanlığının genişletilmiş 

toplantısına katılan Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Kasım Cömert Tokayev, Kazak askerlerin 

Birleşmiş Milletler barışı koruma 

operasyonlarına daha fazla katılmaları için 1 

Kasım 2021'e kadar yol haritasının hazırlanma 

talimatı verdiğini bildirdi. Kazakistan, BM 

barışı koruma misyonuna ilk kez 2018’de dâhil 

olmuştu. 

Kazakistan, Rusya’ya füze parçalarının 

düşmesi için alan verilmesi anlaşmasını 

feshetti 

Kazakistan Adalet Bakanlığı sitesinde 

paylaşılan kararnamede, daha önce iki ülke 

hükümetleri arasında imzalanan, Rusya'nın 

Orenburg bölgesindeki Dombarovskiy  

istasyonundan fırlatılan füze parçalarının 

Kazakistan'da belirlenen alana düşmesine 

yönelik anlaşmanın feshedildiği bildirildi. Alan 

için Rusya’nın Kazakistan’a her yıl 460 bin 

dolar ödediği iddia edildi. 



 

Kazakistan’da 2025 yılına kadar 2 milyardan 

fazla ağaç dikilmesi planlanıyor 

Kazakistan Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Magzum Mirzagaliyev, ülkenin çevre sorunları 

ve bu alanda ele alınacak yeni projeler hakkında 

bilgi verdi. Mirzagaliyev, yaptığı konuşmada, 

bakanlık tarafından yaklaşık 25 bin vatandaşın 

katıldığı çevre anketi yapıldığını ve elde edilen 

sonuçlara göre 17 yol haritası geliştirildiğini 

söyledi. 2025 yılına kadar ülke genelinde 2 

milyardan fazla ağaç dikilmesi planlandığına 

dikkati çeken Mirzagaliyev, böylece ormanlık 

alanı 500 bin hektara genişletmeyi 

hedeflediklerini söyledi. 

Kazakistan'da Uluslararası Petrol ve Gaz 

Mühendisliğini Geliştirme Merkezi 

kurulacak 

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, Uluslararası Petrol ve Gaz 

Mühendisliğini Geliştirme Merkezi'nin 

kurulmasını öngören anlaşmanın, hükümet 

üyeleri ile ülkenin en büyük petrol üreticilerinin 

katılımıyla düzenlenen törende imzalandığı 

bildirildi. Açıklamada, söz konusu merkez ile 

yeni sanayi işletmeleri ve hizmet alanları açarak 

Kazakistan'ın petrol ve gaz sektöründe yerli 

üretim payının artırılması ve yatırımların teşvik 

edilmesinin hedeflendiği aktarıldı. 

Nazarbayev'den Batılı ülkelere eleştiri 

İktidar Partisi Nur Otan'da Genel Başkanlık 

görevini sürdüren, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaş- 

kanı Nursultan Nazarbayev, Kovid-19 nedeniyle 

çevrimiçi düzenlenen, partisinin 20. Olağanüstü 

Kongresi'nde konuştu. Kazakistan 

demokrasisini eleştirenlere tepki gösteren 

Nazarbayev, "ABD'de yapılan seçimlerde 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına 

(AGİT) izin verilmedi. Demokratlar, 

Cumhuriyetçi gözlemcileri kabul etmedi. Bizi 

eleştiriyorlar ama neden kendilerinde isyan 

devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

TİKA’dan Kazakistan’a süt sağma makinesi 

desteği 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı, Kazakistan’daki Saken Seyfullin 

Agroteknik Üniversitesine mobil küçükbaş 

hayvan süt sağma makinesi desteğinde bulundu. 

Üniversitenin kampüsünde düzenlenen 

teslim törenine, Türkiye'nin Nur Sultan 

Büyükelçisi Ufuk Ekici, Saken Seyfullin 

Agroteknik Üniversitesi Rektörü Kayrat 

Aytuganov, TİKA Nur Sultan Koordinatör 

Yardımcısı İslam İsmail’in yanı sıra öğretim 

üyeleri ve öğrenciler katıldı. 

Kazakistan’da Kovid-19’da son durum 

Kazakistan’da Kovid-19 vaka sayısı 30 Kasım 

itibarıyla 131 bin 659’a yükseldi.  

ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan devlet bayrağının kabulünün 29. 

yıl dönümü 

Özbekistan’da 18 Kasım devlet bayrağının 

kabul edilmesinin yıl dönümü kapsamında 

birçok etkinlik gerçekleştirildi. Özbekistan 

Cumhuriyeti’nin Devlet Bayrağının kabulünün 

29. Yıl dönümü dolayısıyla, Namangan şehrinin 

Gençlik Parkı’nda “Bayrağım benim 

gururumdur” sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. 

 

 

 



 

Özbekistan heyetinden Suriye'ye ziyaret 

Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı 

Mehriddin Khairiddinov ve beraberindeki 

heyetin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü 

PYD/YPG’nin sözde Dış İlişkiler Bürosu 

Eşbaşkanı Abdülkerim Ömer’i ziyaret ettiği 

öğrenildi. Görüşmenin ayrıntıları gizli 

tutulurken; Özbekistan’ın terör örgütü YPG ile 

görüşme nedeninin Suriye’de DEAŞ’ın elindeki 

Özbek vatandaşları için olduğu ileri sürüldü. 

Özbek yazar Nebican Baki'nin "Enver 

Paşa'nın Vasiyeti" eseri tanıtıldı 

Özbek yazar Nebican Baki'nin KGB 

arşivlerinden derlediği belgelerden yola çıkarak 

1996 yılında Özbekçe kaleme aldığı ve ülkede 

ilk defa yayınlanan "Cengiz Efendi’ye 

Mektuplar. Enver Paşa'nın Vasiyeti" kitabı 

tanıtıldı. Tanıtım toplantısında konuşan yazar 

Baki, eski Sovyet döneminde 1988 yılında bir 

yıl boyunca KGB arşivine girerek Enver 

Paşa'nın Türkistan'daki hayatı ve faaliyetiyle 

ilgili olup "çok gizli" sınıflandırmasıyla tutulan 

belgelerden yararlandığını kaydetti. Baki, ayrıca 

Enver Paşa’nın şehit edildiği Tacikistan’ın 

Belcivan köyüne de giderek orada iki yıl 

araştırma yaptığını anlattı.  

Özbekistan'a Türkiye destekli kuluçka 

merkezi 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden 

yapılan açıklamaya göre, Özbekistan 

Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı, 

İstanbul Teknopark ve Osiyo Evro Agro 

MCHJ'nin de taraf olduğu Özbekistan'ın ilk 

kuluçka merkezinin, başkent Taşkent'te 

kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. İstanbul 

Teknopark modeli referans alınarak kurulan 

Osiyo Evro Agro MCHJ şirketi, Özbekistan'ın 

ilk kuluçka merkezinin kurucu şirketi olma 

özelliğini taşıyor. 

Özbekistan'da Babür Şah'ı anlatan film 

çekiliyor 

Özbekistan’da büyük imparator Babür Şah’ın 

hayatı film oluyor. Kaplan’ın Doğuşu adlı kısa 

metrajlı filmin çekimlerine başlandığı öğrenildi. 

Film, Zahirüddin Muhammed Babür Şah’ın 

doğumundan isim almasına kadar hayat 

hikâyesini anlatıyor. 

Özbekistan’da nüfus sayımı 2023’e ertelendi 

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 5 Şubat 

2019 tarihli kararnamesine göre Özbekistan'da 

nüfus sayımının 2022'de yapılması planlanmıştı. 

İmzalanan Bakanlar Kurulu kararıyla nüfus 

sayımı 2023'e ertelendi. İlgili hükümet 

kararnamesine göre, nüfus sayımının 1-25 

Kasım 2023 tarihleri arasında yapılması 

planlanıyor. 

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan'da Meclis Başkanı değişti 

Kırgızistan'da 5-6 Ekim olaylarından sonra 13 

Ekim'de Meclis Başkanlığı görevine seçilen 

Kırgızistan Partisi Başkanı Kanat İsayev 10 

Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 

aday olacağı gerekçesiyle görevinden istifa 

ettiğini açıkladı. Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı 

Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel 

Kurul Toplantısı'nda yeni Meclis Başkanının 

belirlenmesi için seçim yapıldı. Meclis 

Başkanlığı görevine tek aday olan meclisteki 

Cumhuriyet-Ata Yurt Partisi milletvekili Talant 

Mamıtov Meclis Başkanı seçildi. 

