
 

 

AZERBAYCAN 

Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Günü ilan edildi 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Zafer 

Günü" olarak belirlenen 10 Kasım tarihini, 

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk 

geldiği için, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığı gün 

olan 8 Kasım tarihiyle değiştirdi. Açıklamada, 

Azerbaycan'ı tüm kalbiyle seven ve 

"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederimiz 

kederimizdir" diyen Atatürk'ün her bir 

Azerbaycanlının kalbinde yer edindiği ve büyük 

saygıyla anıldığı vurgulandı. Azerbaycan 

ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent 

merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması 

üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. 

Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve 

Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden 

anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. 

Azerbaycan, Dağlık Karabağ zaferini “Zafer 

Geçidi Töreni” ile kutladı 

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde 

ettiği zafer, Mehmetçik ve Azerbaycan 

askerlerinin katıldığı törenle kutlandı. Tören için 

hazırlanan Azadlık Meydanı'nın çevresindeki 

binalar Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve 

"Karabağ Azerbaycan'dır" yazılı posterlerle 

süslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 

tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, 

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın 

okunmasıyla başladı. Tören alanına, 28 yıl işgalin 

ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan 

bayrağı getirildi. Daha sonra 44 günlük savaşa 

katılan askeri birliklerin sancakları alanda 

görüldü. Azerbaycan'a, Vatan Muharebesi'nde her 

zaman desteğini bildiren Türkiye Cumhuriyeti'nin 

seçkin askerleri de törene katıldı. Savaşta 

yaralanan gaziler de geçit töreninde yer aldı. 

Askerlerin geçişinin ardından Azerbaycan 

ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, 

füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı. 2. 

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunun 

büyük kayıplar vermesine neden olan insansız 

hava araçları da gösterildi. Törende, Azerbaycan 

ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, 

çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, 

savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen 

silahlar da sergilendi. Tören, sunucunun, "Yaşasın 

Azerbaycan. Yaşasın muzaffer Azerbaycan 

ordusu. Yaşasın sarsılmaz ve ebedi Türkiye-

Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle sona erdi. 

 

 

 



 

Erdoğan ve Aliyev’den ortak basın toplantısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 

Gençlik Sarayı'nda gerçekleştirdiği baş başa 

görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın 

toplantısında konuştu. Karabağ zaferinin başta 

liderliğini yapan İlham Aliyev olmak üzere, onun 

şahsında tüm Azerbaycanlılara mübarek olmasını 

dileyen Erdoğan, Aliyev'e ve Azerbaycan halkına 

başarılarının artarak devamını diledi ve şehitlere 

Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa temennisinde 

bulundu. Bu arada, ortak basın toplantısı 

öncesinde Erdoğan ve Aliyev'in huzurunda iki 

ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda 

"Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 25 Şubat 2020'de 

Bakü'de İmzalanan Karşılıklı Vize Muafiyetine 

Dair Anlaşma'ya Getirilen Değişikliklere Dair 

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı 

Protokol" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov 

tarafından imza altına alındı. "Türkiye 

Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 

Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine 

İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev 

tarafından imzalandı. "Azerbaycan Cumhuriyeti 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi 

Ajansı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 

Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı" da 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak 

Dağlıoğlu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı 

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Memmedov 

tarafından imza altına alındı. Ayrıca iki ülke 

lideri, geçit töreni anısına bastırılan posta pulu ve 

birinci gün zarflarını mühürledi. 

Türkiye'den, Azerbaycan'a kimlikle seyahat 

protokolü imzalandı 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye 

ile Azerbaycan Cumhuriyetleri vatandaşlarının 

karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkânı 

tanıyan protokolün Bakü’de imzalanması 

hakkında yazılı açıklama yayımladı. Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok yakında Türkiye 

ile Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat 

edilebileceğini duyurdu.  

Azerbaycan’dan Fransa'ya nota 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan 

açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi 

 

 



Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine 

Fransa Ulusal Meclisinin kabul ettiği "Avrupa ve  

Doğu'nun Hıristiyan toplumları ve Ermeni 

halkının korunması" kararına ilişkin protesto 

notası verildi. Bakanlık yetkilileri,  Fransa Ulusal 

Meclisinin kararının Birleşmiş Milletler (BM) 

Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik 

Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve 

uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı 

olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın bu karara 

şiddetle itiraz ettiğini bildirdi. Azerbaycan, daha 

önce de Fransız Senatosunun Dağlık Karabağ'ın 

sözde Ermeni yönetimini tanıma çağrısında 

bulunulan kararı dolayısıyla Fransa'ya nota 

vermişti. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği de, 

Ulusal Meclis'in Fransız hükümetine sözde 

"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanıması 

çağrısında bulunulan kararı onaylamasını 

Azerbaycan'a karşı kışkırtıcı ve düşmanca bir 

eylem olarak nitelendirdi.  

Türkiye ve Azerbaycan'dan Ortak Medya 

Platformu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in nezaretinde, Türkiye 

adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 

Altun, Azerbaycan adına da Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in imza attığı mutabakat 

zaptıyla iki ülkenin medya alanında iş birliğini 

geliştirmek amacıyla "Ortak Medya Platformu" 

oluşturulması kararlaştırıldı. Ortak Medya Platformu 

kapsamında, sağlıklı bir medya ilişkileri ağı 

altyapısının oluşturulması için medya alanında bilgi, 

birikim, tecrübe ve kaynaklar paylaşılacak, iki ülkenin 

medya alanında faaliyet gösteren resmi kurumları ortak 

çalışmalar yürütecek. 

Azerbaycan'da savaş hali feshedildi 

Azerbaycan Milli Meclisi 11 Aralık’ta gerçekleştirilen 

genel kurul toplantısında, Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev'in, "savaş halinin feshedilmesi" yönündeki 

kararını onayladı. Azerbaycan ordusunun topraklarını 

işgalden kurtarmak için operasyon başlattığı 27 

Eylül'de, ülkede savaş hali ilan edilmişti. Savaş hali 

devam ettiği sürede Azerbaycan vatandaşlarının ve 

ülkedeki yabancıların anayasal hak ve özgürlükleri ile 

mülkiyet hakları kısmen ve geçici olarak kısıtlanmış, 

bazı bölgelerde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı 

uygulanmıştı. 

Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında anıldı 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri 

Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı. 

Törende milli marş çalındı, Haydar Aliyev'in mezarına 

çelenk bırakıldı. Haydar Aliyev'in en büyük arzusu, 

Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve 

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı. 

İlham Aliyev, bu kez babasının mezarını, onun 

vasiyetini yerine getirmiş bir devlet başkanı olarak 

 

 



 

ziyaret etti. Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de 

Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, 

bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te 

Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 

Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını 

kaybetmişti. Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçiliğinin 

Haydar Aliyev parkında da anma töreni düzenlendi. 

Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

bahçesine yaklaşık 20 yıl önce kendi diktiği mavi ladin 

ağacının başında da anıldı. 

Aliyev’den AGİT Minsk Grubuna eleştiri 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda 

bulunmak üzere Bakü'ye gelen AGİT Minsk Grubu eş 

başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew 

Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i 

kabul etti. Bölgede durumun değiştiğine dikkati çeken 

Aliyev, Azerbaycan olarak yaklaşık 30 yıldır süren 

Dağlık Karabağ sorununu güç yolu ve siyasi araçlarla 

çözdüklerini bildirdi. Aliyev, çözüm sürecini yürüten 

AGİT Minsk Grubunun faaliyetlerinden de 

bahsederek, "Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın 

çözümünde herhangi bir rol oynamadı ancak Minsk 

Grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı. 

Son 17 yıldır müzakerelerin içindeyim. Minsk Grubu 

fikir üretmek yönünde bazı faaliyetlerde bulunsa da 

bunlar sonuç doğurmadı. Gerçek bu." diye konuştu.  

Azerbaycan ve Ermenistan arasında esir değişimi 

gerçekleştirildi 

Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermeni işgaline son 

vermek için başlattığı harekâtın ardından imzalanan 

ateşkes anlaşması gereği, taraflar arasında esir 

değişimi yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Ermenistan’a 

44, Azerbaycan’a ise 12 esir iade edildi. Ermenistan'ın 

6 yıldan fazla esir tuttuğu Azerbaycanlılar Dilgam 

Esgerov ve Şahbaz Guliyev, esaret yıllarında 

yaşadıklarını ve gördükleri işkenceleri anlattı. 

Arkadaşları Hasan Hasanov'la 2014'te, doğup 

büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının 

mezarlarını ziyaret etmek için gittikleri Kelbecer'de üç 

Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan 

askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin 

almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra 

iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev 

ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Rehin alınan 

Esgerov ve Guliyev, 10 Kasım'da imzalanan bildiri 

gereği 14 Aralık'ta serbest bırakıldı.  

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için 

mutabakat zaptı imzalandı 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un 

katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 

düzenlenen Türkiye Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı 

Mutabakat Zaptı İmza Töreni'nde konuştu. Enerji 

alanında Bakü-Tiflis-Ceyhan projesiyle başlayıp, 

Bakü- Tiflis- Erzurum projesiyle büyük bir aşama 

kaydeden Azerbaycan-Türkiye ortaklığının, Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ile kıtaları 

 

 



 

aştığını vurgulayan Dönmez, BOTAŞ ve SOCAR iş 

birliğiyle gerçekleşecek proje ile Nahçıvan ülkemiz  

üzerinden gelen doğal gaza kavuşacak diye konuştu. 

Nahçıvan'a halihazırda İran üzerinden doğal gaz 

gönderildiğini anımsatan Şahbazov, bu boru hattıyla  

Azerbaycan gazının doğrudan Nahçıvan'a ulaşacağını 

ifade etti. Konuşmaların ardından "Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin 

Mutabakat Zaptı" imzalandı. 

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında 

Mutabakat Zaptı imzalandı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 

Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı 

imzalandı. TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve 

Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta 

merkez bankacılığı konularında iş birliğinin 

geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat 

Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında 

iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı 

konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi. 

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Azerbaycan'a 6 tır 

insani yardım 

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan 

gıda, oyuncak ve tıbbi malzemeleri taşıyan 6 tır, 

Azerbaycan'a gönderildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali 

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen 

uğurlama töreninde, ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 

tırların, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin 

yanında yer aldığının göstergesi olduğunu belirtti. 

Yardım malzemeleri, Dağlık Karabağ bölgesindeki 

çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan sivillere 

ulaştırılacak. 

"Can Azerbaycan'a mektup" kampanyası 

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 

Derneği Kastamonu Şubesince "Can Azerbaycan'a bir 

mektubum var" kampanyası başlatıldı. Kampanyaya 

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi 

üyelerinden de destek geldi. 

Samsun'dan Azerbaycan'a tıbbi ve medikal 

malzeme gönderildi 

Samsun'dan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı için 

bir tır dolusu cerrahi alet, medikal ve tıbbi malzeme 

gönderildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 

törende konuşan Vali Zülkif Dağlı, Azerbaycan'ın 

Ermenistan ile yaşadığı savaş sonrası medikal 

malzemeye ihtiyaç duyabileceği düşüncesiyle bu 

çalışmanın yapıldığını belirtti. 

