AZERBAYCAN
Şuşa, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kültür
bakanı atadığı Anar Kerimov ile video konferans
yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın
zengin kültüre sahip olduğunu hatırlatan Aliyev,
Kerimov'a kültür ve dilin korunması ve
yaşatılması hususunda talimatlar verdi. Aliyev,
Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini
ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı.
Ayrıca, bu yıl ünlü Azerbaycanlı şair ve düşünür
Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılının
kutlanacağını anımsatarak, 2021'i "Nizami yılı"
ilan ettiğini duyurdu. Aliyev, Bakan'a bu yıl
Şuşa'da "Harı Bülbül" müzik festivali ve "Vagif"
şiir günleri yapılması talimatı vererek, "Fuzuli
iline de uluslararası havalimanı inşa edeceğiz. Bu
yıl en azından iniş ve kalkış şeritleri hazır olacak.
Orası Şuşa'ya da yakın." şeklinde konuştu. Türk
Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev de, her
yıl bir şehri kültür başkenti ilan ettiklerini
hatırlatarak 2022 yılı için Şuşa’yı teklif etti.
Aliyev'e 19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş Ödülü
verildi
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı
(TÜRKSAV), "19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş
Ödülü"nün bu yıl Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev'e verilmesini kararlaştırdı. Vakıf
Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, 25
yıldır Türk dünyasıyla ilgili etkinlikler
düzenlediklerini belirtti.
Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve

Ermenistan
Başbakanı
Nikol
Paşinyan,
Moskova'da Dağlık Karabağ'ı görüşmek için 11
Ocak’ta bir araya geldi. Rusya, Azerbaycan ve
Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde
Ermenistan'ın işgali döneminde kapanan ekonomi
ve ulaşım bağlantılarını canlandıracak ortak bildiri
imzalandı. Bildiride, her üç devletin başbakan
yardımcılarından oluşan ortak çalışma grubu
kurulacağı ve "Karabağ gelişim planı" sunulacağı
belirtildi. Bildiride, "Çalışma grubu, 1 Mart 2021
tarihinden önce, Azerbaycan ve Ermenistan
üzerinden
gerçekleştirilen
uluslararası
taşımacılığın, aynı şekilde Azerbaycan ve
Ermenistan topraklarından geçmesini gerektiren
ve iki ülke tarafından yapılan taşımacılığın
yürütülmesi, güvenliği için gerekli olan yeni
ulaştırma altyapısının restorasyonu ve inşasını
içeren faaliyetlerin bir listesini ve programını
taraflara, en üst düzeyde onaylanması için
sunacaktır." ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı
Aliyev,
10
Kasım’daki
anlaşmanın etkin şekilde uygulandığını belirterek,
bölgenin
güvenli
şekilde
kalkınmasını
sürdürebilmek adına bu görüşmenin önemli
olduğunu kaydetti. Aliyev, "Bugün imzalanan
bildiri krizin çözümüne yönelik inancımızı ortaya
koyuyor çünkü ateşkes anlaşmasının bir maddesi
de
ulaşım
bağlantılarındaki
engellerin
kaldırılmasına yönelikti. Bu konu bölgenin
kalkınmasını
hızlandırabilecek,
güvenliğini
güçlendirebilecektir." dedi. Aliyev, “Azerbaycan,
30 yıl aradan sonra Ermenistan üzerinden ulaşım
yoluyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantı
kuracak. Azerbaycan olarak Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti
üzerinden
Türk
pazarına
erişebileceğiz. Aynı zamanda Türkiye-Rusya
arasındaki demir yolu bağlantısı da sağlanacak.”
dedi.