 



 

Kırgızistan'da Tarihi ve Ecdadı Anma 

Günleri  

Kırgızistan'da üç yıl önce ilan edilen 7-8 Kasım 

"Tarihi ve Ecdadı Anma Günleri" kapsamında 

son 100 yılda ülke uğruna hayatını kaybedenler 

resmi törenle anıldı. Kırgızların 1916'da Rus 

Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen Ürkün 

Anıtı'nın yanı sıra Stalin döneminde 1937'de 

öldürülen 138 aydının, dünyaca ünlü Kırgız 

romancı Cengiz Aytmatov ile "7 Nisan 2010 

Şehitleri"nin kabirlerin de yer aldığı Ata Beyit 

Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. 

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayının dış 

cephesindeki duvarlar kaldırıldı 

Kırgızistan'da 2005, 2010 ve 2020'de seçim 

sonrası gerçekleştirilen protesto gösterileri 

sırasında işgal ve talan edilen Cumhurbaşkanlığı 

Sarayının dış cephe beton ve demir duvarları 

kaldırıldı. Bişkek Belediyesinin duvar 

kaldırılma çalışmasına halk yoğun ilgi gösterdi. 

Halk arasında "Beyaz Saray" olarak adlandırılan 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, çeşitli iktidarlarda 

cumhurbaşkanlığı idaresi ve parlamento binası 

veya her ikisi olarak kullanılmıştı. 

Kırgızistan, tarım ürünü ve canlı hayvan 

ihracatını sınırladı 

Kırgızistan Başbakanlığı'ndan yapılan 

açıklamada, geçici Başbakan Artem Novikov'un 

imzaladığı kararnameyle, üyesi olduğu Avrasya 

Ekonomik Birliği (AEB) hariç bazı tarım 

ürünleri ve canlı hayvan ihracatının 6 ay süreyle 

durdurulduğu kaydedildi.  

Kırgızistan Başbakanı, cumhurbaşkanı 

adaylığı için görevinden ayrıldı 

Kırgızistan'da 10 Ocak’ta yapılacak 

cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık 

başvurusunda bulunan Başbakan Sadır Caparov, 

görevinden ayrıldı. Caparov'un başbakanlık 

görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Artem 

Novikov'a devrettiği duyuruldu. Caparov'un 

elinde bulundurduğu cumhurbaşkanlığı 

yetkililerinin ise Meclis Başkanı Talant 

Mamıtov'a devredildiği bildirildi. Adaylık 

başvuru süresi sona eren 10 Ocak'taki seçimler 

için 63 kişi başvuruda bulundu. 

Kırgızistan'da yeni anayasa çalışmaları 

Kırgızistan, 1991-2010 yılları arasında devlet 

başkanlığı yönetim sistemiyle yönetilmiş, 

ülkede iki halk devriminin ardından 2010'da 

anayasa referandumuyla parlamenter yönetim 

sistemi tercih edilmişti. Kırgızistan 

parlamentosunda hazırlanan ve yeniden devlet 

başkanlığı yönetim sistemine geçişi öngören 

anayasa taslağı tartışmaya açıldı. Meclisin resmi 

internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 120 

sandalyeli parlamentoda hazırlanan yeni 

anayasa taslağının 84 milletvekili tarafından 

imzalandığı belirtildi. Anayasa değişikliğini 

gündeme taşıyan milletvekilleri, ilgili 

referandumun, cumhurbaşkanlığı seçiminin 

düzenleneceği 10 Ocak 2021'de yapılmasını 

önerdi. Yeni anayasa taslağında Halk Kurultayı 

adlı yeni devlet organının oluşturulması teklif 

edildi. Parlamentoda sandalye sayısı 120'den 

90'a düşürülecek, bir kişi en fazla iki kez 5 

yıllığına devlet başkanı seçilebilecek. 

Kırgızistan'da anayasa değişikliği taslağına 

protesto 

Kırgızistan'da yeniden devlet başkanlığı 

yönetim sistemine geçişi öngören anayasa 

taslağı protesto edildi. Yaklaşık 500 kişilik 

grup, anayasa taslağındaki bazı maddelere 

dikkati çekmek için Bişkek garından şehir 

 



 

merkezindeki Ala-Too Meydanı'na yürüyüş 

düzenledi. Reforma ve Ata Vatan siyasi partileri 

üyelerinin yanı sıra bazı cumhurbaşkanı aday 

adayların da katıldığı yürüyüşte, "Han 

anayasasına karşıyız", ve "Anayasa taslağı geri 

çekilsin" yazılı pankartlar taşındı. 

Sakarya'nın Karasu ve Kırgızistan'daki 

Kara-Suu ilçeleri kardeş şehir oldu 

Sakarya'nın Karasu ilçesi ile Kırgızistan'ın Oş ili 

Kara-Suu ilçesi arasında, Türk Dünyası 

Belediyeler Birliği (TDBB) üyelerince kardeş 

şehir protokolü imzalandı. Karasu 

Belediyesinde düzenlenen törende konuşan 

Karasu Belediye Başkan Vekili Sabri Aslanbay, 

iki şehrin kardeşlik bağıyla bağlanmasının 

kendileri ve Türk dünyası için çok kıymetli bir 

adım olduğunu belirterek, ekonomi ve kültürü 

destekleyecek ortak projeler yapmayı 

arzuladıklarını söyledi. 

Kırgızistan'da af kararıyla 238 hükümlü 

serbest 

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimine 

katılmak için Başbakanlık görevinden ayrılan 

Sadır Caparov'un imzaladığı af kararından 238 

hükümlü yararlanarak cezaevinden çıktı. 

Caparov, bugüne kadar 238 mahkûmun af 

kararından yararlandığını belirterek, "Ben 1000 

mahkûmun yararlanmasını arzu ediyordum. 

Ancak ben 1 ay 10 gün başbakanlık koltuğunda 

oturdum. İktidara yeniden gelirsem bu konuyu 

gözden geçireceğim ve af kararını uygulamaya 

koyacağım. Komşu ülkelerin devlet başkanları 

da af kararları çıkarıyor. Buna trajedi gözü ile 

bakılmamalıdır. Eleştirenler olacak, biz 

yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. 

Kırgızistan yılbaşı etkinliklerini yasakladı 

Kırgızistan’da kamu kurumlarında yılbaşı 

kutlama etkinlikleri yasaklandı. Koronavirüs 

tedbirleri kapsamında alınan devlet 

kurumlarında ve yerel yönetimlerde yılbaşı 

etkinliklerine yönelik yasak kararını Kırgızistan 

Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva 

duyurdu. 

Kırgızistan’a Türkiye’den Kovid-19 desteği 

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği 

Basın Servisinden edinilen bilgiye göre, Türk 

Kızılay ve Türkiye’nin Samsun Büyükşehir 

Belediyesinin işbirliği kapsamında 

Kırgızistan’ın Bişkek Belediyesi’ne ve Kırgız 

Kızılay Derneği’ne tıbbi malzeme yardımı 

gönderildi. Bu kapsamda Türk Kızılay’ı 

tarafından 50 bin adet FFP2 KN 95 maske 

Kırgız Kızılay Derneği’ne, Samsun Belediyesi 

tarafından 180 bin adet maske Bişkek 

Belediyesi’ne teslim edildi. 

TÜRKMENİSTAN 

Orta Asya'daki Nükleer Silahsız Bölge 

Anlaşması istişare toplantısı 

Kırgız Cumhuriyeti Basın servisinden aktarılan 

habere göre, Orta Asya'daki Nükleer Silahsız 

Bölgenin koordinatör ülkesi olan Kırgız 

Cumhuriyeti, Orta Asya'daki Nükleer Silahsız 

Bölge Anlaşması'na (WNWCZA) taraf ülkelerin 

düzenli yıllık Danışma Toplantısı'nı video 

konferans formatında gerçekleştirdi. 

Konferansta, güncel etkileşim konuları tartışıldı 

ve Orta Asya devletlerinin nükleerden 

arındırılmış bir bölge çerçevesinde ortak 

faaliyetlerine yönelik planlar anlatıldı. Orta 

Asya'da Nükleer Silahsız Bölge Anlaşması, 8 

Eylül 2006 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti, 

Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan Cumhuriyeti, 

Türkmenistan ve Özbekistan Cumhuriyeti 

arasında imzalanmıştı.  