Türk Kızılay Karabağ’da 

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 

binlerce Azerbaycanlı aile, okul binaları, yurtlar ile 

kamu binalarında veya akrabalarının yanında yaşam 

mücadelesi veriyor. Gerçekleştirdiği üç sevkiyatla 

Azerbaycan’a 19 tır dolusu yardım ulaştıran Türk 

Kızılay, ev eşyası, gıda kolisi gibi ihtiyaçlar için de 

sevkiyat gerçekleştirecek. Ayrıca Türk Kızılay ve A- 

 

 



zerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) 

ortaklığında, Dağlık Karabağ bölge halkına ve 

hastanelere ulaştırılmak üzere Azerbaycan'a 7 tır insani 

yardım malzemesi de ulaştırıldı. Yardım malzemesi, 

sivillere ulaştırılmak üzere Azerbaycan Kızılayın 

deposuna konuldu. 

Azerbaycan, Kovid-19 aşısı için Türkiye ile ortak 

hareket ediyor 

Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor 

Kasımov, Kovid-19 aşısı alımı konusunda Türkiye ile 

sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin 

Çin'den 50 milyon doz SinoVac aşısı sipariş ettiğini 

hatırlatan Kasımov, "Biz de SinoVac aşısı için 

görüşmelerde bulunuyoruz. Türkiye'de faz 3 

çalışmaları olumlu sonuçlanırsa, bizde de bu aşı 

kullanılabilir." bilgisini verdi. Kasımov, ülkeye 

getirilecek aşıların vatandaşlar için ücretsiz olacağını 

bildirdi. 

AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi Toplantısı 

Brüksel’de yapıldı 

Avrupa Birliği (AB)-Azerbaycan İşbirliği Konseyi 

Toplantısı, 18 Aralık’ta Brüksel'de düzenlendi. 

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 

Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Azerbaycan 

Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov başkanlığındaki 

heyetler katıldı. Borrell, AB'nin Azerbaycan için başta 

gelen ticaret ortağı ve Azerbaycan'daki en büyük 

yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, 

Azerbaycan'daki reformları, ekonominin modernize 

edilmesini ve kurumlarının güçlendirilmesini 

desteklediklerini söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı 

Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı 

işlediği savaş suçlarının sorumlularının 

cezalandırılması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi. 

Toplantıda daha önce uzlaşılan "AB-Azerbaycan 

Ortaklık Öncelikleri"nin uygulanması, Azerbaycan'ın 

reform gündemi, AB ile Azerbaycan arasında yeni bir 

ikili anlaşma ihtimali, Kovid-19 salgını ve Dağlık 

Karabağ'daki çatışmalardan sonra gelinen durum 

değerlendirildi. 

Türkiye ve Azerbaycan’dan sigorta sektöründe 

ortaklık 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Azerbaycan 

Sigortacılar Derneği arasında Türkiye ve 

Azerbaycan'da sigorta sektörünün hızlı gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla mutabakat imzalandı. 

TSB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 

Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulmasına 

katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki sektör 

deneyiminin aktarılması sağlanacak. Ayrıca Türk 

dünyası ortak sigorta forumu da oluşturulacak. 

Azerbaycan şehit askerler ve yakınlarının kredi 

borçları sildi 

Azerbaycan Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 

şehit askerlerin bankalara olan borçlarının faizleri ile 

silindiği belirtildi. Açıklamadai 286 şehit yakını ile 

 

 



 

1323 yaralı asker, Ermenistan'ın saldırılarında hayatını 

kaybeden 15 sivil ile yaralanan 9 sivilin de borçlarının 

silindiği kaydedildi  

TSK'nin ÖMAT timleri Karabağ'da mayın 

temizliği için göreve başladı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan 

işgalinden kurtarılan Karabağ'da mayınlı arazilerin 

temizliği için Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 

Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde 

görevli 136 personelin 16 Aralık itibarıyla 

Azerbaycan'da göreve başladığını bildirdi.  

Türkiye-Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret 

Anlaşması'na dair kanun yürürlükte 

"Türkiye ile Azerbaycan Arasında 25 Şubat’ta 

Bakü’de imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın 

Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca 

Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine 

İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Kanun, anlaşma eklerine ilişkin 

değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanını 

yetkili kılıyor. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 

bin 823 şehit verdi 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan 

ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden 

anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can 

kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi. Bakanlık, şehit 

sayısının bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin 

belirlenmesiyle 29 Aralık itibarıyla 2 bin 823'e 

çıktığını belirtti ve defnedilen şehit askerlerin listesini 

de kamuoyu ile paylaştı.  

Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askeri 

Azerbaycan'a gitti 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yapılan mutabakat 

kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 29 

Aralık itibarıyla Azerbaycan'a gittiğini açıkladı.  Akar, 

"Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır 

bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete 

geçmesinin ardından bir general 35 subayımız derhal 

göreve başlayacaklar" diye konuştu. 

Azerbaycan gazı, TAP ile Avrupa piyasasına ulaştı 

Güney Gaz Koridoru'nun son parçası olan ve 

Azerbaycan gazını Avrupa piyasalarına aktaran Trans 

Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) 31 Aralık itibarıyla 

ticari gaz akışı başladı. SOCAR sosyal 

medya hesabında, "Güney Gaz Koridoru'nun son 

parçası olan TAP, Azerbaycan'dan ticari olarak gaz 

taşımaya başladı. Azerbaycan gazı, tarihte ilk kez, 

direkt bir boru hattı bağlantısıyla Avrupa piyasasına 

ulaştı." açıklamalarına yer verdi. TAP, Trans Anadolu 

Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney 

Kafkasya Boru Hattı ile birlikte 40 milyar dolarlık bir 

değer zinciri olan Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa 

ayağını oluşturuyor. TAP 4,5 yıllık inşaat süresinin 

ardından 13 Ekim'de tamamlandı.  

 

 

 



 

Bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "2020 yılı  

tarihte bizim şanlı zafer yılımız olarak kalacaktır. 

Azerbaycan, 44 günde Ermenistan'ı mağlup etti ve 

topraklarını işgalden kurtardı. Bu zafer Azerbaycan 

halkının hafızasında sonsuza kadar yaşayacak. Bu 

tarihi bir zaferdir. Tarihi adaleti yeniden sağladık." 

dedi. Aliyev, kendilerini büyük işlerin beklediğini, 

Azerbaycan için yeni dönemin başladığını 

vurgulayarak, "Yıkılan tüm şehirleri yeniden 

kuracağız. Karabağ bölgesinde bir cennet yaratacağız. 

Halkımız bunu hak ediyor." diye konuştu. 

KAZAKİSTAN 

Kazakistan'da balkona bayrak asılmasına izin 

verildi 

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, 873 sayılı 

"Devlet bayrağı, arması ve resimlerinin kullanımına" 

ilişkin kararnamede yapılan değişiklikleri imzaladı. 

Yeni kararnameye göre, Kazakistanlıların ülke 

bayrağını balkonlara asmalarına izin verildi. 

Kararnamede, "Kazakistan Cumhuriyeti devlet 

bayrağı, bireyler ve tüzel kişiler tarafından vatansever 

duygularını ifade etmek, ülke kimliğini ve başarılarını 

desteklemek amacıyla balkonlarda ve konut dışı 

binalarda kullanılabilir." ifadeleri yer aldı. Ekim 

ayında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 

halkın talebi üzerine, hükümete Kazakistan’ın devlet 

sembollerinin kullanımına ilişkin kanunu yeniden 

düzenleme talimatı vermişti. 

Kazakistan’da Sonar-2020 Geleneksel Kartalcılar 

Turnuvası düzenlendi 

Üç bin yıllık kartalla avcılık geleneğinin spor dalı 

olarak geliştirildiği Kazakistan’da Sonar-2020 

Geleneksel Kartalcılar Turnuvası 6 Aralık’ta 

düzenlendi. Kazakistan Etnospor Birliği tarafından 

düzenlenen turnuvaya 10 eyaletten 50 kartal avcısı 

katıldı. Almatı eyaletinde yapılan turnuva, Kovid-19 

nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk 

günü kartalların 500 metreye kadar uçma ve komutlara 

uyum gibi yetenekleri sergilendi. İkinci günde finale 

kalan yarışmacılar, kartallarının avlanma yeteneklerini 

yarıştırdı. Yarışmada Atırau eyaletini temsil eden 

Narın isimli kartal, 16 saniyede tilki avlayarak sahibi 

Arman Kuşkarov’a birinciliği kazandırdı.  

TİKA Kazakistan emniyet mensuplarına meslek içi 

eğitim desteği verdi 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Kazakistan 

emniyet mensuplarına çevrim içi "Örgütlü Suç 

Soruşturmaları ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi" 

verdi. 7-10 Aralık'ta, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 

Daire Başkanlığı, TADOC Şube Müdürlüğü personeli 

tarafından verilen çevrim içi eğitime, Kazakistan 

emniyetine mensup 11 kursiyerin katıldığı bildirildi. 

2009'dan bu yana Kazakistan'da eğitim faaliyetleri 

çerçevesinde 37 kurs düzenleyen TİKA, 627 kursiyere 

eğitim verdi. 

 

 



 

Türkistan Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı 

Kazakistan'da yeni hizmete açılan, Hazret Sultan 

olarak da anılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'na 

ilk uçuş başkent Nur Sultan’dan yapıldı. Havalimanı 

şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunuyor. 

Toplam 905 hektar alanı kapsayan havalimanı, 

bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk 

havalimanı özelliğini taşıyor. Türkistan Uluslararası 

Havalimanı'ndan İstanbul, Mekke, Bakü, Moskova ve 

Dubai'ye uçak seferleri yapılacak. 

Kazakistan bağımsızlığının 29. yılını kutladı 

Kazakistan, Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından 

16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin ilk 

Cumhurbaşkanı olarak 51 yaşındaki Nursultan 

Nazarbayev seçildi. Kazakistan, Nazarbayev’in "Önce 

ekonomi sonra siyaset" formülü ile hazırlanan yeni 

ulusal kalkınma modeli ile bağımsız devlet olma 

sürecine adım attı. 19 Mart 2019'da Kurucu 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifası 

sonrası 9 Haziran 2019'da sandık başına giden 

Kazakistan, ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı olarak eski 

kıdemli diplomat Kasım Cömert Tokayev'i seçti. 

Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "Bağımsızlığın 

30'uncı yılı" olarak ilan edilen 2021'de Kazakistan, 

yeni 10 yıllık kalkınma sürecine girecek. Bağımsızlık 

Günü, Kazakistan'ın temel milli bayramı olarak kabul 

ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle Kazakistan 

bağımsızlığının 29'uncu yılını ülke genelinde ve yurt 

dışı temsilciliklerinde çevrim içi etkinliklerle kutladı. 

Kazakistan’da yerli aşı çalışmaları devam ediyor 

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nin yaptığı 

açıklamaya göre, 19 Aralık’ta Almatı ve Taraz 

şehirlerinde 3 bin gönüllü üzerinde yürütülen klinik 

araştırmalarının son aşaması başladı. Başbakan Askar 

Mamin, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada yerli aşının 

birinci ve ikinci klinik denemelerinin sona erdiğini 

belirterek, “Şu ana kadar yerli aşıda herhangi bir yan 

etki kaydedilmedi ve aşı çalışması başarılı 

oldu.” demişti. Yerli kovid-19 aşısının gönüllülerden 

sonra ki genel uygulamasına Mart 2021’de başlanacak. 

Aşı uygulamasında sağlık çalışanları, öğretmenler ve 

kronik hastalıkları olan risk gruplarının temsilcileri 

öncelikli olacak. 

Kazakistan’da Rus aşısının üretimine başlandı 

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, 

Başbakan Askar Mamin’in Karagandı eyaletindeki ilaç 

kompleksini ziyareti sırasında Rus aşısı Sputnik V’nin 

üretimini resmi olarak başlattığı bildirildi. Açıklamada, 

aşı üretimi ile ilgili anlaşmanın daha önce Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya 

Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapıldığına 

işaret edilerek, "Kompleks bünyesinde aşamalar 

halinde 2 milyon doz aşı üretilecek." denildi. 