Ermenistan
Başbakanı
Paşinyan,
Dağlık
Karabağ’daki anlaşmazlıkların hala çözülmediğini
öne sürerek, pek çok sorunun çözülmesi
gerektiğini savundu.
Azerbaycan,
Türkiye
İslamabad Deklarasyonu

ve

Pakistan’dan

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan, üç ülke arasında
siyasi, ekonomik, barış ve güvenlik konuları başta
olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştiren
İslamabad Deklarasyonunu imzaladı. Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı
açıklamada Ankara, Bakü ve İslamabad’ın
güvenlik, istikrar ve sükûneti artırmak için önemli
adımlar atacağını belirtti. Çavuşoğlu “Üçlü
toplantının ilkini 2017 yılında Bakü’de yaptık.
Bundan sonra sıra Türkiye’de ve bugün bu tür
toplantıları daha fazla yapmaya karar verdik. Yani
3-4 yıl daha beklememize gerek yok.” diye
konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun
Bayramov, Türk ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla
düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türk ve
Pakistan şirketlerini Dağlık Karabağ’da kurtarılan
toprakların yeniden inşasında aktif rol almaya
davet ediyoruz.” dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı
Şah Mahmud Kureyşi ise “Türkiye, Azerbaycan
ve Pakistan üçlü ilişkilerin ve iş birliğinin
artırılmasına daha fazla odaklanmaya karar verdi.”
şeklinde açıklama yaptı.
Azerbaycan ve Türkmenistan "Dostluk" petrol
yatağını ortak işletecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov,
Türkmenistan'da mevkidaşı Raşit Meredov ile bir
araya gelerek Hazar Denizi'nde yer alan "Dostluk"
diye isimlendirilen petrol yatağı keşiflerinin,
işletilmesinin ve kullanımının iki ülke tarafından
ortak yapılması konusundaki anlaşmaya imza attı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile

Türkmenistan
Cumhurbaşkanı
Kurbankulu
Berdimuhammedov
da
video
konferans
yöntemiyle imza törenine katıldı. Sovyetler
döneminde, 1980'li yılların sonunda Azerbaycanlı
jeologlar tarafından bulunan yatak, Hazar
Denizi'nde iki ülkeye ait kullanım alanlarının tam
ortasında bulunduğu için "Aralık" diye
isimlendirilmişti.
Sovyetlerin
dağılmasının
ardından yatağa Türkmenistan'da "Serdar",
Azerbaycan'da ise "Kepez" ismi verilmiş, her iki
ülke de bu havzanın kendisine ait olduğunu öne
sürmüştü. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği
Konseyi de Azerbaycan ve Türkmenistan’ın
anlaşma sağlanmasının Türk Konseyi ülkelerinin
enerji alanındaki iş birliğini daha da
güçlendireceği belirtti.
PTT ile Azerpost arasında işbirliği
Türkiye'nin posta örgütü Posta ve Telgraf
Teşkilatı
(PTT)
Genel
Müdürlüğü
ve
Azerbaycan'ın posta örgütü Azerpost arasında
hızlı para transferi konusunda iş birliği anlaşması
imzalandı. PTT Genel Müdürü Gülten, basın
mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve
Azerbaycan arasında para transferi yapmak
isteyen herkesin PTT ve Azerpost aracılığı ile
doğrudan, hızlı, ucuz ve güvenilir bir hizmet
alacağını bildirdi.
Ziraat Bank Azerbaycan, Şuşa'da şube açma
kararı aldı
Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni
Demirci, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa
kentinde şube açacaklarını açıkladı. Demirci,
"Artık savaş bitti. Artık o bölgenin kalkınması ve
Azerbaycan ekonomisine entegre edileceği bir
döneme girdik. Bu dönemde Ziraat Bankası olarak
Azerbaycan'a geldiğimiz ilk günden yaptığımız
şeyleri o bölgede de yapma kararı aldık." dedi.