 

Türkmenistan’da Kovid-19 kısıtlamaları 1 

Ocak 2021’e kadar uzatıldı 

Uluslararası havayolu yolcu ulaşımı 

kısıtlamasının 1 Ocak 2021 tarihine kadar 

uzatıldığı Türkmenistan’da, yurt dışından giriş 

yapan kişilerin karantina süresi de iki haftadan 

21 güne çıkarıldı. Yurtiçi hava ulaşımına devam 

edilen ülkede, büyük alışveriş merkezleri ve 

pazarlar, düğün ve güzellik salonları, camiler, 

restorantlar kapalı bulunuyor. Türkmenistan 

hükümeti, kısıtlamaların yer aldığı yeni önlem 

paketinde bulaşıcı hastalık riski altındaki 50 yaş 

ve üzeri kişilerin, şehirlerarası ve bölgeler arası 

yollarda hareketine de kısıtlama getirdi. Ülkede 

henüz resmi olarak Kovid-19 vakasına 

rastlanmadı. 

Türkmenistan’da 25 milyon ağaç dikilecek 

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 

Berdimuhamdov’un bu yılın başlarında 

imzaladığı kararnameye istinaden, Tarafsızlığın 

25.Yılı anısına yıl sonuna kadar, ülke çapında 

25 milyon ağaç ve fidan dikilecek Ülkenin 

tarafsızlığının 25.yılını sembolize eden 25 

milyon ağaç kampanyasının sonbahar etabını, 

Devlet Başkanı, katıldığı ağaç dikme 

etkinliğiyle başlattı. Hükümet üyeleri, bakanlık 

temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

başkanlarının katıldığı ağaç dikme kampanyası 

bütün yurtta devam ediyor. 

Türkmenistan 2020 Afganistan Cenevre 

Konferansı’na katıldı 

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan ve 

Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 

Uluslararası Afganistan Konferansı"nda 

Türkmenistan’ı Dışişleri Bakanı Reşit Meredov 

temsil etti. Sivillerin korunması için acil ve 

kapsamlı ateşkes çağrısı yapılan konferansa 66 

ülke ve 32 uluslararası kuruluştan üst düzey 

temsilciler katıldı. Videokonferans yöntemiyle 

gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma 

yapan  Reşit Meredov, Afganistan'ın genel 

olarak yeniden kurulmasına büyük önem 

verdiklerini ve Afganistan'ın güçlenmesine 

yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya 

çalıştıklarını kaydetti.  

Türkmenistan cumhurbaşkanı çoban 

köpeğinin heykelini diktirdi 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu 

Berdimuhammedov başkent Aşkabat’ta Alabay 

cinsi köpeği için dev heykel diktirdi. Aşkabat 

şehir merkezine dikilen 6 metre boyundaki altın 

kaplama heykelin açılış törenini Türkmenistan 

devlet televizyonu yayımladı. Törende Alabay 

köpekleri için “Ulusun onuru ve kendine 

güvenini temsil ediyor” ifadeleri kullanıldı. 

Berdimuhammedov’un Alabay köpekleri 

hakkında yazılmış bir kitabı da mevcut. 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

(KKTC) 

KKTC'de hükümet kurma çalışmaları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti 

kurma görevini 7 Kasım’da Ulusal Birlik Partisi 

(UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e 

vermişti, Saner, 21 Kasım’da görevi iade 

etmişti. KKTC'nin 36. hükümetini kurma 

görevini alan Saner'in Anayasa gereği 15 gün 

içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi 

iade etmesi gerekiyordu. KKTC Cumhurbaşkanı 

Ersin Tatar yeni hükümeti kurma görevini bu 

kez Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel  

Başkanı Tufan Erhüman'a verdi. Yeni hükümeti 

 



 

kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk 

Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 

parti ziyaretlerine başladı. Erhürman, bu 

kapsamda ilk olarak Ulusal Birlik Partisini 

ziyaret ederek, UBP Genel Başkan Vekili Ersan 

Saner ile görüştü. KKTC'de 50 sandalyeden 

oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin 

kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği 

gerekiyor. 

KKTC Cumhurbaşkanı, TOBB heyetini 

kabul etti 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 

açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin 

Tatar, Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 

kabulde yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan 

bu ziyareti önemsediğini ifade ederek heyette 

yer alan başkanlarla uzun yıllar beraber 

çalıştıklarını anımsattı. Tatar, "Bütün 

sıkıntılarımıza rağmen KKTC, Doğu Akdeniz'de 

yaşanan gelişmeler ve hidrokarbon 

zenginliklerinin paylaşımında Türkiye 

Cumhuriyeti’nin desteği ve bizlere olan güveni 

ile yoluna devam etmektedir. Bütün bunlar 

başarıdır çünkü bu çalkantılı bölgede, birtakım 

güçlerin aleyhimize uğraştığı bir dönemde biz 

yolumuza devam ediyoruz." dedi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında 

Rauf Denktaş’ın, 15 Kasım 1983’te Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan 

etmesinin üzerinden 37 yıl geçti. Kıbrıs Türk 

halkı KKTC Devleti’nin kuruluş yıldönümünü, 

büyük bir onur ve kıvançla kutlamaya devam 

ediyor. KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümü 

nedeniyle Lefkoşa TMT Anıtı’nda tören 

düzenlendi. Siyasi ve askeri erkanın yanı sıra, 

törene vatandaşlar da katıldı. Kurucu 

Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt 

mezarında düzenlenmesi planlanan tören, inşaat 

nedeniyle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 

Anıtı’nda yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin 

Tatar’ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Saygı 

duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 

KKTC'nin kuruluşunun 37. yıl dönümü 

dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 

Türkiye ve KKTC bayrakları asılırken, Taksim 

Cumhuriyet Anıtı'nda de tören düzenlendi. 

Mersin'de de KKTC Mersin 

Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda 

gerçekleştirilen törenle kutlandı. 

KKTC'ye tarihi ziyaret 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni 

cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın liderliğinde 

kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı. 

Lefkoşa’da düzenlenen KKTC'nin 37. kuruluş 

yıl dönümü etkinliklerine Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP 

Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, 46 yıl 

sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ı da ziyaret 

etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, 

"Buranın gerçek sahipleri bellidir. Gerçek 

sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir" 

dedi. İki lider daha sonra baş başa 

gerçekleştirdikleri görüşmede, başta Kıbrıs 

sorununun çözümü ve iki ülke arasındaki 

ilişkiler olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son 

gelişmeleri ele aldı.  

KKTC Cumhurbaşkanı, Almanya’nın 

GKRY akredite büyükelçisi ile görüştü 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın, 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) 

akredite Büyükelçisi Franz Josef Kremp'i kabul 

etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs 

Türk tarafının egemen eşitlik ve Rum tarafı ile 



 

iş birliğini öngören iki devlete dayalı 

politikasına değindi. Başta doğrudan uçuşlar 

olmak üzere, Kıbrıs Türk halkına karşı 

uygulanan izolasyon ve kısıtlamaların kabul 

edilemez olduğunu vurgulayan Tatar, bunların 

kaldırılmasını ve AB'nin geçmişte Kıbrıs Türk 

halkına yapmış olduğu vaatlerini yerine 

getirilmesini istedi. Tatar, Kıbrıs meselesinde 

ilerleme sağlamak için yeni bir sayfa 

açılmasının şart olduğunu da bildirdi. Büyükelçi 

Kremp ise Kıbrıs meselesinde bir uzlaşı 

sağlanması için Almanya'nın taraflara istemeleri 

halinde yardım etmeye her zaman hazır 

olduğunu ve bundan memnuniyet duyacaklarını 

kaydetti. 

KKTC'nin yerli otomobili Günsel görücüye 

çıktı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yakın Doğu 

Üniversitesi bünyesinde 160 Türk mühendis ve 

tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği 

yerli otomobili Günsel, Müstakil Sanayici ve 

İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 

Ticaret Fuarı'nda meraklılarıyla buluştu. KKTC 

dışında ilk lansmanı Türkiye'de yapılan yüzde 

100 elektrikli Günsel'in ilk modeli B9'un test 

sürüşleri de gerçekleşti. B9'un ilk prototipleri 

KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını 

simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde 

üretildi. Alınan bilgiye göre, seri üretimi 2021'in 

son çeyreğinde başlayacak Günsel'in üretim 

kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin adede ulaşacak. 

Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan 

Suat Günsel, "Tasarımı, mühendisliği, yazılımı 

tamamen bize ait olan, KKTC'de Yakın Doğu 

Üniversitesi'nde üretilen Günsel, Türk 

dünyasının arabasıdır" dedi. 

Avrupa Parlamentosu Maraş ve Kıbrıs 

müzakereleri konulu tasarıyı kabul etti 

Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın 

bir kısmının açılması kararından geri 

dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki 

bölgeli federasyon temelinde çözümünü 

hedefleyen müzakerelerin yeniden 

başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye yaptırım 

uygulamasını istedi. Tasarıda kapalı Maraş'ın 

bir kısmının açılması "Türkiye'nin yasa dışı 

faaliyeti" olarak nitelendirildi ve kınandı. 

Türkiye'den kararını geri alması, Türk askerini 

adadan çekmesi, Maraş'ı yasal sakinlerine 

"geçici BM yönetiminde" devretmesi ve adanın 

nüfus yapısını değiştirmemesi istendi. Tasarıya 

eklenen değişiklik teklifinde ise Kıbrıs Rum 

kesiminin toprak bütünlüğüne destek vurgulandı 

ve AB ülkelerine, "üçüncü ülkelerin adada Rum 

tarafı dışında bir devleti tanımasına" karşı 

çıkması çağrısı yapıldı. KKTC ise, kabul edilen 

Maraş ve Kıbrıs müzakereleri konulu tasarıya 

tepki göstererek, "KKTC'nin aldığı karar tam da 

kapalı Maraş'ın açılarak yasal sahiplerine iade 

edilmesidir" açıklamasını yaptı.  

KKTC Cumhurbaşkanlığından AB ve BM'ye 

tepki 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği (AB) ve 

Birleşmiş Milletlerden (BM) Kıbrıs meselesi ve 

Kapalı Maraş ile ilgili gelen açıklamalara tepki 

gösterdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 

açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 

Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 15 Kasım 

tarihli açıklamasının, Kıbrıs gerçeklerinden ne 

kadar uzak ve Kıbrıs meselesine taraf olan iki 

eşit halk ve devlete karşı ne kadar yanlı 

davranıldığını bir kez daha gösterdiği ifade 

edildi. Açıklamada, Borrell tarafından "üyeler 

arasında dayanışma" saikiyle yapılan bu talihsiz 

açıklamayla, AB'nin çözüm konusunda herhangi 



 

bir yapıcı rol oynayamayacağının da 

kanıtlandığı belirtildi. 

Azerbaycan ve dört kardeş ülkenin KKTC'yi 

resmen tanıması gündemde 

KKTC’nin Azerbaycan, Pakistan, Libya, 

Bangladeş ve Gambiya tarafından tanınması 

haberi Rum yönetimi lideri Nikos 

Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin yayın organı 

Alithia gazetesinin manşetinde yer aldı. Haberde 

Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nin (GKRY) konuya dair endişeleri 

dile getirildi. Azerbaycan’ın Dağlık 

Karabağ’daki tarihi zaferinin ardından yaklaşık 

30 yıllık işgal sona ererken, KKTC’nin resmi 

olarak tanınmasının da yolu açıldı. Azerbaycan, 

Karabağ zaferi öncesinde KKTC’nin resmî 

olarak tanınması için girişimlerde bulunurken 

AB tarafının, “Biz de Dağlık Karabağ Özerk 

Cumhuriyeti’ni tanırız” tehdidi ile karşı karşıya 

gelmişti.  

KIRIM 

Yunus Emre Enstitüsünden Kiev Doğu 

Dilleri Okuluna destek 

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 

Doç. Dr. Ümit Yıldız, Kiev YEE Müdür Vekili 

Mehmet Karakısa ve Kiev Doğu Dilleri Lisesi 

Müdürü Oksana Proskura'nın katılımıyla Türkçe 

eğitimi kitap setlerinden oluşan materyal 

yardımı takdim edildi. 159 öğrencinin birinci 

yabancı dil olarak Türkçe öğrendiği Kiev Doğu 

Dilleri Okulunda, 1993'ten beri Türkçe eğitimi 

veriliyor. 

Kırım Tatar Kültürünü tanıtım faaliyetleri 

Kırım Ailesi sivil teşkilatı, Ukrayna Kültür 

Vakfının desteğiyle “Kırım Tatarları: Tarih, 

Kültür, Sanat.” isimli projeyi hazırladı. Proje 

çerçevesinde, bir ders kitabı ve 15 video dersten 

oluşan bir kurs hazırlandı. "Kırım ve Kırım 

Tatar Halkının Tarihi" kitabının tanıtımı 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirildi. 

Ayrıca proje kapsamında Kırım Tatarca ve Latin 

alfabesinde internet sitesi geliştirildi.  

Ukrayna Bağımsız Devletler Topluluğu 

monopol anlaşmasından çekildi 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile 

"Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından 

çekinilmesini öngören yasayı onayladı. 

Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol 

Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği 

belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası 

bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu 

bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade 

edildi. Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal 

ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı 

kaydedildi. 

Eskişehir'de Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 

Hatıra Ormanı açıldı 

Eskişehir’de Milli Mücadele’nin 100. Yılına 

ithafen, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi 

tarafından 2020 adet fidanla kurulan Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu Hatıra Ormanının açılışı 

gerçekleştirildi. Daha önce Türk Ocakları Genel 

Merkezinin başlattığı “Millî Mücadele’nin 100. 

Yılında Türk Ocakları Hatıra Ormanları” projesi 

kapsamında Nisan 2020’de Türk Ocakları 

Kocaeli Şubesi tarafından “İsmail Gaspıralı 

Hatıra Ormanı”nın kurulduğu bildirilmişti. 

Litvanya ve Estonya'dan Kırım Platformu'na 

destek 

Litvanya’nın Kiev Büyükelçisi Valdemaras 

Sarapinas, yaptığı açıklamada, Litvanya’nın, 

Ukrayna’nın uluslararası Kırım Platformu’nu 

oluşturma kararını desteklediğine ve Platformun 

faaliyetlerine katılmayı planladığını ifade etti. 



 

Estonya Dışişleri Bakanlığı da, Estonya’nın, 

Kırım’ın Rus işgalinden kurtarmaya yönelik 

uluslararası çabaları birleştirecek Kırım 

Platformu’na destek verdiğini ve katılmaya 

hazır olduğunu bildirildi. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Kırımlı 

yurttaş gazeteciler için çağrı 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar, Kanada ve Birleşik Krallık tarafından 

düzenlenen Medya Özgürlüğü Koalisyonu üye 

devletlerinin bakanlar düzeyindeki toplantısına 

katıldı. Emine Ceppar, uluslararası toplumu, 

Rus işgali altındaki Kırım’da işgalciler 

tarafından alıkonulan yurttaş gazetecilerin 

serbest bırakılması konusunda yardımcı olmaya 

çağırdı. Ceppar, “Rus işgal yönetiminin 

baskıları ve tehditleri nedeniyle, bağımsız 

gazeteciler işgal altındaki Donbas ve Kırım’ı 

terk etmek zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.  

130 Ukrayna vatandaşı özgürlüğünden 

mahrum durumda 

Kırım’da Kasım 2020 itibarıyla 130 Ukrayna 

vatandaşı siyasi veya dini nedenli kovuşturmalar 

kapsamında özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı 

bildirildi. Raporu hazırlayan Kırım İnsan 

Hakları Grubu, siyasi tutsakların büyük bir 

çoğunluğunun Kırım Tatarı olduğunu kaydetti. 

Rapora göre, işgalci güçlerce alıkonulan bu 

insanlar tutukevi ve cezaevlerinde tutuluyor.  