Kazakistan Rusya'ya nota verdi 

Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, 

Rus devlet televizyonunda Kazakistan toprakları ve ta- 

 

 



rihi hakkında konuştu. Nikonov, "Kazakistan 

toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir 

armağandır" ifadesini kullandı. Bir diğer Duma 

Milletvekili Yevgeny Fedorov da Nikonov'u 

destekleyerek, Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya 

vermesi gerektiğini söyledi. Açıklamalara Kazakistan 

sert tepki gösterdi. Tepki çeken açıklamaların ardından 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya 

Federasyonu Maslahatgüzarı'na nota verildi. 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluberdi ise Rus 

milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak 

değerlendirdi. 

Kazakistan'ın milli şairi Abay Kunanbayoğlu'nun 

adı Çorum'da yaşatılacak 

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 

Çorum'un İskilip Belediyesince İskilipli Alimler 

Müzesi'nde oluşturulan Abay Kunanbayoğlu Odası ve 

Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Abay 

Kunanbayoğlu Parkı'nın açılış törenine katıldı. 

Saparbekuly, Kazakistan'ın milli şairi Abay 

Kunanbayoğlu'nun doğumunun 175'inci yıl 

dönümünün kutlandığını belirterek, "Yalnızca etkinlik 

yaprak kutlamak değil, onun ilmini anlayıp ona göre 

yaşamız gerekiyor. Abay yalnızca Kazakistan'ın değil, 

tüm Türk dünyasının ortak değeridir." dedi. 

Kazakistan "Büyük Bozkır Çığlığı" filmini Oscar'a 

aday gösterdi 

Kazakistan Sinema ve Tüccarlar Birliği'nin Oscar 

Komitesi, Amerikan Oscar'ının En iyi yabancı dilde 

film adayı yarışması için "Büyük Bozkırın Çığlığı" 

filmini aday gösterdi. Uzun metrajlı film, Kazakistan'ın 

yerli halkının başına gelen gerçek tarihi olaylara 

dayanıyor.  

Kazakistan’dan Tacikistan’a solunum cihazı 

desteği 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 

talimatı üzerine Sanayi ve Altyapı Geliştirme bakanlığı 

tarafından Kovid-19’la mücadele kapsamında 

Tacikistan’a 100 adet yerli üretim seyyar yapay 

solunum cihazı gönderildi. Ambulansta ve evde 

kullanılabilen “Kokchhetav-4P” solunum cihazları 

Kökşetav şehrinin Tınıs fabrikasında üretiliyor. 

“Karabağ -Geri Dönüş Mutluluğu” belgeselinin 

galası Almatı’da yapıldı 

Zafer Bayramı ve Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma 

Günü’ne ithafen bir etkinlik kapsamında Almatı’da 

“Karabağ-Geri Dönüş Mutluluğu” belgeselinin galası 

yapıldı. Kazak gazeteci ve belgesel film yapımcısı 

Almas Altay’ın hazırladığı film, 10 kişilik Kazak 

siyaset bilimci, gazeteci ve blogcu heyetinin 

Azerbaycan’ın Bakü, Barda, Gence ve Şamahı 

kentlerini ziyaret eden görüntülerine ve tarihi videolara 

dayanıyor.  

 

 

 



 

Rusya'da bulunan Kazakistanlılar 15 Mart 2021’e 

kadar zorunlu kayıttan muaf oldu 

Rusya Federasyonu'ndaki Kazakistan Cumhuriyeti  

Büyükelçiliği, Rusya'da bulunan Kazakistan  

vatandaşları 15 Mart 2021 tarihine kadar zorunlu kayıt 

ihtiyacından muaf tutulacağını bildirdi.  

ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan ve Küba, Avrasya Ekonomik 

Birliği’nde gözlemci üye oldu 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 

başkanlık ettiği ve video konferans yöntemiyle 11 

Aralık’ta düzenlenen AEB Yüksek Konseyi 

toplantısında konuştu. AEB liderlerinin, Özbekistan ve 

Küba’nın birliğe gözlemci üye olarak katılmasıyla 

ilgili itirazlarının bulunmadığını anlatan Lukaşenko, 

“Özbekistan ve Küba’nın AEB nezdinde gözlemci üye 

olarak kabul edildiklerini duyurmak istiyorum. 

Özbekistan’ın yakın gelecekte birliğe tam üye de 

olacağını tahmin ediyorum.” dedi. Rusya, Belarus, 

Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın üyesi olduğu 

AEB, 2014’te faaliyete geçmişti. 

Özbekistan’da Çin'de üretilen aşı adayının klinik 

denemeleri devam ediyor 

Özbekistan’da, Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç 

şirketince geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik 

denemelerinin devam ettiği bildirildi. Özbekistan 

Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından yapılan 

açıklamada, klinik denemelere 18 yaş üstü 830 kişinin 

katıldığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı daha önce, ülke 

genelinde 5 bin kişide bu ilaç şirketince geliştirilen aşı 

adayının 3. aşama klinik denemelerinin yapılacağını 

açıklamıştı. 

Özbekistan’da Türk sermayeli ilk kuyumculuk 

fabrikası açıldı 

Yıllık 100 ton altın üretimiyle dünyadaki en büyük 

üretici ülkelerinden olan Özbekistan’da, Türk 

sermayeli ilk kuyumculuk fabrikası 28 Aralık itibarıyla 

faaliyete başladı. Türk işadamı Fatih Küçükkılıç'ın 

Özbek ortaklarıyla kurduğu kuyumculuk fabrikasının 

açılış töreni Taşkent'te düzenlendi.  

Özbekistan'da 15 yıl sürekli olarak ikamet edenlere 

vatandaşlık verilecek 

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, 2005 

yılından bu yana ülkede kalıcı olarak ikamet eden 

vatandaşlığı olmayan kişilerin önümüzdeki yıl 

doğrudan Özbek vatandaşlığı alacağını duyurdu. 

Mirziyoyev, geçen yıl 1995'ten önce ülkeye gelen 50 

binden fazla kişinin vatandaşlık aldığını da bildirdi. 

Özbekistan'da 15 yıldır sürekli olarak ikamet eden 

kişilere doğrudan vatandaşlık verilmesinin 

kararlaştırıldığı bildirildi. 

 4. Asya Gençlik oyunlarının ev sahibi Özbekistan 

olacak 

Asya Olimpiyat Komitesi, 2025 yılında düzenlenecek 

 

 



 

olan “4. Asya Gençlik Oyunları”nın ev sahipliğini 

Özbekistan’ın yapacağını duyurdu. Özbekistan Spor 

Bakanlığı, Asya Olimpiyat Komitesi’nin 17 Aralık 

2020’de söz konusu kararı duyurduğunu 

açıklayarak, “2025 yılında Taşkent’te Asya Gençlik 

Oyunları’nın düzenlenmesi, dünya toplumuna yeni 

Özbekistan’ın gelişimini göstermek için iyi bir fırsat 

olacak. Bu büyük yarışma sırasında ülkemize yaklaşık 

5 bin misafir gelmesi bekliyoruz.” denildi. Asya 

Gençlik Oyunları 45 ülkenin katıldığı ve 4 yılda bir 

düzenlenen uluslararası bir spor organizasyonu olarak 

tanınıyor. İlki Singapur’da düzenlenen organizasyonun 

üçüncüsü 2021 yılında Endonezya’da 

gerçekleştirilecek. 

Özbekistan’da Kovid-19’da son durum 

Özbekistan’da 31 Aralık itibarıyla Kovid-19 vakası 

sayısı 77 bin 60’a, virüsten iyileşenlerin sayısı 74 bin 

943’e çıktı. Hastanelerde virüs saptanan 1503 kişinin 

tedavisi sürerken, bugüne kadar 614 kişi ise virüs 

nedeniyle hayatını kaybetti. 

KIRGIZİSTAN 

Kırgızistan'da sinema salonları yeniden açıldı 

Kırgızistan'da 18 Mart'ta Kovid-19 salgınının 

görülmesinin ardından başkent Bişkek'te kapatılan 

sinema salonları 1 Aralık’ta yeniden açıldı. Tüm sosyal 

alanlarda olduğu gibi sinema salonlarında da maske 

takma zorunluluğu ve ateş ölçümü uygulanırken, 

gişeden salona kadar her adımda hijyen, sosyal mesafe 

ve maske kurallarına uygun uyarı yazıları yerleştirildi. 

Kırgızistan'da tiyatrolar yeniden açıldı 

Kırgızistan'da, 18 Mart'ta Kovid-19 görülmesinin 

ardından kapatılan tiyatrolar 28 Aralık’ta tekrar açıldı. 

Usta ve öğrenci bale oyuncularının bir araya geldiği 

"Abdılas Maldıbaev" adını taşıyan Ulusal Akademik 

Opera ve Bale Tiyatrosu sahnesinde, Rus besteci Pyotr 

Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son balesi 

Fındıkkıran'ın provası yapıldı. 

Kırgızistan Anayasa Odası’ndan, parlamentonun 

görev süresi ile ilgili karar 

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi bünyesindeki Anayasa 

Odası, parlamento seçimlerinin ileri bir tarihe 

alınmasının ve mevcut parlamentonun görev süresinin 

uzatılmasının iptal edilmesi yönündeki talebi reddetti. 

Mevcut 6 siyasi partiden oluşan parlamento yetki ve 

görev süresini, anayasal reformu ve yeni parlamento 

seçimlerin yapılmasının ardından en geç 1 Haziran 

2021'e kadar uzatmıştı. Cumhurbaşkanlığı erken 

seçimleri 10 Ocak 2021'de yapılması kararlaştırılırken, 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören yeni 

anayasa taslağı kamuoyunun tartışmasına açılmıştı. 

Kırgızistan'da cumhurbaşkanı adayları belli oldu 

Merkez Seçim Komisyonunun internet sitesinden 

yapılan açıklamada, Kırgızca bilen, yaklaşık 12 bin 

dolar (1 milyon som) yatıran, en az 30 bin destek 

 

 



 

imzası toplayan, başvuru dilekçesiyle bilgi formunu  

doğru ve zamanında sunan 18 adayın kaydının 

yapıldığı bildirildi. Açıklamada, gerekli şartları 

sağlayan aralarında eski Başbakan Sadır Caparov ve 

eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov'un da 

bulunduğu bildirildi. Gazeteciler, sivil toplum örgütleri 

ve iş dünyası temsilcilerinin hazırladığı "İnsan Hakları 

ve Özgürlükler Anlaşması" başlıklı 5 maddelik 

taahhütname, adayların da katıldığı etkinlikte imzaya 

açıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylar, 

insan haklarını ve özgürlükleri koruyacaklarını taahhüt 

etti. 

Kırgızistan'da ülkenin yönetim şeklini belirlemek 

için referandum yapılacak 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 

açıklamada, cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinde 

bulunduran Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un, 10 

Ocak 2021'de referanduma gidilmesini öngören yasayı 

onayladığı belirtildi. Mecliste kabul edilen yasaya 

göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 10 

Ocak'ta seçmene, ülkenin yönetim şeklini belirlemek 

için başkanlık yönetimi, parlamenter yönetim ve 

hiçbiri seçenekleri de sunulacak. 

Kırgızistan'da Manas Destanı Günü kutlandı 

Kırgızistan'da 2015 yılında ilan edilen Manas Destanı 

Günü, "Manasçıların Buluşması" etkinliği ile kutlandı. 