Karabağ Savaşı'nda şehit düşen veya gazi
olanların çocuklarına Sivas'ta eğitim imkânı
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden
kurtarmak için verdiği mücadelede şehit düşen
veya gazi olan Azerbaycan vatandaşlarının
çocuklarına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde
(SCÜ) sınavsız ve puan şartı aranmadan eğitim
imkânı sağlanacağı bildirildi. SCÜ, Azerbaycan
uyruklu 50 öğrencinin üniversitede eğitim
almasını sağlayacak.
"Zafer Yolu" eylülde hazır olacak
Azerbaycan askerlerinin, Şuşa'yı işgalden
kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği
güzergâhta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'in "Zafer Yolu" olarak isimlendirdiği yeni
yolun inşaat çalışmaları sürüyor. Yolun yapımını
Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansının
(Azeryol) koordinasyonunda, Azerbaycan ve Türk
şirketleri gerçekleştiriyor. Azeryol'dan yapılan
açıklamaya göre, 101,5 kilometrelik çift şeritli
"Zafer Yolu" eylüle kadar hazır hale getirilecek.
Bu arada Fuzuli'den Şuşa'ya giden bir yol daha
yapılıyor. Şuşa'ya giden kara yolları şimdilik
Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'den
geçtiği için kente yeni yolların yapılmasına karar
verilmişti.
Azerbaycan Dağlık Karabağ’da akıllı şehirler
kuracak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham
Aliyev,
Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda,
yeniden kurulacak yerleşim birimlerinde akıllı
şehir ve akıllı köy konseptlerinin temel alınacağını
açıkladı.
Projeler
tamamlanınca
inşaat
çalışmalarına başlayacaklarını ve kurtarılan

bölgelerde yeşil enerji bölgesi oluşturacaklarını
vurgulayan Aliyev, bölgede su kaynaklarının
geniş olduğunu, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanımı
için fırsatların bulunduğunu belirtti.
Azerbaycan'dan
Ermenistan
Dışişleri
Bakanının Dağlık Karabağ ziyaretine tepki
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan
Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık
Karabağ'ı ziyaret ederek sözde Ermeni
yöneticilerle bir araya gelmesine tepki gösterdi.
Bakanlıktan
yapılan
yazılı
açıklamada,
Ayvazyan'ın ziyaretinin ve Dağlık Karabağ'da
bazı
"anlaşmalar"
imzalamasının
Rusya,
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da
imzalanan üçlü bildiriyle çeliştiği, çatışmaların
sona ermesinin ardından bölgede barış, güvenlik
ve iş birliğini tesis etme girişimlerine uymadığı
belirtildi.
Azerbaycan
Kars'ta

askerleri

Kış

Tatbikatı

için

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan
açıklamada, 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile
müşterek icra edilecek "Kış-2021 TürkiyeAzerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev
Kuvveti Tatbikatı" için Azerbaycan ordu
mensuplarının
Kars'a
geldiği
bildirildi.
Açıklamada, "Tek Millet, İki Devlet anlayışımızla
tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya
devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Kanlı Ocak kurbanlarını andı
Azerbaycan, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve
tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak
Katliamı'nın kurbanlarını andı. Azerbaycanlılar,

1990'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenleri
anmak için Bakü Şehitler Hiyabanı'na akın etti.
Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen
ziyaretlerde
mezarlara
kırmızı
karanfiller
bırakıldı, şehitler için dualar edildi. Türk Konseyi,
20 Ocak Katliamı'nın 31'nci yılı dolayısıyla anma
mesaj yayımladı. İstanbul Türkiye Azerbaycan
Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından
"Bağımsızlığa giden Yol 20 Yanvar Fotoğraf
Sergisi" açıldı. İSTAD Merkezi'nde gerçekleşen
serginin açılışından sonra çevrim içi anma
programı düzenlendi. 1990 yılının başlarında,
Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet
yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce
Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın
etti ve uzun süreli mitinglere başladı. Mitingleri
dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli
bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu,
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147
sivili katletti, yüzlerce kişiyi yaraladı. Şehitler,
yüz binlerce kişinin katılımıyla gözyaşları içinde
kırmızı karanfillerle bugünkü adıyla Şehitler
Hiyabanı'na defnedildi. Azerbaycanlılar, 31 yıldır
her 20 Ocak'ta, ellerinde "20 Ocak" kurbanlarının
simgesi haline gelen karanfillerle şehitliğe akın
ediyor.
Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı
Türk ve Rus askerlerinin Dağlık Karabağ’da görev
yapacağı Ortak Merkez 30 Ocak itibarıyla
faaliyetlerine başladı. Türkiye, bir general ve 38
personelin görev yapacağı ortak merkezle bölgede
ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın
sağlanmasına
katkı
sağlayacak.
Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için
Türk-Rus ortak merkezi işgalden kurtarılan
Ağdam kentinde kuruldu. Ateşkesi gözetmek ve
denetlemek maksadıyla oluşturulan Türk-Rus

Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı 11
Kasım 2020'de imzalanmıştı.
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a
kadar uzatıldı
Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara
göre,
Kovid-19’la
mücadele
kapsamında
uygulanan karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar
uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı. Sokağa
çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması 18 Ocak
itibarıyla kaldırılırken, 25 Ocak'tan itibaren
bireysel ticaretle uğraşan iş yerleri, kuaförler ve
güzellik salonları faaliyete başladı. Şehirlerarası
gidiş gelişler de bu tarihten itibaren serbest oldu.
Azerbaycan'da bir süredir kapalı olan kafe ve
restoranlar ise 1 Şubat'ta açılıyor. Karantina
döneminde açık ve kapalı alanlarda maske
kullanımı zorunluluğu devam edecek, hafta sonları
ülke genelinde toplu taşıma araçları çalışmayacak.
Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci
başladı
Azerbaycan'da Kovid-19’a karşı aşılama süreci 18
Ocak itibarıyla başladı. Türkiye gibi Sinovac
aşısını tercih eden Azerbaycan'da, Sağlık Bakanı
Oktay Şireliyev'in aşı yaptırmasıyla süreç başladı.
Şireliyev'in yanı sıra Zorunlu Sağlık Sigortası
Devlet Ajansı Başkanı Zaur Aliyev ile Tıbbi
Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB)
Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı da aşı
yaptırdı. Sağlık Bakanı Şireliyev, basın
mensuplarına, uzmanların araştırmaları sonucu en
iyi aşının Sinovac olduğu kanısına vardıklarını
söyledi. Aşılamanın iki aşamada yapılması
planlanan Azerbaycan'da, ilk olarak sağlık
çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere ve salgınla
mücadele faaliyetlerinde yer alan güvenlik
güçlerine aşı yapılacak. Sonraki aşamada solunum

sistemi, hemodiyaliz, şeker hastalığı, obezite gibi
kronik hastalıkları bulunan kişiler, 50 yaş üstü
vatandaşlar, eğitim, toplu taşıma, iletişim ve
bankacılık sektörü çalışanları aşılanacak.

edilecek. Diğer 9 milletvekili ise Kazakistan Halk
Asamblesi üyelerinden oluşacak.

Azerbaycan’da Kovid-19’da son durum

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev, yeni hükümeti 18 Ocak’ta onayladı.
Hükümette alınan yeni Kararname kapsamında iki
bakanlığın bakanları değişti. Serik Shapkenov,
Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal
Kalkınma Bakanı olarak atandı. Shapkenov, daha
önce Çalışma ve Sosyal Koruma Bakan
Yardımcılığı görevini yapıyordu. Kazakistan
Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakanlığı'na yeni
bakan olarak Asset İrgaliev atandı. Asset İrgaliev,
bugüne
kadar
Ulusal
Ekonomi
Bakan
Yardımcısıydı. Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi
Hükümette çifte pozisyonda bulunacak. Tleuberdi,
Dışişleri Bakanı görevi ile birlikte Başbakan
Yardımcısı görevinde olacak.