Rusya'dan Ukrayna'ya konsolosluk teklifi 

Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni 

2014 yılından beri işgal altında tutan Rusya, 

Ukrayna’ya yarımadada konsolosluk açma 

teklifinde bulundu. Rus basınına konuşan Rusya 

Devlet Başkanlığının Kırım Daimi Temsilcisi ve 

Kırım’ın sözde Başkan Yardımcısı Georgiy 

Muradov, “Kiev için Kırım’da konsolosluk 

açmak faydalı olurdu. Bunun nedeni yılda bir 

milyondan fazla turist ve geniş aile 

bağları.” dedi. Muradov, Ukrayna’nın bunun 

için önce Kırım’ın Rusya tarafından işgalini 

tanıması gerektiğini söyledi. Daha önce de 

Kırım’da Nikaragua Fahri Konsolosluğu 

açılmış, Ukrayna Dışişleri Bakanı, işgal 

altındaki Kırım’da sözde fahri konsolosluğun 

açılmasını ağır uluslararası hukuk ihlali olarak 

nitelendirmişti. 

BM Genel Kurulu Kırım'daki insan hakları 

ihlallerini kınayan karar tasarısını onayladı 

75. Dönem Birleşmiş Milletler (BM) Genel 

Kurulu 3. Komitesi, 18 Kasım tarihinde bir 

toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıda, 

“Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol 

(Akyar) Şehrinde İnsan Hakları Durumu” karar 

tasarısı kabul edildi. Belgenin, Genel Kurul’un 

talebi üzerine sunulan ve BM Genel 

Sekreteri’nin işgal altında bulunan topraklardaki 

toplu insan hakları ihlallerine dair sayısız vakayı 

belgeleyen son iki raporuna dayandığı bildirildi.  

İşgal altındaki Kırım’da kaçırılan kişiler 

hakkında kapsamlı rapor hazırlandı 

KrımSOS teşkilatı, Rusya tarafından işgal 

edilen Kırım’da kaçırılan aktivistler ve ortadan 

kaybolan kişiler hakkında kapsamlı bir rapora 

imza attı. Raporda, Kırım’ın Rusya tarafından 

işgal edildiği tarihten bu yana yarımadada 

kaçırılan ve ortadan kaybolan kişilerin durumu 

ve vakalara yönelik ayrıntılar yer alıyor. Ayrıca 

15 kişiden 11’inin ortadan kaybolduğu olayla 

ilgili, Rus devlet kurumlarının veya Rusya 

tarafından kontrol edilen grupların ilgisi 

olduğuna dair kanıtların mevcut olduğu da ifade 

edildi. Moldova’nın yeni Cumhurbaşkanı 

 



 

seçilen Maya Sandu, Rus işgali altında bulunan 

Kırım’ın Ukrayna toprağı olduğunu kaydetti. 

Moldova'nın yeni cumhurbaşkanından Kırım 

açıklaması 

Cumhurbaşkanı Sandu, Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğüne ve egemenliğine saygı 

duyduklarını vurgulayıp, cumhurbaşkanlığı 

sırasında da Ukrayna’nın Kırım üzerindeki 

egemenliğini tanıma iradesini sürdüreceğini 

bildirdi.  

Kerç Köprüsü yaptırımlarına dört ülke daha 

katıldı  

Ukrayna, Karadağ, Arnavutluk ve Norveç, 

Avrupa Birliğinin (AB), işgal edilen Kırım 

Yarımadası’nı Rusya’ya bağlamak amacıyla 

yasa dışı şekilde inşa edilen Kerç Köprüsü 

inşaatında yer alan kişi ve şirketlere uygulanan 

yaptırımları genişletme kararını destekledi. 

Rusya, 2014 yılında Ukrayna’ya bağlı Kırım 

yarımadasını işgal ettikten sonra Kırım’ı 

Rusya’yla bağlamak amacıyla 2017 yılında 

Kerç Boğazı üzerinden yasa dışı şekilde köprü 

inşa etmeye başlamıştı. Avrupa Birliği, Kerç 

Köprüsü’nün yapımında yer alan 6 şirkete karşı 

Temmuz 2018’de yaptırım uygulamaya başladı. 

AB'nin Rusya yaptırımlarına dört ülke daha 

katıldı 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tehdit eden 

eylemler nedeniyle Rusya’ya karşı uygulanan 

Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına 4 ülke daha 

katıldı. Karadağ, Arnavutluk, Lihtenştayn ve 

Norveç; Rusya’ya bireysel yaptırımlar 

uygulama kararı aldı. AB, ilk olarak 2014 

yılında aldığı yaptırım kararını Eylül 2020’de 6 

ay daha uzatmıştı. AB’nin diğer 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. 

Rusya, Ukrayna'ya yönelik karşı yaptırımları 

uzatma kararı aldı 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna 

ve Avrupa ülkeleri tarafından Kırım’ın işgali 

nedeniyle Rusya’ya yönelik uyguladığı 

yaptırımlara cevap olarak 2018 yılında 

yürürlüğe giren yaptırımların uzatılmasına 

ilişkin kararname imzaladığı bildirildi. Rusya, 1 

Kasım 2018 tarihinde 322 Ukrayna vatandaşı ve 

68 Ukrayna şirketine karşı yaptırım uygulama 

kararı aldı. Ukrayna’nın yaptırımları iptal etmesi 

halinde Rusya’nın da kararı iptal edebileceği 

ifade edildi. Yaptırım listesinde Kırım Tatar 

halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil 

Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi 

(KTMM) Başkanı Refat Çubarov da yer alıyor.  

Rusça-Kırım Tatarca çevrim içi sözlük 

oluşturuldu 

Kırım Tatar aktivistleri, Kırım Tatar dilinin 

daha kolay öğrenilmesi için Luğatçıq isimli 

çevrim içi sözlük geliştirdi. Sözlüğü 

oluşturanlardan Ayder Acıvapov, Crimean 

Tatars projesine yaptığı açıklamada, “Her Kırım 

Tatarına, istediği kelimenin çevirisini hızlı ve 

kolay bir şekilde bulma olanağını sağlamak 

amacıyla bu sözlüğü geliştirdik.” ifadelerini 

kullandı. Acıvapov, sözlükte yaklaşık 45 bin 

Kırım Tatarca kelimenin yer aldığını bildirdi. 

Fransa, Karadağ ve Endonezya’ya Kırım 

Platformu’na katılma daveti 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar, Karadağ’ın Ukrayna Büyükelçisi 

Dragica Ponorac ile bir araya geldi. Görüşme 



 

sırasında Bakan Yardımcısı Ceppar, Karadağ’ı 

Kırım Platformu’nun çalışmalarına katılmaya 

davet etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro  

Kuleba ise Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı 

Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi 

gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Kuleba, 

Fransa’yı Kırım Platformu’na katılmaya davet 

etti. Ukrayna Parlamentosu da Endonezya ile 

Parlamentolararası İlişkiler Grubu üyeleri, 

Endonezya Parlamentosu heyeti temsilcileriyle 

bir araya geldi. Görüşmeye Kırım Tatar halkının 

milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa 

Abdülcemil Kırımoğlu da katıldı. Toplantı 

kapsamında Kırımoğlu, Endonezya’yı Ukrayna 

Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Kırım 

Platformu girişimine katılmaya davet etti. 

Ukrayna medyasında yer alan habere göre 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine 

Ceppar, Rusya'nın Kırım'daki durumdan 

sorumlu olduğu için Kırım Platformuna 

katılması gereken ilk ülke olduğunu 

vurgulayarak Rusya'yı Kırım Platformuna 

kesinlikle davet edeceklerini ve davet için 

uygun yöntem aradıklarını belirtti. 

Kırım Platformu Zirvesi, Mayıs 2021'de 

yapılacak 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Kırım 

Platformu çerçevesinde düzenlenmesi planlanan 

uluslararası zirvenin tarihi konusunda 

açıklamalarda bulundu. Buna göre zirvenin 

Mayıs 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanıyor. 

Kırım'daki insan hakları ihlalleri yeni 

merkezde kayıt altına alınacak 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy 

Reznikov, Kırım’daki insan hakları ihlallerinin 

kayıt altına alınacağı yeni bir merkezin 

kurulacağını bildirdi. Merkez hakkında 

ayrıntıları paylaşan Oleksiy 

Reznikov, “Bakanlığımızın şemsiyesi altında, 

suçların kaydedilmesiyle ilgilenen Ukrayna 

Başsavcılığı ile birlikte insan hakları ihlallerini 

kayıt altına almak için bir merkez 

oluşturuyoruz. Ceza Kanunu kapsamı dışında 

olan başka insan hakları ihlalleri de var. 