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, Manas 

Destanı'nın bütününü anlatmayı meslek edinen 

Manasçıları, Talas kentindeki Manas Kültür 

Merkezi'nde bir araya getirdi. "Manasçıların 

buluşması" etkinliğinde, Manas Destanı'nda adı geçen 

Manas kahramanının oğlu Semetey'in Buhara'dan 

Talas'a dönüşü tiyatro oyuncuları tarafından 

canlandırıldı. Etkinlik, her yaştan Manasçının sırasıyla 

Manas Destanı'nı okuma etkinliği ile devam etti. 

Aytmatov Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda ele 

alındı 

Kırgızistan 11 Aralık’ta, "Bozkırın Bilge Kalemi" 

dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un tüm 

yönleriyle ele alındığı Uluslararası 4. Issık Göl 

Forumu'nun 1. oturumuna ev sahipliği yaptı. Forum, 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 

himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve 

Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlendi. 

Bişkek Hyatt Regency Oteli Konferans Salonu'nda 

"Devlet ve Siyaset Adamı Cengiz Aytmatov" 

temasıyla düzenlenen forumun açılış töreninde 

merhumun anısına saygı duruşu ile Kırgızistan ve 

Türkiye milli marşları okundu. 

Cengiz Aytmatov 92'inci doğum gününde anıldı 

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 

doğumunun 92. yılı dolayısıyla Kırgızistan'da 

etkinliklerle anıldı. Yazar Aytmatov'un ailesi, 

arkadaşları ve sevenleri, Ata Beyit Mezarlığı'ndaki 

kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti. 

 

 



 

Öte yandan, Bişkek'te Cengiz Aytmatov adını taşıyan 

Sinema Evi'nde üniversite öğrencilerine "Aytmatov'un 

dünyası" adlı belgesel izlettirilirken, Oş şehrindeki Oş 

Ulusal Drama Tiyatrosu'nda Aytmatov'un "Mankurt" 

ve "Cemile" adlı eserleri sahnelendi. Kırgızistan 

Türkiye Manas Üniversitesi'nde çevrim içi düzenlenen 

konferansta, Aymatov'un eserleri, çalışmaları ve 

manevi dünyası anlatıldı. 

Kırgızistan’da kayak sezonu açıldı 

Kırgızistan’da kışın gelmesiyle beyaza bürünen Tanrı 

Dağı eteklerindeki kayak tesisleri, kayak severlere ev 

sahipliği yapmaya başladı. Kültür, Enformasyon ve 

Turizm Bakanlığı, 2020-2021 kayak sezonunun 

başlamasıyla Çuy bölgesindeki Çunkurçak 

Vadisi'ndeki bir kayak tesisinde açılış töreni düzenledi. 

Türkiye Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak 

Pulu satışa çıktı 

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye 

Cumhuriyeti-Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu" konulu 

6,50 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 8,5 lira 

bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, 

www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep 

uygulamasında satışa çıkarıldı. Söz konusu filatelik 

ürünlerin satışıyla birlikte, "Türkiye Cumhuriyeti-

Kırgız Cumhuriyeti Ortak Pulu 21.12.2020 ANKARA" 

ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı. 

 

Kırgızistan'da "Umut Genç Sinemacı 8. Forumu" 

düzenlendi 

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı 

Sinematografi Birliğinin organize ettiği "Umut Genç 

Sinemacı 8. Forumu"nun açılışı, "Sinemaseverlerin 

karantina günlükleri" temasıyla 22 Aralık’ta başkent 

Bişkek'teki Ala-Too Sinema Salonu'nda 

gerçekleştirildi. Nitelikli filmleri izleyicilerle 

buluşturmak ve kısa filmi özendirmek amacıyla 

düzenlenen forum kapsamında, kısa film yarışması, 

ödüllü kısa ve belgesel filmlerin gösterimi, Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkelerinde çekilen uzun metrajlı 

filmler beyaz perdede izleyici karşısına çıktı. 

TÜRKMENİSTAN 

Türkmenistan,  Tarafsızlığının 25. Yıldönümü için 

madalyalar verdi 

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu 

Berdimuhammedov mevcut ve eski BM genel 

sekreterlerini ödüllendirdi. Mevcut Genel Sekreter 

Antonio Guterres ve örgütün eski başkanı, Küresel 

Yeşil Büyüme Enstitüsü başkanı Ban Ki-moon, 

"Türkmenistan'ın 25. Tarafsızlığının Yıldönümü" 

madalyaları ile ödüllendirildi. Ayrıca, Rusya'nın 

Türkmenistan Büyükelçisi Alexander Blokhin, Rus 

kozmonotu ve Türkmenistanlı Oleg Kononenko, eski 

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, BDT Yürütme 

Komitesi Başkanı Sergey Lebedev ve eski AGİT 

Genel Sekreteri Labmerto Zannier de ödüllendirildi. 

 

 



 

Berdimuhammedov'un kararnamesine göre ödüllerin, 

Türkmenistan'ın bağımsızlığını ve kalıcı tarafsızlığının 

hukuki statüsünü güçlendirme, ülkenin dünya 

arenasında otoritesini güçlendirme ve tarafsızlığın 25. 

yıldönümü vesilesiyle verildiği belirtiliyor. 

Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke oluşunun yıl 

dönümünde konferans düzenlendi 

Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü 

kazanmasının 25. yılı dolayısıyla "Uluslararası Barış, 

Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın 

Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi" 

konferansı düzenlendi. Türkmenistan'ın başkent 

Aşkabat'ta düzenlenen konferansa Devlet Başkanı 

Kurbankulu Berdimuhammedov, çok sayıda bakan, 

gazeteci ve davetli katıldı. Konferans kapsamında 

düzenlenen çeşitli oturumlarda, Türkmenistan'ın 

"daimi tarafsız ülke" siyasetine yönelik konular ele 

alındı. TÜRKSOY yaptığı yazılı açıklamada, 

Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 25. yılının 12 

ülke ve bölgeden 150’yi aşkın sanatçının katılımıyla 

hazırlanan özel bir videoyla kutlandığı bildirildi. 

TRT ile Türkmenistan arasında işbirliği mutabakat 

zaptı imzalandı 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkmenistan 

Televizyon Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi 

arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Mutabakat Zaptı’na TRT adına Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Eren imza attı. 

Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 25. Yılını 

kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen imza 

töreni, koronavirüs önlemleri kapsamında çevrimiçi 

olarak düzenlendi. 

Türkmenistan’da üzerlik otunun koronavirüsten 

koruduğuna inanılıyor 

Türkmenistan’ın ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen 

devlet başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, 

koronavirüsün ilacının Türk mitolojisi ve halk 

inanışlarında önemli bir yer tutan üzerlik otu olduğuna 

inanıyor. Berdimuhammedov, virüsün yayılmaya 

başladığı dönemde üzerlik otu yakılmasını istedi ve 

ülkede üzerlik otunun fiyatı aniden beşe katladı. 

Türkmenistan, şu ana kadar hiçbir koronavirüs vakası 

bildirmese de ülkede zatürreye bağlı ölümlerin arttığı 

ileri sürülüyor. 

Aşkabat’ta Uluslararası Enerji Konferansı 

düzenlendi 

Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta "Enerji alanında 

sürdürülebilir işbirliği evrensel kalkınma için önemli 

bir koşuldur" temalı uluslararası enerji diplomasisi 

konferansı yapıldı. Konferansa 32 ülkeden petrol ve 

gaz sektörünün önde gelen kurum ve şirket temsilcileri 

katıldı. Katılımcılar arasında CNPC, PETRONAS, 

LUKOIL, SOCAR, Dragon Oil başta olmak üzere  70 

şirket ve uluslararası kuruluşlardan 220 delege katıldı. 

Yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 

konferans Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünün 25. 

 

 



 

yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlendi.  

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ(KKTC) 

KKTC'de yeni hükümet kuruldu 

Ersin Tatar, 7 Aralık’ta yeni hükümeti kurma görevini 

yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan 

Vekili Ersan Saner'e verdi. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi (UBP), 

Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 

koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan 

Saner başkanlığında kuruldu. Saner, UBP-YDP-DP 

olarak bir koalisyon hükümeti protokolü 

imzaladıklarını ve hükümeti kurduklarını belirterek, 

kabine listesini Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğunu ve 

yeni kabinenin kabul edildiğini söyledi. Daha sonra 

Saner, KKTC'nin 36. hükümetinin kabinesinde yer 

alan isimleri okudu. Saner, Başbakanlık, Dışişleri 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli 

ve Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Tarım ve Doğal 

Kaynaklar Bakanlığının UBP'de, Turizm ve Çevre 

Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 

DP'de, Başbakan Yardımcılığı ile Ekonomi ve Enerji 

Bakanlığının ise YDP'de olacağını açıkladı. Daha 

sonra yeni kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 

ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı'nı Başbakan Ersan 

Saner başkanlığında 10 Aralık’ta gerçekleştirdi. KKTC 

Cumhuriyet Meclisinde 19 Aralık’ta yapılan güven 

oylamasında, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin 

Bakanlar Kurulu, güvenoyu aldı. 

KKTC Başbakanı Saner, yeni hükümetin 

programını anlattı 

KKTC Başbakanı Ersan Saner ülkeyi 2021 yılı ekim 

ayı içerisinde erken milletvekili seçimine götürme 

hedefinde oldukları için meclise bu süreçte 

yapabileceklerini ve yakın gelecekte atılması gereken 

elzem adımları içeren bir hükümet programı 

sunduklarını söyledi. Saner, "Sağlık alanında, bilim 

insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını 

dikkate alarak gereken adımları atacağız. Özellikle 

yapımı tamamlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 

randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan 

çalışmalar tamamlanacaktır. Tüm dünyada gündeme 

gelen Kovid-19 aşısı temin edilerek, risk gruplarından 

başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna 

gidilecektir." diye konuştu. 

KKTC Başbakanı Saner, UBP'nin Genel Başkanı 

oldu 

UBP'nin 12. Olağanüstü Kurultayı 20 Aralık’ta 

gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Başbakan ve 

UBP Genel Başkan Vekili Saner, UBP Genel Başkanı 

oldu. 

TİKA'dan KKTC'de Bayrak Radyo ve Televizyon 

Kurumuna destek 

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA 

Lefkoşa Program Ofisi, KKTC'de tek devlet kanalı 

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumuna (BRTK) 

 

 



 

büroları için canlı yayını kolaylaştıracak malzemeler 

temin etti. BRTK için canlı yayın  cihazı, tripod, 

kamera çantası, fotoğraf makinesi ve bilgisayar 

sağlandı. 1963 yılından beri yayın yapan BRTK, 3 

televizyon kanalı ve 6 radyosu ile hizmet vererek, 

Kıbrıs Türklerinin sesi olmaya devam ediyor. 

KKTC ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını 

kınadı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, 

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki 

göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava 

savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 

14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım 

kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesini 

kullandı. KKTC Başbakanı Ersan Saner de, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının Ada'daki varlığı 

ve onun devletinin, egemenliğinin yegane güvencesi 

olduğunu belirtti. Saner, ABD'nin bir an önce bu 

yanlıştan dönmesi ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler 

geliştirmesi gerektiğini kaydetti.  

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anıldı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa'da Kıbrıs 

Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını 

kaybedenleri anmak için Milli Mücadele ve Şehitler 

Haftası (21-25 Aralık) dolayısıyla başkent 

Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi önünde tören 

düzenlendi. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta 

sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı 

ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere 

çekilmesiyle devam etti.  

Kumsal Şehitleri Barbarlık Müzesi'nde anıldı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kumsal Baskını 

Şehitleri törenle anıldı. Tören kapsamında 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve 

beraberindekilerin, Barbarlık Müzesi'ni ziyaret etti. 