Azerbaycan’da günlük vakalar 25 Ocak itibarıyla
iki yüzlere kadar geriledi. Azerbaycan’da toplam
vaka sayısı 228 bin 975’e, sağlığına kavuşanların
sayısı da 220 bin 292 oldu. Azerbaycan’da
tedavileri devam eden hasta sayısı 5 bin 601,
hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3082’ye
yükseldi.
KAZAKİSTAN
Kazakistan'da parlamento seçimi yapıldı
Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunca yapılan
açıklamaya göre, 10 Ocak’ta yapılan milletvekili
seçiminde 12 milyon seçmenin bulunduğu ülkede,
7 milyon 241 bin 562 vatandaş oy kullandı,
seçime katılım oranı yüzde 63,3 olarak
gerçekleşti. Başkent Nur Sultan (yüzde 45,1) ve
ülkenin en kalabalık kenti Almatı'da (yüzde 30,3)
gerçekleşen düşük katılım oranı dikkati çekti. En
son 2016'da yapılan parlamento seçiminin nihai
sonuçlarına göre, katılım oranı yüze 77,12 olarak
gerçekleşmişti. Seçime katılan 5 siyasi parti
arasından iktidardaki Nur Otan Partisi toplamda 5
milyon 148 bin 74 (yüzde 71,9) oy alarak birinci,
Ak Yol Demokratik partisi 792 bin 828 (yüzde
10,95) oyla ikinci, Kazakistan Halk Partisi ise 659
bin 19 (yüzde 9,10) oyla üçüncü oldu. Auıl (Köy)
Halk-Demokratik Partisi yüzde 5,29, Adal
(Dürüst) partisi de yüzde 3,57 oyla parlamentoya
girmek için gerekli yüzde 7 barajını geçemedi.
Böylece Kazakistan’da parlamentonun alt kanadı
olan Meclisin 7. döneminde 5 yıl görev yapacak
107 milletvekilinin 98’i Nur Otan (76), Ak Yol
(12) ve Kazakistan Halk Partisinden (10) temsil

Kazakistan'da yeni hükümet onaylandı

Kazakistan’ın 2025’e kadarki Ulusal Kalkınma
Planı belirlendi
Kazakistan’da Yüksek Reformlar Kurulunun 3.
toplantısında, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev, ülkenin 2025’e kadarki Ulusal Kalkınma
Planı'nı inceledi. 12 stratejik hedef alanından
oluşan plana göre, 2025 yılına kadar ülke yüzde
5’in
üzerinde
büyüyecek,
KOBİ’lerin
ekonomideki payı yüzde 35 olacak, sabit
varlıklara yapılan yatırım hacmi yüzde 30,
hammadde dışı ihracat ise 2 kat artacak. Söz
konusu dönemde, Kazakistan’daki ortalama
yaşam süresinin 72’den 75’e çıkarılması
hedefleniyor. Tokayev, parlamentonun ortak
oturumunda Meclis’in yeni seçilen 7. dönem
milletvekillerine hitap ettiği konuşmasında
Kazakistan’ın temel stratejik amacının dünyanın
en gelişmiş ülkeleri arasında yer almak olduğunu
belirtti. Tokayev, toplumun az gelirli kesimlerine

yönelik desteklerin artırılacağını ve halkın refah
seviyesinin yükseltileceğini aktardı. Ulusal
ekonominin büyümesi için kamu yatırımlarındaki
devlet payının azaltılacağını kaydeden Tokayev,
ülkede daha önce başlatılan özelleştirme
programının devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.
Siyasi partilere yeni imkânlar tanınmasının da ön
planda olduğunu vurgulayan Tokayev, parlamento
seçiminde Meclis’e giriş barajını yüzde 7’den
yüzde 5’e düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Mahmud’un yanı sıra Yunan, Arap, Fars, Avrupalı
ve Rusya'dan eski seyyahların haritaları ile
Müslüman haritacıların eserlerini kullandık." dedi.
Atlasın neden Rusça yayımlandığı sorusu üzerine
ise Kıdırali, "İlk olarak bu alandaki kaynakların
çoğu Rusya'ya ait. İkincisi, günümüzde Türk
halklarının çoğu kısmı Rusya’da yaşıyor ve orada
büyük bir kitle var. Ayrıca Rusya'da Türk
dünyasıyla ilgili tartışmalar artıyor, bu kitap
onlara bilimsel bir cevap olacaktır." yanıtını verdi.