İnsanlar, haklarının ihlalinin tazmin edilmesi 

için tüm uluslararası mahkemelerde dava 

açabilecek. Çocuklarımızın yabancı bir devletin 

ordusuna alınması başta olmak üzere herhangi 

bir ihlal insancıl hukuk ihlalidir. Çok fazla vaka 

var. Hepsini kaydediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Ukrayna Parlamentosunda Kırım Platformu 

Milletvekili Birliği kurulacak 

Ukrayna Milletvekili Rüstem Umerov, 

Ukrayna-Almanya Parlamentolar Arası İlişkiler 

Grubu toplantısına katıldı. Umerov, 

Parlamentoda farklı gruplardan 

milletvekillerinin yer alacağı Kırım Platformu 

milletvekili birliğinin kurulacağını duyurdu. 

Çek Cumhuriyeti'nden Bekirova'ya ve 

Kırımoğlu'na ödül 

Çek Cumhuriyeti Totaliter Rejimleri İnceleme 

Enstitüsü, Kırım Tatar tarihçi, Kırım Tatar 

halkının tarihi ve mücadelesi hakkında birçok 

kitap ve makalenin yazarı, Gülnara Bekirova‘yı, 

demokrasi, özgürlük ve insan hakları ilkelerini 

savunmadaki başarılarından ötürü ödüle layık 

gördü. Bekirova, “Bu ödül, hakkında kitap ve 

makaleler yazdığım, program ve belgeseller 

çektiğim tüm Kırım Tatar halkının 

ödülüdür.” ifadesini kullandı. Çek Cumhuriyeti, 

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil 

Kırımoğlu’na da “halk adına yüceltilmiş yaşam” 

nedeniyle diplomasi için liyakat ödülü verdi. 

Kırım'da Kovid-19’da son durum 

Salgının başından Kasım 2020 sonuna kadar 

Kırım’da toplamda 19 bin 718 Kovid-19 



 

vakasının tespit edildiği, 407 kişi koronavirüs 

nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 15 bin 211 

hastanın iyileştiği bildirildi. Ayrıca, Kırım Tatar 

Milli Meclisi işgal edilen Kırım’da Kovid-19 

hastalığına yakalanan kişilerin gerçek sayısını 

belirlemek için bir kampanya 

başlatacak. Yapılan kampanya neticesinde 

hazırlanan rapor, Birleşmiş Milletler’e 

iletilecek. 

IRAK 

Türkmen Kardeşlik Ocağı, Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele Konferansı düzenledi 

Türkmen Kardeşlik Ocağı, Başkent Bağdat'taki 

merkezinde "Kadına Yönelik Şiddetle 

Mücadele" konferansı düzenledi. Konferans'ta 

kadınlara yönelik şiddet ve şiddeti engelleyecek 

yasalar ele alındı. Nema Kuruluşu başkanı Emel 

Sakar, Kadın yönelik şiddeti önleyen yasanın 

parlamento tarafından reddedildiğini belirtti. 

Sakar, Hükümeti bu olumsuz olguya karşı 

harekete geçmeye çağırdı. 

TİKA'dan Kerkük'te Osmanlı döneminden 

kalan mekânlara ziyaret 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan bir 

heyet, Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı 

döneminden kalan tarihi mekânları ziyaret 

ederek incelemelerde bulundu. Restorasyonu 

TİKA tarafından yapılan Kerkük Kayseri 

Çarşısını ziyaret ettiklerini belirten TİKA 

Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent 

Korkmaz, Kerkük Kalesi, Nakışlı Minareli 

Cami ve Osmanlı kışlasında da incelemelerde 

bulunduklarını kaydetti. Öte yandan Kerkük 

Valisi Rakan Said, Türkiye devleti ve halkının, 

en zor günlerinde Irak'ın yanında olduğunu 

belirterek, "DEAŞ'ın terör saldırılarının 

yaşandığı dönemde de Kovid-19 krizinde de 

Türkiye Cumhuriyeti hep Iraklıların yanında 

olmuştur." dedi. 

Kerkük'te 50 kişiye ait cesedin yer aldığı 

toplu mezar bulundu 

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral 

Saad Harbiye, Kerkük'ün Havice ilçesinin 

Reşad Nahiyesi yakınlarındaki kırsal bölgede, 

DEAŞ tarafından öldürülen 50 kişinin cesedinin 

yer aldığı bir toplu mezar bulunduğunu belirtti. 

Toplu mezarın bölgedeki Irak Federal Polis 

Gücü'nün operasyonları sırasında ortaya 

çıkarıldığını aktaran Harbiye, mezardaki 

cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların 

başladığını kaydetti. 

Telafer ve İyaziye göçmenlerine ev sahipliği 

yapan Yahyava Kampı kapatıldı 

6 yıl boyunca Telafer ve İyaziye göçmenlerine 

ev sahipliği yapan Yahyava Sığınmacı Kampı, 

göçmenlerin bölgelerine dönmesiyle kapatıldı. 

Yahyava Kampı, Terör örgütü DEAŞ'ın 

yaklaşık 6 yıl önce Musul ve Telafer ilçesini ele 

geçirmesinin ardından Kerkük‘e sığınan 

Türkmen iç göçmenlerinin barınma yeri 

olmuştu. 

Musul'da 15 kişiden oluşan terör ağı 

çökertildi 

Ülkede terör yuvalarına karşı askeri 

operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu 

çerçevede, Ulusal Güvenlik Birimleri tarafından 

açıklama geldi. Açıklamada, Musul'da yargı 

tarafından 15 kişiden oluşan terör ağının 

çökertildiği aktarıldı. Ulusal Güvenlik Birimleri, 

teröristlerle, gerçekleştirilen soruşturma 

sırasında terör saldırıları planladıklarını itiraf 

ettiklerini belirtti. 

 



 

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu 

tarafından Geleceğe Nefes etkinliği 

düzenlendi 

Geleceğe Nefes adlı fidan dikme etkinliğine, 

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet 

Küçüksakallı, Musul Valisi Necim el Cuburi, 

Musul Kaymakamı Züheyir Araci, Musul 

Vilayet Meclisi Üyesi ve Irak Türkmen Cephesi 

Musul Başkanı Lokman Necim Reşidiyeli, 

Musul Üniversitesi Rektörü Ahmet Kusay ve 

çok sayıda yetkili katıldı. Etkinlik öncesi bir 

araya gelen Musul Başkonsolosu Küçüksakallı 

ve Musul Valisi Cuburi, ikili görüşmelerinin 

ardından birlikte ilk fidanın dikimini 

gerçekleştirdi. 

ITC Başkanı Kerkük Su Projesini ziyaret etti 

Irak Türkmen Cephesi genel başkanı 

milletvekili Erşat Salihi, Kerkük Su Dairesi 

müdürü Abbas İsmail ile birlikte Kerkük Su 

Projesi'ni ziyaret etti. Kerkük Su Projesi'nin 

uzun sürmesinin nedeninin finansman eksikliği 

olduğunu belirten Salihi, projenin büyük öneme 

sahip olduğunu söyledi. Projelerde Irak 

şirketlerine daha fazla önem verilmesi 

gerektiğini ifade eden Salihi, yabancı şirketlere 

verilen projelerde büyük yolsuzluklar olduğunu 

kaydetti. 

TACİKİSTAN 

Tacikistan askıya alınan mahkûm 

ziyaretlerine yeniden izin verdi 

Tacikistan Adalet Bakanlığına bağlı Cezaevleri 

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 

Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan bu yana geçerli 

olan mahkûmları ziyaret yasağının kaldırıldığı 

bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 testi negatif 

olduğuna dair son 24 saatte alınan raporu olan 

mahkûm ailesi ve yakınlarının cezaevini ziyaret 

edebileceği belirtildi. 

Tacikistan Cumhurbaşkanı yeni hükümeti 

belirledi 

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 

Kahir Rasulzade başbakanlığında yeni 

hükümetin kurulmasını kararlaştırdı. Tacikistan 

anayasasına göre, hükümet başkanı sıfatını da 

bulunduran Cumhurbaşkanı tarafından 

imzalanan kararnameyle hükümet üyelerinin 

atanmasının ardından, söz konusu kararnamenin 

parlamento genel kurulunda onaylanması 

gerekiyor. 

Tacikistan'da yılbaşı etkinlikleri yasaklandı 

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi, 

Kovid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ülke 

genelinde tüm yılbaşı etkinliklerini ve 

kutlamalarını iptal etme kararı aldı. Merkez 

kararına göre, ülkedeki hiçbir park ve meydana 

yılbaşı çamları dikilmeyecek. 