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı 

başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak 

adlandırılıyor ve adadaki toplumlar arası çatışmaların 

başlangıcı kabul ediliyor. Rum çeteleri, Lefkoşa'nın 

Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılara devam 

ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak 

görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu 

da vahşice katletti. Binbaşı İlhan'ın evinin banyo 

küvetinde eşi ve çocukları ölü bulunmuş, baskının 

yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla 

ziyarete açılmıştı. 

KKTC 46 yıl sonra şehitlerine veda etti 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muratağa ve 

Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te, EOKA-B 

terör örgütünün gerçekleştirdiği katliamla ilgili olarak 

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Muratağa’da yürüttüğü 

kazılarda bulunarak kimlikleri tespit edilen yedisi kız, 

yedisi erkek 14 çocuk için 26 Aralık’ta Muratağa 

Sandallar Şehitliği'nde cenaze töreni düzenlendi. 

 

 

 



 

IRAK 

Türkmenler seçim yasasında değişiklik istiyor 

Irak’taki Türkmenler, 2021 yılında yapılacak olan 

genel seçimlerde ihlallerin önüne geçmek için seçim  

yasasında değişiklik istedi. Türkmeneli Partisi 

Yürütme Kurulu Üyesi Erşat Avcı, Kerkük’te 

düzenlediği basın toplantısında, mevcut seçim 

yasasındaki bazı maddelerin ihlalleri kolaylaştırdığını 

ve 2018’deki gibi hile ve ihlallerle karşılaşmaktan 

endişe ettiklerini dile getirdi. Erşat Avcı, Kerkük’ten 

aday olan kişilerin mutlaka Kerküklü olmasının 

önemini vurgulayarak “Başka illerden gelen birinin 

Kerkük’ten aday gösterilmesini istemiyoruz.” diye 

konuştu. Tek kullanımlık elektronik seçim kartlarının 

da hile yapılmasını kolaylaştıracağını kaydeden Avcı, 

bu kartların uzun süreli kullanımlı olmasının daha 

sağlıklı olacağını belirtti. Öte yandan Avcı, seçim 

yasasına göre adaylık için lise mezunu olma şartını da 

yeterli bulmadıklarının altını çizerek, aday başvurusu 

yapanların en az üniversite mezunu olması gerektiğine 

vurgu yaptı. 

Irak’ta Türkmen Bakan görevine başladı 

Irak Devlet Bakanlığı görevine Türkmen Hiyam 

Köprülü atandı. Irak Bakanlar Kurulunun onayından 

geçen Köprülü yeni görevine başlamasının ardından ilk 

defa basına açıklamada bulundu. Seçilmesinden dolayı 

mutluluğunu ve teşekkürlerini ileten Köprülü, 

Türkmenlere hizmet etmek için hazır olduğunu belirtti. 

Bakan Köprülü “Bakanlar Kurulunda Türkmen 

milletini en iyi şekilde temsil etmek için 

uğraşacağız.” dedi. 

TİKA Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti 

gerçekleştirdi 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) 

heyet, Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti 

gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak, Valilik binasında 

Musul Valisi Necim el-Cuburi ile bir araya gelerek 

ortak iş birliği alanlarını görüştü. TİKA Ortadoğu ve 

Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz, Irak'ta 

bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 

oldukça sıcak karşılandıklarını ve Iraklı yetkililerin de 

iş birliğine açık olduğunu dile getirdi. 

Kerkük’te yeni bir hastane açıldı 

Kerkük’te sağlık sektörünün geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar kapsamında, Sağlık ve Çevre Bakanı Dr. 

Hasan Timimi, Kovid-19 hastalarının tedavisi için 

Shifa Hastanesi 14’ün açılışını yaptı. Açılış törenine 

Kerkük Valisi Rakan Sait El Cuburi, Türkmen 

Milletvekili Dr. Ahmet haydar, Dini merci’in Kerkük 

temsilcisi Seyyit Muhsin Battat, Kerkük Sağlık Dairesi 

Genel Müdürü Dr. Nebil Boşnak ve çok sayıda yetkili 

de katıldı.  

Kerkük Sağlık Müdürlüğünden Türkiye'ye 

teşekkür 

Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, Kovid-19 

 

 



 

salgınıyla mücadele kapsamında gönderdiği tıbbi  

malzemeler için Türkiye'ye teşekkür etti. Bu zorlu 

süreçte Irak'ın yanında en çok Türkiye'nin olduğuna 

dikkati çeken Boşnak, Türkiye'den gelen tıbbi 

malzemelerin Irak ve Kerkük'le dayanışma ve dostluk 

mesajı taşıdığını belirtti. İlk vakanın Şubat 2020'de 

görüldüğü Kerkük'te, Kovid-19 kaynaklı toplam can 

kaybı 30 Aralık itibarıyla 783, vaka sayısı da 31 bin 

772 oldu. 

Kerkük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 okul 

kapatıldı 

Kerkük'te, Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve daha 

önce para cezası alan 15 okula kapatma cezası geldiği 

belirtildi. Kapatma cezasının uygulandığı okulların 

12'si devlet ve 13'nün özel okul olduğunu aktaran 

Kerkük Sağlık Müdürlüğü Okul Sağlık Merkezleri 

Müdürü Ali Abdullah,  bu okullara daha önce uyarı 

yapıldığını ve para cezası uygulandığını ifade etti. 

KIRIM 

BM, Rusya'nın tüm askerlerini Kırım'dan çekmesi 

kararını onayladı 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm 

askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve 

Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son 

vermesi çağrısında bulunan “Kırım Özerk Cumhuriyeti 

ve Sivastopol (Akyar), Karadeniz ve Azak Denizi’nin 

Askerileştirilmesi Sorunu”  başlıklı bir kararı kabul 

etti. 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 

bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 

kabul oyuyla onaylanırken, 62 üye çekimser kaldı. 

Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından 

işgalinin kınandığı kararda, ilhakın tanınmadığı teyit 

edildi, Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve 

uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi. BM 

Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul 

edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, 3 

yıl üst üste benzeri bir kararın BM tarafından alındığını 

hatırlatarak, "Karar, Rusya'ya karşı artan hukuki baskı 

için yeni bir unsur olacaktır." ifadesini kullandı. 

Kırım'daki insan hakları ile ilgili karar, BM Genel 

Kurulunda kabul edildi 

Kırım’da insan haklarıyla ilgili bir karar taslağı da 

dahil olmak üzere Üçüncü Komite’nin kararları 16 

Aralık’ta BM Genel Kurulunda oylamaya sunuldu. 

Karar tasarısına 64 evet oyu verilirken, 23 hayır ve 86 

çekimser oy kullanıldı. KTMM Başkanı Çubarov, 

kabul edilen kararla ilgili memnuniyetini “Ukrayna’nın 

toprak bütünlüğüne ve Rusya’ya karşı olan direnişine 

destek verenlere şükranlarımızı sunarız” diye kaydetti. 

BM Genel Kurulunda oylamaya sunulan karara aleyhte 

oy kullanan ülkeler şunlar: Angola, Ermenistan, Beyaz 

Rusya, Burundi, Kamboçya, Çin, Komorlar, Küba, 

Kuzey Kore, Eritre, Hindistan, İran, Kazakistan, 

Kırgızistan, Rusya, Myanmar, Nikaragua, Filipinler, 

Sırbistan, Sudan, Suriye, Venezuela ve Zimbabve.

 

 



 

Kırım Platformu Birliği kuruldu 

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmıtro Razumkov, 

Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda Kırım 

Platformu milletvekili birliğinin kurulduğunu duyurdu. 

Birliğin eş bakanları Kırım Tatar halkının milli lideri, 

Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı, Ukrayna 

milletvekili Ahtem Çiygöz, Kırım Tatar Milli 

Kurultayı delegesi, Ukrayna Milletvekili Rüstem 

Umerov, Ukrayna milletvekilleri Yelizaveta Yasko ve 

Vadim Galayguk olacak. 

Ukrayna'da Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait 

seramik kalıntıları bulundu 

Osmanlı döneminde 14’üncü yüzyılda kurulan ve 

1789’da yıkılan Ukrayna'daki Hacıbey Kalesi’nin 

kalıntılarına ulaşmak için Kasım ayında arkeolojik 

kazılar başlatıldı. Odesa'da kalenin izlerini arayan 

arkeologlar, Osmanlı dönemine ait seramik eser 

kalıntılarına ulaştı.  

Ukrayna'daki Gagauz Kültürevi yeniden faaliyette 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Gagauz Türklerinin yaşadığı Ukrayna'nın Reni 

şehrinin Kotlovina köyündeki Gagauz Kültürevi'nin 

tadilatını yaptı. 1997'de çıkan yangında büyük oranda 

hasar gören Gagauz Kültürevi, o tarihten bu yana 

kullanılamıyordu. 

Yunus Emre Enstitüsünden "Türkçe Sesletim ve 

Duyumsama Atölyesi" 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Ukrayna'nın 

başkenti Kiev'de "Türkçe Sesletim ve Duyumsama 

Atölyesi" yapıldı. Türkçe kursiyerleri, mezunlar, 

oyuncu adayları, Türkçe okutmanları ve Türkçeyi yeni 

öğrenen çocuklardan oluşan 80 kişi, Kovid-19 salgını 

tedbirleri çerçevesinde eğitim aldı. Salgın tedbirleri 

kapsamında, sınırlı sayıda katılımcı ile kasım ayında 

Pakistan’da başlayan atölye, Kuzey Makedonya, 

Arnavutluk, Kosova ve Rusya ile son bulurken, aralık 

ayı programları Mısır ve Ukrayna’da gerçekleşti. 

Ukrayna BDT ile hükümetler arası kurye iletişimi 

anlaşmasından çekildi 

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

kapsamında hükümetler arası kurye iletişimi 

alanındaki anlaşmadan çekildi. Ukrayna hükümet 

temsilcisi Vasiliy Mokan, Rusya'nın silahlı 

saldırganlığı göz önünde bulundurulduğunda, 

anlaşmanın Ukrayna tarafından uygulanmasının 

ülkenin ulusal çıkarlarına tehdit oluşturduğunu belirtti. 

Ukrayna'nın, 16 Aralık'ta da BDT kapsamında 

madencilik, elektrik endüstrisi ve nükleer enerjinin 

barışçıl yollarla kullanımı alanında beş anlaşmadan 

çekildiği aktarılmıştı. Geçen ay da Ukrayna, BDT ile 

"Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından 

çekilmişti. 

 

 

 



 

İsmail Gaspıralı Derneğinden Kırım'a ilaç desteği 

İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği, 

Kırım’da koronavirüs salgını kapsamında yaşanan ilaç 

sıkıntısına karşı Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya 

Kırım Tatar Kongresinin başlattığı kampanyaya destek 

verdi. Toplanan ilaçlar Kırım Tatar Milli Meclisi 

Başkanı Refat Çubarov’a gönderilmek üzere 

Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosluğuna teslim etti. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı NATO üyelerini Kırım 

Platformu'na davet etti 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, 2 Aralık’ta, 

NATO Kuzey Atlantik Konseyi’nin Ukrayna ve 

Gürcistan’ın katılımıyla Karadeniz bölgesindeki 

güvenlik konularının ele alındığı toplantısına katıldı. 

Kuleba, NATO üyesi devletleri, Kırım’ı Rus 

işgalinden kurtarmak amacıyla uluslararası çabaları 

birleştirmek için kurulacak Kırım Platformu’na davet 

etti.  