Tacikistan'a 12 milyon dolarlık maddi destek 

Tacikistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamaya göre, başkent Duşanbe’de bakanlık 

ve Uluslararası Kalkınma Birliği ile Uluslararası 

İmar ve Kalkınma Bankası arasında ülkedeki 

tıbbi hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi için 

ülkeye 12 milyon dolar kaynak sağlanmasına 

ilişkin anlaşma imzalandı. Anlaşma uyarınca 

ülkeye Uluslararası Kalkınma Birliği 10 milyon 

dolar kredi, Uluslararası İmar ve Kalkınma 

Bankası ise 2 milyon dolarlık mali yardım 

sağlayacak. Projenin 2022 yılında 

tamamlanması öngörülüyor. 

 



Rusya ve Tacikistan Ortak Askeri Tatbikat 

Düzenledi 

Rusya’nın yurtdışındaki en büyük üssü olan 

201. Rus askeri üssünde görevli askerler ile 

Tacikistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği 

ortak askeri tatbikat, Tacikistan'ın Afganistan 

sınırı yakındaki Sambulı poligonunda yapıldı. 

Rusya'nın Tacikistan'da 7 binden fazla askerinin 

görev yaptığı üs, iki ülke arasındaki anlaşma 

uyarınca 2042'ye kadar ülkede faaliyet 

gösterecek. 

DİĞER 

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 

anma etkinlikleri 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük 

Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete 

intikalinin 82. yılında Ukrayna, Gürcistan, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki Türk 

büyükelçiliklerinde düzenlenen törenlerle anıldı. 

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin 

inisiyatifiyle hazırlanıp Türkiye'nin Kiev 

Büyükelçiliğine hediye edilen Atatürk büstünün 

önünde saygı duruşunda bulunuldu. Büyük 

Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete 

intikalinin 82. yılında Türkiye'nin Bakü 

Büyükelçiliğinde de tören düzenlendi. Sosyal 

mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende 

saygı duruşunda bulunuldu. Türk Dili Konuşan 

Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri 

Baghdad Amreyev ise Mustafa Kemal 

Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj 

yayımladı.  

Türk Dünyası Geleceğe Nefes 

kampanyasında buluştu 

Kazakistan’dan Malta’ya Azerbaycan’dan 

Kuzey Makedonya’ya Geleceğe Nefes’i 

Dünyaya Nefes kılmak adına ‘Geleceğe Nefes’ 

kampanyası bu yıl TİKA’nın katkılarıyla ilk 

defa 25 ülkede gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel 

Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan 

‘Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl da 11 

Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı 

anda gerçekleştirildi. Bu yıl ilk defa başta 

Azerbaycan olmak üzere Bosna-Hersek, Irak, 

Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, 

Ukrayna, Afganistan, Kosova, Macaristan, 

Sırbistan, Tacikistan, Kırgızistan,  Kuzey 

Makedonya, Moldova, Sudan, Nijer, Cezayir, 

Senegal, KKTC, Özbekistan ve Arnavutluk gibi 

pek çok ülke Türkiye ile aynı anda fidan dikerek 

katılım sağladı. 25 ülkenin de katıldığı Milli 

Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon 

fidan toprakla buluştu. 

Atina'nın ilk camisi ibadete açıldı 

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığından 

yapılan açıklamada, "Atina Camii, 2 Kasım 

2020 itibarıyla hizmete açılmıştır ve dini alanlar 

için öngörülen Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 

mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır." 

ifadesi kullanıldı. Kovid-19 nedeniyle resmi 

açılışının başka bir tarihte yapılacağı belirtilen 

caminin, vakit namazlarında cemaatin salgın 

koşullarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı 

belirtildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk 

camisi olan, 14 yıllık plan ve inşa sürecinin 

ardından ibadete açılan 350 kişi kapasiteli 

caminin minaresi bulunmuyor. Atina Camii'nde 

Müslümanlar ilk cuma namazını Kovid-19 

tedbirleri kapsamında 6 Kasım’da kıldı.  

Türkiye Bosna Sancak Derneğinden 

Sırbistan Sancak Bölgesine tıbbi yardım 

Türkiye Bosna Sancak Derneği önderliğinde 

pek çok sivil toplum örgütüyle birlikte salgınla 

mücadeleye destek amacıyla başlatılan "Sancak 

Yalnız Değil" kampanyası kapsamında, 

yardımseverlerden toplanan 1,5 milyon lira 

değerinde bir tır dolusu sağlık malzemesi 

Sırbistan’ın Sancak bölgesine ulaştı.  



 

Mostar Köprüsü'nün yıkılışının 27. Yılında 

tören düzenlendi 

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı 

eserlerinden Mostar Köprüsü'nün, Hırvat 

birliklerinin yoğun top atışları sonucu 

yıkılmasının 27. yılında tören gerçekleştirildi. 

Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen 

tarihi köprü üzerindeki anma töreni, 27 yıl önce 

9 Kasım’da köprünün yıkıldığı 10.16'da 

sirenlerin çalmasıyla başladı. Törene katılan 

Mostarlılar, Neretva Nehri'ne karanfil ve 

zambak bırakırken, sembolik olarak köprüden 

"sessiz atlayış" da yapıldı. "Mostari" Atlama 

Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic, 9 Kasım 

gününün her yıl hüzünle hatırlandığını 

belirterek, bu yılki törenin Kovid-19 salgını 

tedbirleri kapsamında sınırlı bir katılımla 

yapıldığını söyledi. Mostar Köprüsü, eski 

Mostar şehriyle birlikte 2005 yılında 

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne 

eklenmişti. 

TİKA’dan Bosnalı kadınlara tarımsal destek 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığınca kırsal alanda kadının 

güçlenmesine ve aile ekonomisine katkı 

sağlamak hedefiyle Bosna Hersek'te Örtü Altı 

Üretiminin Geliştirilmesi Projesi uygulandı. 

Proje kapsamında, Bosna Hersek'in Bihac, 

Vitez, Bugojno, Gorazde, Bratunac, Livno, 

Bosanska Kostajnica ve Prijedor şehirlerindeki 

60 aileye sera ve sulama sistemi kurularak, 

tarımsal üretime adım atmaları sağlandı. 

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlandı 

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te 

gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist 

Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri 

kutlanan Devlet Günü dolayısıyla birçok şehirde 

törenler düzenlendi. Devlet Günü kapsamında, 

başkentteki Hum Dağı'nda da sembolik olarak 

Bosna Hersek bayrağı göndere çekilirken 

Kovaçi Şehitliği'nde de tören yapıldı. Bu arada, 

ülkenin büyük bölümünde törenlerle kutlanan 

25 Kasım Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun 

olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde ise 

milli bayram olarak kabul edilmiyor. 

Türk-Bulgar turizm işbirliği sürüyor 

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm 

Bakanı Mariyana Nikolova turizm sektöründe 

faaliyet gösteren 50’yi aşkın Bulgar ve Türk 

şirketinin katıldığı iş forumunun açılışını yaptı. 

Turizm Bakanlığı Basın Merkezi, forumda her 

iki ülkenin turizm sektöründeki başarılı 

uygulamalarının ele alındığını, karşılıklı yatırım 

olanaklarının değerlendirildiğini ve sektörün 

dijitalleşmesine ilişkin deneyimlerin 

paylaşıldığını duyurdu.  

Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik 

müzakerelerine başlamasını veto etti 

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 

Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin komşu 

Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliğine (AB) 

üyelik müzakerelere başlamasını veto ettiğini 

duyurdu. Zaharieva, Sofya'da basına yaptığı 

açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın yolu çok 

uzun, müzakerelere hazır olduğunda AB’de 

yerini bulabilecek. Bulgaristan düşmanlığı 

temelli ideolojiye dayanan bir devletin AB’de 

yeri yoktur." dedi.  

Bulgaristan’da Kovid-19’a karşı önlemleri 

sıkılaştırdı 

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, 

ülkede 27 Kasım itibarıyla Kovid-19 salgınıyla 

ilgili tedbirlerin kararlı bir şekilde 

sıkılaştırılacağını duyurdu. Bakan Angelov, 



 

düzenlediği brifingde "Ülkede tüm eğitim 

kurumları uzaktan eğitime geçecek, hizmet 

sektöründe gıda satış yerleri, eczaneler, 

bankalar, sigorta şirketleri ve benzin istasyonları 

dışında hizmet verilmeyecek." dedi. Sağlık 

Bakanlığının teklif ettiği önlemler kapsamında 

ülkedeki olağanüstü salgın durumu, 2021 yılının 

mart ayına kadar uzatıldı. 