Dışişleri Bakanı yeni Moldova Cumhurbaşkanını 

Kırım Platformu'na davet etti 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmıtro Kuleba, Moldova’ya 

gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında 

Cumhurbaşkanı seçilen Maya Sandu (Maia Sandu) ile 

bir araya geldi. Kuleba, Sandu’yu Kırım Platformu 

çalışmalarına katılmaya davet etti. Dmıtro Kuleba, 

Maia Sandu’yu cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki 

zaferinden dolayı da tebrik etti ve Ukrayna Devlet 

Başkanı Volodımır Zelenskıy’ın adına Ukrayna’yı 

ziyaret etme davetini iletti. Daveti kabul eden Maia 

Sandu, Ukrayna ziyaretinin cumhurbaşkanı olarak 

gerçekleştireceği ilk yurt dışı gezisi olacağını kaydetti. 

Ukrayna, Avrupa milletvekillerine Kırım 

Platformu'nu anlattı 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan 

açıklamada, Ukrayna’nın AB Temsilciliği ile Avrupa 

Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 

tarafından organize edilen, “Kırım Platformu: İşgale 

Karşı Uluslararası Tepki”  başlıklı çevrim içi etkinliğin 

düzenlendiği bildirildi. Etkinlikte konuşan Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, işgal altındaki 

Kırım’da kötüleşen durumu anlattı. Yarımada’nın artan 

askerileştirilmesi, Rusya’nın nükleer başlıkları 

taşıyabilme kapasitesine sahip silah sistemleri ve 

askerlerini, Kırım’a yerleştirmesi ayrıca eski nükleer 

depolama tesislerini ele geçirmesi hakkında bilgi veren 

Ceppar, “Tüm bunlar Azak Denizi, Karadeniz ile 

Akdeniz bölgelerinin güvenliğini tehdit ediyor ve 

uluslararası toplumun yoğun ilgisini gerektiriyor.” diye 

vurguladı. 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı BM'de 

Kırım'ın askerileştirilmesi sorununu anlattı 

Birleşmiş Milletlerin 75. Genel Kurulu 

çerçevesinde “Kırım’ın Askerileştirilmesi: Küresel 

Güvenlik Tehdidi” konulu oturum düzenlendi. 

Etkinlikte açılış konuşması yapan Ukrayna Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, işgal altındaki 

Kırım’ın askerileştirilmesi ile ilgili bilgi verdi. Ceppar, 

Karadeniz bölgesindeki mevcut güvenlik durumuna ve 

işgalci devlet Rusya’nın artan askeri varlığına dikkat   

 



 

çekti. Ceppar, Rusya’nın nükleer silah taşıyabilen 

silahları ve ekipmanı, Kırım’a yerleştirmeye devam 

ettiğini anlattı. Bununla birlikte Bakan Yardımcısı, 

işgalci Rusya’nın yarımadaya askerlerini 

yerleştirdiğini ve eski nükleer silah depolama 

tesislerine el koyduğunu bildirdi. Ceppar, Rusya’nın 

Kırım’daki eğitim sürecini de askerileştirdiğini ve 

Kırımlıları yasa dışı olarak Rus ordusunda askeri 

hizmete çağırmaya devam ettiğini aktardı.  

Rusya'dan Kırım Platformu açıklaması 

Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı 2014 yılında işgal eden 

Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya 

Zaharova, Kırım Platformu’nun “işgalden kurtarma 

formatında” faaliyet göstermesi halinde Rusya’nın 

çalışmalara katılmayacağını söyledi. Daha önce 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 

Rusya Federasyonu’nu Uluslararası Kırım 

Platformu’na davet etme kararı aldıklarını ancak 

Rusya’nın bu daveti kabul etmesini beklemediklerini 

kaydetmişti. 

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı 

Brüksel’de 10 Aralık’ta yapılan Avrupa Birliği (AB) 

Liderler Zirvesinde, Kırım’ın işgali ve Donbas’taki 

savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik uygulanan 

yaptırımları 6 ay uzatma kararı alındı. Böylece ilgili 

yaptırımlar Haziran 2021 yılına kadar geçerli olacak. 

AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 

2014 yılında almıştı. Avrupa Konseyi de, Kırım’ın 

işgali ve Donbas’taki savaş nedeniyle Rusya’ya 

uyguladığı ekonomik yaptırımları uzattı. Yaptırımların 

31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. 

Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya 

uyguladığı bireysel yaptırımlar listesinde ise 175 kişi 

ve 44 şirket bulunuyor. 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. 

Kırım Tatarcayı Google Çeviriye ekleme teklifi 

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Geçici İşgal Altındaki 

Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Oleksiy 

Reznikov, Google şirketine yazdığı mektupta Google 

Çeviri hizmetine Kırım Tatar dilini ekleme çağrısında 

bulundu. 

DQTK, Romanya Tatarları Milli Günü'nü kutladı 

Romanya Tatarları Milli Günü, Kırım Halk 

Cumhuriyeti’nin (Kırım Ahali Cumhuriyeti’nin) eski 

(Jülyen) takvimle 13 Aralık 1917’de (bugünün 

Gregoryen takvimine göre 26 Aralık 1917) 

kurulmasının anısına her 13 Aralık’ta kutlanıyor. 

Dünya Kırım Tatar Kongresi (DQTK) de Facebook 

üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, 

böyle bayramların Kırım Tatar halkını birlik ve 

varlığının daimliğinin kanıtı olduğu vurgulandı. 

 

 



 

Kırımoğlu'nun Nobel Barış Ödülü'ne aday 

gösterilmesi için başvuru yapıldı 

Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Abmecit Süleymanov, 

Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Milletvekili 

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu’nun Nobel Barış 

Ödülü’ne aday gösterilmesi için Ukrayna 

Cumhurbaşkanlığı Ofisine başvurdu. Hayatını halkının 

hakları için barışçıl mücadeleye adayan Kırımoğlu, 

2009, 2011 ve 2015 yıllarında da Nobel Barış 

Ödülü’ne aday gösterilmişti. 

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya'nın 

Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili açıklama  

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletlerin 

(BM) “Saldırının tanımı” kararını kabul etmesinin 46. 

yıl dönümünde, Rusya’nın saldırganlığına dair bir 

açıklama yayımladı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 

silahlı saldırısı sonucunda 14 binden fazla insanın 

öldüğü ve yaklaşık 40 bin kişinin yaralandığını 

belirtildi. Açıklamada, 1,5 milyondan fazla Kırım ve 

Donbas sakininin, iç sığınmacılar olarak evlerinden 

terk ederek Ukrayna kontrolündeki bölgeye taşınmak 

zorunda kaldığı, 170 bin Rus vatandaşının ise işgal 

altındaki Kırım’a yerleştirildiği kaydedildi. 

Turkish Heritage Organization, Kırım'daki 

durumu konuştu 

ABD’nin başkenti Washington merkezli faaliyet 

gösteren düşünce kuruluşu Turkish Heritage 

Organization, 15 Aralık’ta, “Kırım’da Son Gelişmeler: 

İnsan Hakları İhlalleri ve Kırım’ın Devam Eden 

Militarizasyonu” konulu internet semineri 

gerçekleştirdi. Çevrimiçi etkinliğe katılan Ukrayna 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım’ın 

işgalden kurtarılması konusunu ilerletmek ve Kırım 

meselesini uluslararası gündemin öncelikleri arasında 

tutmak için oluşturulacak Kırım Platformu girişimini 

tanıttı. 

Kırım Ahalî Cumhuriyeti 103 yaşında 

103 yıl önce 26 Aralık tarihinde Bahçesaray’da 

toplanan ilk Kırım Tatar Milli Kurultayı, Kırım 

Anayasası’nı kabul ederek Kırım Ahali 

Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti. Böylece 

Kurultay kendisini Kırım Halk Cumhuriyeti’nin 

Meclisi olarak ilan ederken, meclise daimi reis olmak 

üzere Hasan Sabri Ayvaz, Cafer Ablayev ve Ablâkim 

İlmiy seçilmişti. Dünya tarihinde ilk kez kadınların 

seçme ve seçilme hakkını birlikte kullandığı Kurultay 

Vekilleri seçimleri ile Kırım Tatarları Kurultaya 

katılmak üzere 5’i kadın 76 vekil belirlemişti. 

Kırım'da hizmet veren ABD'li şirkete para cezası 

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan 

açıklamaya göre, Kaliforniya merkezli dijital varlık 

yönetimi şirketi BitGo’nun işgal altındaki Kırım, 

Küba, İran, Sudan ve Suriye’de bulunan şahıslara 

hizmet verdiğini tespit edildi. Bakanlığa göre şirket 

hizmet verdiği şahısların bulunduğu yeri tespit etme 

 

 



 

olanağına sahipti ve ABD’li şirketlere söz konusu 

bölgelerde bulunan kişilere hizmet verilmesinin yasak 

olduğunu biliyordu. ABD’li BitGo şirketi 98 bin dolar 

para cezası ödeyecek. 

Kırım'a yasa dışı giriş yapan uçaklar ve gemiler 

tespit edildi 

Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, son bir yılda 

Kırım’a yasa dışı giriş çıkış yapan 500 uçak ile 600 

gemiyi tespit etti. Savcılıktan yapılan 

yazılı açıklamada, savcılığın talebi üzerine ihlalde 

bulunan 104 uçak ve 50 gemi hakkında tutuklama 

kararı alındığı belirtildi. BM Genel Kurulunun 

27.03.2014 tarihli 68/ 262 numaralı Ukrayna toprak 

bütünlüğüne ilişkin kararına göre; Kırım’ın hava 

sahası, yarımadanın Rusya tarafından işgaline bağlı 

olarak kapatılmıştı.   

Kırım Hanlığının tarihine dair kaynaklardan biri 

TTK tarafından yayımlandı 

Kırım Hanlığı tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan 

biri olan, Seyyid Mehmed Rıza’nın 18. yüzyılda 

kaleme aldığı “Es-Sebü’s-Seyyâr fî Ahbâr-ı Mülûki’t-

Tatar” adlı eser basıldı. Dr. Yavuz Söylemez’in 

hazırladığı çalışma, Türk Tarih Kurumu tarafından 

yayımlandı. 

İki siyasi tutsak Kırım İnciri yarışmasının galibi 

oldu 

Kiev’de 26 Aralık tarihinde Kırım İnciri 2020 edebiyat 

yarışmasının galipleri açıklandı. Rus işgali altındaki 

Kırım’da Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla 

kurgulanan sözde Hizb-ut Tahrir davası çerçevesinde 

yargılanarak mahkûm edilen siyasi tutsaklar Server 

Mustafayev ve Vadim Siruk, bu yıl üçüncüsü 

düzenlenen yarışmanın kazananları oldu. İki siyasi 

tutsak “İfade Özgürlüğü” isimli özel kategoride 

birinciliği elde etti.  

Kırım Ailesi kültür merkezinin, sanat odası açılışı 

yapıldı 

Kiev’de faaliyet gösteren Kırım Ailesi kültür merkezi, 

sanat odası ve kütüphane açılışı yaptı. Açılış 

etkinliğine Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı 

(KTMM) Refat Çubarov da katıldı. Sanat odasının 

açılış kurdelesini ise Türkiye’nin Kıyiv Büyükelçisi 

Ahmet Yağmur Güldere’nin eşi Seda Güldere ve 

TÜRKSİD Ukrayna Başkanı İsmet Yüksel kesti.  

Kırım Derneği’nden yeni yıl mesajı 

Kırım Derneği Genel Merkezi, 2021 yılının tüm 

dünyaya sağlık ve barış getirmesini dileyerek, yeni yıl 

mesajı yayımladı. Mesajda, Çin virüsü nedeniyle zor 

bir yıl geçirildiğini kaydederek; 2021 yılının tüm 

dünyaya sağlık ve barış getirmesini temenni etti. Yeni 

yıl mesajında, “2021 yılının başta bütün dünyaya 

sağlık ve barış getirmesini diliyoruz. Dileriz ki bu yıl 

Karabağ’da olduğu gibi Kırım’da işgalin ve baskıların 

biteceği, Doğu Türkistan’da kardeşlerimizin huzura  

 

 



 

kavuşacağı, nerede zulüm altında yaşayan varsa 

zalimden kurtulacağı bir yıl olsun. Yeni yılınız kutlu 

olsun” ifadelerine yer verildi. 

Kırım’da Kovid-19’da son durum 

Kırım’da Kovid-19 salgını hızla yayılmaya devam 

ediyor. İstatistiklere göre, salgının başından 31 Aralık 

2020’ye kadar Kırım’da toplamda 31 bin 187 Kovid-

19 vakası tespit edildi ve 748 kişi koronavirüs 

nedeniyle yaşamını yitirdi. Bilindiği gibi insan hakları 

savunucuları, Kırım’da işgalcilerin açıkladığı 

koronavirüs vaka sayısının gerçeği yansıtmadığı, 

gerçek vaka sayısının, resmi verilerin çok üzerinde 

olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, Yarımada’da yasa 

dışı faaliyet gösteren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi 

Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) sözde Kırım 

Müdürlüğü Başkanı Natalya Penkovskaya, işgalci 

yönetimin düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, 

Kırım’da bu sene kaydedilen toplum kökenli zatürre 

vaka sayısının 2019 seneyle kıyasla yüzde 368 arttığını 

bildirdi. 

DİĞER 

Çin'den Türkiye'deki Doğu Türkistanlıları 

endişelendiren karar 

Çin ile Türkiye arasında 2017’de imzalanan suçluların 

iadesine yönelik anlaşma, Çin Ulusal Halk Kongresi 

tarafından oylanarak kabul edildi. Çin yönetiminin 

sözde terörist ve aşırılıkçı olarak gördüğü Türkiye’deki 

Doğu Türkistanlıları endişelendiren karar, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde henüz oylanmadı. Çin 

yönetimi, suçluların iadesini öngören anlaşmanın 

kabulü ile Türkiye’ye sığınan ve sözde terör suçlusu 

olarak gördüğü Uygurların sınır dışı edilmesini 

amaçlıyor. Suçluların iadesine yönelik ikili anlaşma, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2017’de Çin’i 

ziyareti sırasında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk 

Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi 

Anlaşması” adıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çin 

Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından imzalanmıştı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karara ilişkin, bir 

açıklama yaparak Çin’in masum insanlara terörist 

yaftası yapıştırmasının kabul edilemez olduğunu ve 

Çin’e iadeyi asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. 

Çin'de Uygur Türklerinin zorunlu çalıştırıldığı 

videolar ortaya çıktı 

Doğu Türkistan’da Çin yönetiminin, sistematik hak 

ihlalleri ve zorla çalıştırma faaliyetleri gün yüzüne 

çıkamaya devam ediyor. Uygur aktivistlerin 

yayımladığı bir videoda, zorla çalıştırılan Doğu 

Türkistanlıların, Çin Komünist Partisi marşlarıyla ve 

askeri düzende çalıştıkları bir video yayımlandı. 

Videoda, Çin yönetiminin modern çağda adeta köle 

işçi düzeni oluşturduğu görüldü. Hollanda 

Parlamentosundaki bütçe görüşmelerinde de, Uygur 

Türklerinin toplama kamplarında zorla çalıştırıldığı ve 

Hollanda hükümetinin bu konuda inisiyatif alması 

gerektiği gündeme getirildi. 

 

 



 

Birleşik Krallık Başhahamı, Uygurlar için çağrıda 

bulundu 

Birleşik Krallık Milletler Topluluğu Birleşik İbrani 

Cemaatlerinin Hahambaşı Eprahim Mirvis, Çin’in 

zulmüne uğrayan Uygurların durumunu kaleme aldı. 

Mirvis, Uygurların durumu karşısında artık sessiz 

kalamayacağını belirterek, “Doğu Türkistan’da 

Uygurlara karşı akıl almaz bir kitlesel vahşet 

yaşanıyor. Buna karşı bir şeyler yapmanın sorumluluğu 

hepimizin omzundadır. Hiçbirimiz buna kayıtsız 

kalamayız” dedi. Mirvis çağrısını, “Bugün, size, 

milletvekilinize bir mektup yazmanızı öneriyorum. 

Basın organlarına mektup yazın. Uygurların zorla 

çalıştırılmasıyla bağlantısı olan şirketlere yazın. 

Olanları sosyal medyada duyurun. Yaşananlar 

hakkında arkadaşlarınızla konuşun ve onları da 

aynısını yapmaya teşvik edin.” sözleri ile tamamladı. 

Fransız futbolcu Uygurlara yapılan insan hakları 

ihlallerine karşı harekete geçti 

İspanyol kulübü Barcelona’nın formasını giyen Fransız 

futbolcu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları 

Günü’nde Çin’in Uygur Türklerine yönelik insan 

hakları ihlallerini görmezden gelmedi. Dünyaca ünlü 

Fransız futbolcu, Çin’in Uygur Türklerine yönelik yüz 

tanıma sistemi geliştirmesine yardım ettiği haberleri 

üzerine, Huawei ile olan tüm anlaşmalarını iptal etti. 

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 

medyasında raporlara dayalı çıkan haberler, Çin’in 

Uygur Türklerini özellikle ayıran bir yapay zekalı yüz 

tanıma teknolojisi geliştirdiğini ve Huawei’nin de bu 

teknolojiye destek verdiğini iddia etmişti.  

İnsan Hakları İzleme Örgütü Uygur Türklerine 

uygulanan baskıları gündeme getirdi 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin’in Doğu 

Türkistan’daki Müslümanlara yönelik teknoloji 

aracılığıyla uyguladığı baskılarını gündeme getirdi. 

HRW, Çin’in büyük bir veri programı kullanarak 

Uygur Türklerini keyfi olarak gözaltına aldığını 

bildirdi. HRW, Doğu Türkistan’ın Aksu vilayetinden 2 

binden fazla tutuklunun listesine ulaşarak yaptığı 

açıklamada Entegre Ortak Operasyonlar Platformu 

(IJOP) adlı büyük veri programının söz konusu 

listedeki kişileri hedef aldığını ve yetkililerin bu 

kişileri daha sonra siyasi (toplama) eğitim kamplarına 

gönderdiğini bildirdi.  

ABD’den Çinli şirkete ithalat yasağı 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Uygur Türklerinin 

zorla çalıştırılması sebebiyle Sincan Üretim ve İnşaat 

Şirketinden (XPCC) pamuk ürünlerinin ithalatını 

yasakladı. ABD, temmuz ayında Müslüman Uygur 

Türkleri ile diğer etnik ve dini azınlıklara karşı 

baskının devam ettiğini gerekçe göstererek, ABD’li 

şirketleri bu bölgede iş yapan Çinli şirketlerden ürün 

almaması konusunda uyarmıştı.

 

 



 

Avrupa Parlamentosu AB'den Çin'e yaptırım istedi 

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, siyasi 

grupların "Zorla çalıştırma ve Sincan Uygur Özerk 

Bölgesindeki Uygurların durumu" konulu ortak karar 

tasarısını kabul etti. Avrupa Parlamentosu, Çin'in 

Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine ve 

diğer Müslümanlara yönelik kötü muameleyi ve zorla 

çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu 

tutulan Çinli yetkililere yaptırım için AB ülkelerine 

çağrıda bulundu. 

YEE’den Doğu Saraybosna'daki lise kütüphanesine 

kitap desteği 

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Sırp 

Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'da 

bulunan bir lise kütüphanesine kitap desteğinde 

bulunuldu. Doğu Saraybosna'daki 28 Haziran Lisesi 

bünyesinde faaliyet gösteren kütüphaneye, Türk 

edebiyatının seçkin yazar ve şairlerine ait eserlerin 

bağışlandığı bildirildi. 

Türk Kızılay’dan Bosna Hersek'e yardım 

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonundan yapılan 

açıklamaya göre, Kovid-19’la mücadelenin sürdüğü 

Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri ve çevrim içi 

eğitim imkânı olmayan öğrenciler için hazırlanan 

yardımların dağıtımı yapıldı. Türk Kızılay tarafından 

ihtiyaç sahiplerine yakacak, gıda ve tablet bilgisayar 

yardımında bulunuldu. 

TİKA’dan, Bosna Hersek’teki arama kurtarma 

ekibine arazi aracı desteği  

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Novi Grad 

Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibine tam 

donanımlı 4x4 arazi aracı yardımında bulundu. 

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl aradan 

sonra yerel seçim yapıldı 

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde şehrin statüsü ile 

ilgili siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 12 yıldır 

yapılamayan yerel seçim 20 Aralık Pazar günü yapıldı. 

Bosna'daki savaşın (1992-1995) ardından 6 belediyeye 

bölünen Mostar şehri, bu şekilde yönetiliyordu. 

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin 

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown 

tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir 

tek belediye haline getirildi. Ancak bu düzenlemenin 

Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala 

onaylanamaması, şehirdeki birçok konunun 

kilitlenmesine neden oldu. Mostar'da, şehir statüyle 

ilgili sorun yüzünden 2008'den beri yerel seçim 

yapılamıyordu. Geçen haziran ayında siyasi partilerin 

sağladığı anlaşma sonucu, yeni statüye göre Mostar 

şehri 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu 

bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilmesi 

kararlaştırıldı. 

 

 

 

 



 

YTB'den Arnavutluk'taki öğrencilere kırtasiye 

yardımı 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 

(YTB) desteğiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki  

Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulunda eğitim gören 

öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu. 

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) 

tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, ortaokul 

öğrencilerine sağlanan kırtasiye malzemesi ve çanta 

yardımı düzenlenen törenle teslim edildi. 

Arnavutluk İçişleri Bakanı istifa etti 

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da bir 

gencin polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak 

öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Sandër 

Lleshaj’ın istifasını sunduğunu açıkladı. 

Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldı 

Teke yöresinin merkezi konumundaki Burdur'da eski 

adıyla "Dirmil" olan Altınyayla ilçesine özgü Türk 

Halk Müziği nefesli çalgısı sipsinin, tescillenmesi için 

Kaymakamlık öncülüğünde girişim başlatıldı. 

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka 

Kurumu, asırlardır süregelen bu kültürel mirasa, 

"Dirmil sipsisi" adıyla coğrafi işaret verdi. 

Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı 

düzenlendi 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 

(YTB) desteğiyle Balkan ülkelerinde gerçekleştirilen 

Balkan Gençlik Okulu’nun (BGO) Değerlendirme ve 

Kapanış Programı çevrim içi olarak düzenlendi. 

2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, bu yıl 

Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, 

Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan’dan 500’e yakın 

gencin katılımıyla 9 STK ve eğitim kurumu ile iş 

birliği içerisinde gerçekleştirildi.  

Türkiye ve Kosova arasında Sinematografik İş 

Birliği anlaşması imzalandı 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 

Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı arasında "Hükümetlerarası Sinematografik İş 

Birliği" anlaşması imzalandı. Bakan Mehmet Nuri 

Ersoy, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve 

Kosova Cumhuriyeti'nin tarihsel ve kültürel bağlarının 

çok eskiye dayandığını ifade ederek, "Halklar birbirini 

kendine çok yakın hissediyor, kardeş gibi görüyor. 

Ortak değerlerimiz gastronomiden diğer birçok 

kültürel faaliyetlerde benzer yönlerimiz var." diye 

konuştu.  