Tataristan’da Osmanlı kaftanları sergisi 

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin 

başkenti Kazan’da Türkiye’den getirilen 

Osmanlı dönemine ait giysilerin birebir aynısı 

11’i elbise olmak üzere 21 üründen oluşan 

"Çağdaş Türk Tasarımcıları Gözüyle Osmanlı 

Kaftanları Sergisi" düzenlendi. Kazan Kremlini 

Açık Hava Müzesi'nde açılan sergide konuşan 

Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, 

sergide gösterilen eserlerin Osmanlı 

İmparatorluğu'nda kullanılmış kıyafetlerin 

çağdaş yorumu olduğunu vurgulayarak, 

"Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan Osmanlı 

İmparatorluğu'nun zengin kıyafet kültürünü 

bugün bize ev sahipliği yapan Kazan halkıyla 

paylaşmak istedik." ifadelerini kullandı. Sergi 

13 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak. 

TİKA Karadağlı çiftçilere tarım ekipmanı 

desteğinde bulundu 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı tarafından Karadağ'ın Bijelo Polje 

şehrindeki çiftçilere tarım ekipmanı desteğinde 

bulunuldu. TİKA Podgorica Koordinatörü 

Abdurrahman Toprak, yaptığı açıklamada, bu 

desteğin TİKA tarafından 2017'de başlatılan 

Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nin devamı 

niteliğinde olduğunu belirtti. 

TİKA Karadağ'da bilgisayarlı eğitime 

destekte bulundu 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA) tarafından Karadağ'da 

yürütülen "İlköğretim Okulu Teknik Donanım 

Projesi" kapsamında, Bar şehrindeki bir 

ilköğretim okuluna bilgisayar, projeksiyon 

cihazı ve ekipman desteğinde bulunuldu. 

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Anto 

Djedovic İlköğretim Okulu'ndaki 20 sınıfa 

bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ekipman 

desteği sağlandığı bildirildi. 

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi 

gözaltına alındı 

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova 

Özel Savcılığı tarafından hakkındaki 

iddianamenin kabul edilmesi üzerine 5 

Kasım’da görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Lahey'deki özel savcılık, Kosova 

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis 

Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki 

savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş 

suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da 

iddianame hazırlamış ve yetkili özel 

mahkemeye sunmuştu. Hollanda'daki Kosova 

Özel Savcılığı, Thaçi'nin görevinden istifa 

etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına 

alındığını açıkladı. 

Prizren'de yıkılan evlerin kapı ve pencereleri 

sergilendi 

Balkan ülkesi Kosova'nın tarihi ve turistik 

Prizren şehrinde yaşayan Valtida Shukriu, 

şehirdeki yıkılmış evlerden topladığı kapı ve 

pencerelerle sergi açtı. "Kapıda Pencerede 

Beklerim" adını verdiği ve Kosova Kültür 

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle hayata 

geçirdiği proje için 4 yıldır şehrin yıkılan 

evlerinden kapı ve pencereler toplayan 

Shukriu'nun sergisinde, 19. yüzyıla ait Osmanlı 



 

döneminden kalma 8 kapı ve 4 pencere 

bulunuyor. 

Kuzey Makedonya, KEİ'nin 13. üyesi oldu 

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar 

Osmani, ülkesinin Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

Örgütü'nün (KEİ) 13. üyesi olduğunu bildirdi. 

Osmani, Kuzey Makedonya’nın 2023 yılında 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 

dönem başkanlığına adaylık başvurusu yaptığını 

da sözlerine ekledi. 

TİKA Moğolistan’da süt ürünleri üretim 

tesisi kurdu 

TİKA, Moğolistan’ın Gobi-Altay Vilayeti 

Hantaişiriin Şim Kooperatifi bünyesinde süt, 

kurut ve diğer süt ürünleri üretim tesisi kurarak 

yerel üreticilerin refah düzeyinin iyileştirilmesi, 

iş sahası yaratılması, halkın modern ve hijyenik 

yöntemlerle işlenmiş sağlıklı süt ve süt ürünleri 

üretebilmesine katkı sağladı. Hantaişiriin Şim 

Kooperatifi 2014 yılından itibaren hayvansal 

ürünler, süt ve süt ürünleri alanlarında faaliyeti 

göstermekte olup 12 kadın üyeden oluşuyor. 

Türk dünyasının ünlü bilim insanı Farabi 

Ankara'da anıldı 

Uluslararası Tük Kültürü Teşkilatı 

(TÜRKSOY,) Ankara Üniversitesi ve 

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 

dünyaca ünlü Türk bilim insanı Farabi'ye 

ithafen "Doğumunun 1150. yılında İnsanlığın 

İkinci Öğretmeni Farabi" paneli düzenlendi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY 

Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk 

dünyasının görkemli şahsiyetlerini dünya 

genelinde tanıtma hedefini kendine şiar edinmiş 

TÜRKSOY'un, orta çağ bilim dünyasında bir 

yıldız gibi parlayan Farabi'yi anmak ve tanıtmak 

için çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.  

TÜRKSOY, Türk dünyasından bilim 

insanlarına madalya takdim etti 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 

(TÜRKSOY), Türk dünyasına bilimsel 

çalışmalarıyla katkı sağlayan önemli bilim 

insanlarına şükran nişanesi olarak "Nemeth 

Hatıra Madalyonu" takdim etti. Törende, Türk 

dili ve grameri ile Türkoloji'ye sundukları katkı 

nedeniyle Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. 

Zeynep Korkmaz, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, 

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Prof. Dr. Leyla 

Karahan, Prof. Dr. Ş. Halûk Akalın ile 

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis'e ünlü 

Macar Türkolog Gyula Nemeth'in doğumunun 

130. yıl dönümüne özel olarak TÜRKSOY 

tarafından hazırlanan hatıra madalyonu verildi. 

Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 76. 

yılı 

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği tarafından, Ahıska Türklerinin ana 

vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 

76. yılına ilişkin anma programı gerçekleştirildi. 

Derneğin başkan yardımcısı Osman Hatipoğlu, 

anma programında yaptığı konuşmada, 14 

Kasım 1944'ün Ahıska Türkleri için ayrılığın, 

hasretin, özlemin ve parçalanmışlığın başladığı 

tarih olduğunu söyledi. Uluslararası kuruluşların 

raporlarına ve çeşitli kaynaklara göre, bugün 

550-600 bin Ahıska Türkü vatanlarından uzakta 

yaşıyor. Ahıskalı Türklerin en çok yaşadıkları 

ülkelerin başında Türkiye, Kazakistan, 

Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, 

Ukrayna ve ABD geliyor. 

 



 

Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş 

gülle bulundu 

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna 

Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 70 kiloluk taş 

gülle bulundu. Savunma Bakanlığı ve Savaş 

Tarihi Enstitüsü ve Müzesi yetkililerinin yaptığı 

inceleme sonucu, 70 kiloluk taş güllenin 

Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. 

Haberde, güllenin bakanlığa ait müzede 

sergileneceği bilgisi yer aldı. 

4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk 

koordinasyon komitesi toplantısı yapıldı 

Türkiye’nin ev sahipliğinde gelecek yıl 

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenmesi 

planlanan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk 

koordinasyon komitesi toplantısı, Türk Konseyi 

Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın 

moderatörlüğünde hibrit formatta İstanbul'da 

yapıldı. Toplantıda, ortak kültürün 

canlandırılması ve korunması hedefinin yanı 

sıra ülkeler ve kültürler arası dayanışmanın 

ilerletilmesi amacıyla düzenlenen oyunların, 

usul, esas ve kurallarını belirleyen yönetmelik 

görüşüldü. Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesi 

fikri, ilk olarak 2012'te Kırgızistan'ın başkenti 

Bişkek'teki 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde üye 

ülke devlet başkanlarınca uygun bulunmuş, ilk 

üç Dünya Göçebe Oyunu 2014, 2016 ve 2018'de 

Kırgızistan tarafından düzenlenmişti. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