Çin'in kuzeyinde Hun Türklerine ait mezarlar 

bulundu 

Ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 

yapılan arkeolojik araştırmalarda Hun Türklerine ait 

120 mezar bulundu. Mezarların 8’inde yapılan 

çalışmalarda ahşap tabut, insan kemikleri, demir bıçak 

ve kilden yapılmış çömlekler gün yüzüne çıkarıldı. Bir 

mezarda ise 83 parça, Hurma çiçeğine benzer şekilde 

 

 



 

demirden imal edilmiş çiçek  figürleri ortaya çıkarıldı. 

Kazı çalışmasını yürüten İç Moğolistan Özerk Bölgesi 

Kültürel Kalıntılar ve Araştırma Enstitüsü mezarların 

hangi tarihe ait olduğuna ilişkin çalışmaların 

yürütüldüğünü açıkladı. 

6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir 

Şöleni düzenlendi 

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği 

tarafından düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal 

Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni"nin bu yıl 6.'sı 

gerçekleştirildi. Büyük Türk şairlerinden Yahya Kemal 

Beyatlı, doğumunun 136. yıl dönümünde memleketi 

Üsküp'te anıldı. Etkinliğe, Kuzey Makedonya ve 

Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan, 

Kosova’dan da şairler katıldı. Şiir şöleni, Osmanlı 

mirası Tarihi Türk Çarşısı’nda, salgın tedbirlerine 

uygun olarak gerçekleşti. 

Karadağ'da yeni hükümet güvenoyu aldı 

Balkan ülkesi Karadağ'da "Karadağ'ın Geleceği İçin", 

"Bizim Ulusumuz Barıştır" ve "Siyahtan Beyaza" 

isimli ittifakların oluşturduğu yeni hükümet için 

Karadağ Meclisi'nde güven oylaması yapıldı. 30 

Ağustos'ta yapılan genel seçimin ardından oluşturulan 

yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. 

Türkiye ile Gürcistan arasında sağlık turizmi 

alanında iş birliği 

Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

(USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler 

Bakanlığı arasında sağlık turizmi alanında iş birliği 

protokolü imzalandı. Bu protokolle, sağlık turizminde 

aracılık faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

TİKA'dan Karadağ'a tarım ve sera desteği 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

Karadağ'da göçün azaltılması, istidamın artırılması ve 

gıdaya erişim gücünün kazandırılmasına yönelik diğer 

tarımsal projelerin yanında, meyve üretiminin 

geliştirilmesi kapsamında daha önce desteklediği 

ailelere yenilerini ekleyerek toplam 330 aile 

işletmesini tarımsal üretime dahil etti. TİKA, 

Karadağ'da bugüne kadar tarım alanında örtü altı 

sebzeciliğini geliştirme, meyve fidanı üretimini 

geliştirme, arı ve arı ürünleri geliştirme projelerini 

hayata geçirdi. Ayrıca TİKA ve Karadağ Tarım ve 

Kırsal Kalkınma Bakanlığı işbirliğinde Karadağ’da 7 

ilkokulda öğrencilere yönelik sağlıklı ve dengeli 

beslenme konusunda sunulacak eğitimler kapsamında 

seralar kuruldu.  

YEE’den "Türk Kültür Ajandası"  

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2021 yılına özel, Türk 

kültür ögelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Türk Kültür 

Ajandası hazırladı. Geçen yıl Türkçe-İngilizce olan 

ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da 

eklenerek dünyanın dört bir yanına dağıtımı ve doğru 

hedef kitleye ulaşması amaçlanıyor. 2020 yılında Türk 

 

 



 

kırmızısı tema rengi ile tasarlanan ajanda, 2021 için 

Türklerin bin yıllardır her alanda yoğun olarak 

kullandıkları "gök rengi" tasarımı ile kullanıcılarının 

masalarında yerini almayı bekliyor. 

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sırbistan'da ödül aldı 

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel 

Sekreteri Düsen Kaseinov, Sırbistan'ın en prestijli 

ödülleri arasında gösterilen Karic Kardeşler Ödülü'ne 

layık görüldü. Ödül, uluslararası barış, iş birliği ve 

dostluğun pekiştirilmesi amacıyla Karic Vakfınca 23 

yıldır kültür, sanat, bilim, iletişim, ekonomi ve insani 

yardım alanlarında veriliyor.  

TİKA, Tacikistan'da Yazılım Eğitim Merkezi 

kurdu 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de orta ve düşük gelir 

sahibi ailelerin işsiz gençlerine yönelik, ücretsiz 

bilgisayar yazılım ve kodlama kurslarının verildiği 

Yazılım Eğitim Merkezi açtı. Bakım, onarım ve 

donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen merkez, 16-

30 yaş gençlere haftanın yedi günü eğitim verecek. 

Türkiye ile Macaristan arasında Ekonomik 

Komisyon Protokolü imzalandı 

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon 

(KEK) 7'nci Dönem Toplantısı, Bakan Mustafa Varank 

ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter 

Szijjarto'nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı 

Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Varank, 

Türkiye ve Macaristan'ın potansiyelinin farkında 

olarak, iş birliklerini güçlendirmeye devam 

edeceklerini belirterek, 7'nci Dönem KEK 

Protokolü'nün de bu iş birliğine büyük bir ivme 

kazandırabileceğini söyledi.  

YTB, öğrencilere yönelik eğitim ve mali destek 

programlarını başlattı 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

(YTB), eğitimini Türkiye'de alıp ülkesine dönen veya 

halen Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin 

kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve çalışmalarını 

desteklemek için eğitim ve mali destek programlarını 

hayata geçirdi.  

Karadağ Başbakanı, Türkiye'nin Podgorica 

Büyükelçisini kabul etti 

Ülkede 30 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından yeni 

hükümetin başına geçen Krivokapic, Türkiye'nin 

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan'ı makamında 

kabul etti. Görüşmenin ardından yapılan yazılı 

açıklamada, iki ülkenin, başta ekonomi, sağlık, kültür, 

eğitim ve turizm olmak üzere farklı alanlarda sürekli 

gelişmekte olan iyi ilişkilere sahip olduğu aktarıldı. 

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic, Türkiye'nin 

Kovid-19 salgınında da Karadağ ile dayanışma 

içerisinde olduğunu belirtti. 

 

 



 

TİKA'dan Moğolistan'da okul öncesi eğitim 

altyapısına destek 

TİKA, Moğolistan'da bir kreşe 50 çocuk kapasiteli 2 

sınıflık ek bina inşa ederek ekipman desteğinde 

bulundu. Başkanlık tarafından Moğolistan'ın Hövsgöl 

vilayeti Mörön şehrinde inşası tamamlanan ve çocuk 

yatağı, nevresim takımı, sıra, masa, sandalye, halı ile 

elbise dolapları gibi ekipmanlarla donatılan kreş binası 

törenle hizmete açıldı. 

Mangala UNESCO listesine alındı 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu 

Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel 

Sporları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yöneticisi 

Dr. Zeynep Nalcıoğlu, Türk strateji ve zeka oyunu 

"Mangala"nın UNESCO listesine kaydedildiğini 

bildirdi. 

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlandı 

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı 

olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" başkent Üsküp'te 

düzenlenen programla kutlandı. Katılımcılar ayrıca, 

TÜRKSOY tarafından düzenlenen "Türk Dünyası 

Kültür Başkentleri" fotoğraf sergisini de gezdi. 

Program, "Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitimi ve 

Öğretimin Tarihsel Bağlamda Değerlendirilmesi: Dün, 

Bugün ve Yarın" konulu panelle sona erdi. 

Gagauz Özerk Yeri'nin kuruluşunun 26. yıl 

dönümü 

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin  

kuruluşunun 26. yıl dönümü nedeniyle tören 

düzenlendi. Başkent Komrat'ta düzenlenen törende 

konuşan, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, 

çeşitli ülkelerde yaşayan Gagauz Türklerinin kendi 

topraklarına dönmelerini istedi. Gagauz Özerk 

Yeri'nin, 26 yıl içinde yaşadığı olaylardan birçok ders 

çıkardığına dikkati çeken Vlah, "Bu, gelişimde daha 

üst seviyeye geçiş yapmak için hazır olduğumuzu 

gösteriyor." şeklinde konuştu. 

2021'nin 'İstiklal Marşı Yılı' olması kararlaştırıldı 

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada 2021 

yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren önerge 

kabul edildi. İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve 

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a 

geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun 

teklifine eklendi. 

YTB, Bulgaristan Türklerinin asimilasyonla 

mücadelesini kitaplaştırdı 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 

(YTB), Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında 

komünist rejim tarafından Türklere karşı uygulanan 

asimilasyon, kimliksizleştirme politikaları, işkenceler 

ve Belene Kampı olaylarını konu alan sözlü tarih 

çalışması "Belene Ölüm İçin Yer Sert Uçmak İçin Gök 

Uzak"ı kitaplaştırarak yayımladı. YTB koordinasyonu 

ve iş birliğinde 2019'da TRT İç Yapımlar tarafından 

Belene Kampı mağduru soydaşlarla mülakatlar yapıl- 

 

 



 

mış, "Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz Belene" belgesel 

filmi hazırlanmış ve film 7 Şubat 2020'de YTB'de 

düzenlenen gala töreninde izleyicilerle buluşmuştu. 

Yunanistan'da Türk azınlığa ait okulların isimleri 

değiştirildi 

Batı Trakya’da, Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye 

Ortaokulu ve Lisesi ve İskeçe’deki İskeçe 

Medresesi’nin tabelaları, okul yönetimi ve encümen 

heyetlerine haber verilmeden 24 Aralık’ta gece 

saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 

değiştirildi. Okulların tabelalarındaki azınlık anlamına 

gelen Yunanca (M/KON) deyimi çıkarılarak sadece 

“Müslüman” deyimi bulunan yeni tabelalar konularak 

yapılan değişikliğin, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri 

Bakanlığının okullara gönderdiği 13 Ağustos 2020 

tarihli genelge doğrultusunda yapıldığı öğrenildi. Batı 

Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan 

açıklamada, "Emrivaki şekilde gerçekleşen bu 

uygulama ile azınlığımızın, 'uluslararası azınlık' statüsü 

de görmezden gelindi." ifadesi yer aldı. 

 TİKA'dan Orta Asya ülkelerine cerrahi tecrübe 

aktarımı kursu 

TİKA, İslam Kalkınma Bankası (ISDB), Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık ve Sosyal 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 14 

Mart Tıbbiyeliler Derneği iş birliğinde 26-27 Aralık 

tarihlerinde çevrimiçi olarak ''Laparoskopik Cerrahi 

Kursu'' düzenledi. 2 gün süren ve Türkiye'nin 

laparoskopi cerrahisi alanındaki önemli isimlerinin bir 

araya geldiği, yoğun ilgi gösterilen çevrimiçi kursa, 5 

ülkeden bine yakın uzmanın katıldığı belirtildi. 

Eğitime Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Tacikistan ve Azerbaycan’dan genel cerrah ve 

asistanlar katılım sağladı. 

İspanya'da Üzeyir Hacıbeyli ve Abai Kunanbayev'e 

adanmış posta pulları basıldı 

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Fonu'nun desteğiyle 

ve Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin 

organizasyonunda Azerbaycan milli müziğinin 

kurucusu Doğu'daki ilk opera ve operet yazarı Üzeyir 

Hacıbeyli'nin doğumunun 135. yıldönümü dolayısıyla 

ve Kazakistan'ın büyük şair, yazar, besteci, halk figürü, 

çağdaş Kazak yazılı edebiyatının kurucusu Abay 

Kunanbayev'in 175. yıldönümünde İspanya'da Türk 

dünyasının iki büyük şahsiyetine adanmış posta pulları 

basıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