Kazakistan’da idam cezası resmen kaldırıldı

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı 'Algıs'
nişanı aldı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden
yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev, ülkede ölüm cezasını kaldıran
kanunu imzaladı. Yeni kanuna göre, bundan sonra
idam cezası yerine müebbet hapis cezası
uygulanacak. Söz konusu kanunun, "ülkede savaş
durumunda askeri nitelikte ağır suçları işlemekten
suçlu bulunan kişiler" için geçerli olmayacağı da
vurgulandı. Kazakistan’da 2003'ten beri idam
cezaları askıya alınmıştı. Avrupa Birliği,
Kazakistan’ın bu kararını memnuniyetle karşıladı.
Türk dünyasının tarihi ve kültürel atlası Nur
Sultan'da tanıtıldı
Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan
ve 200'den fazla tarihi haritayı içeren "Türk
Dünyası: Tarihi ve Kültürel Atlası" Kazakistan’ın
başkenti Nur Sultan'da tanıtıldı. Uluslararası Türk
Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, atlasın bu alanda
gerçekleştirilen ilk çalışma olduğuna işaret ederek,
"Türk dünyası olmadan dünya tarihini üretmek
zordur. Bu çalışmayla büyük devletler ve
medeniyetler kuran Türk dünyasının tarihini
göstermek istedik." ifadelerini kullandı. Atlasın 6
bölümden oluştuğunu belirten Kıdırali, “Kaşgarlı

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev, Kazakistan Ortodoks Kilisesi'nin en
yüksek ödülüne layık görüldü. Kazakistan
Ortodoks Kilisesi Başkanı Aleksandr Mogilev,
Nursultan Nazarbayev’e, “Algıs” nişanını takdim
etti. Aleksandr Mogilev, Nursultan Nazarbayev’in
Kazakistan’da
dinler
arasında
uyumu
güçlendirmeye yönelik katkılarını vurgulayarak,
ülkenin refahı için çok şey yaptığını ifade etti.
Kazakistan'da Karabağ ile ilgili Kazakça 3
yeni kitap yayımlandı
Uluslararası
Türk
Akademisi,
Türk
Cumhuriyetleri
Bağımsızlığı’nın
30'uncu
yıldönümü münasebetiyle Karabağ ile ilgili
Kazakça, “Azerbaycan’ın İncisi Karabağ: Tarihi,
Kültürü,
Doğası”,
“Karabağ’ın
Gerçek
Hikâyeleri”
ve
“Azerbaycan
Halk
Cumhuriyeti” kitapları
yayınladı.
Etkinlik
sırasında Uluslararası Türk Akademisi’nin özel
altın madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti NurSultan Büyükelçisi Rashad Mammadov'a verildi.
Akademi başkanı Darhan Kıdırali, Türk
Akademisi'nin altın madalyası büyükelçiler
arasında ilk kez verildiğini söyledi.

Kazakistan’ın Latin harflerine uyarlanan yeni
alfabesi tanıtıldı

bulamadıkları için kendi gayrimenkullerini satarak
bu filmin yapılmasını sağladığını ifade etti.

Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, Başbakan
Askar Mamin başkanlığında toplandı. Toplantıda,
komisyon üyelerince 2023-2031 yılları arasında
ülkede kademeli olarak kullanılmaya başlanacak
Latin harflerine uyarlanan yeni Kazak alfabesinin
tanıtımı yapıldı. Ahmet Baytursunov Dil Bilimi
Enstitüsü tarafından geliştirilen alfabe “bir ses-bir
harf” ilkesine göre hazırlandı. Latin harflerine
uyarlanan yeni Kazak alfabesinde, 9’u ünlü 31
temel harf bulunuyor. Mamin, toplantıda yaptığı
konuşmada “Alfabenin geliştirilmiş nüshası,
Kazak dilinin yaygınlaşmasına yeni bir ivme
kazandıracak ve modernleşmesine katkıda
bulunacaktır.” ifadesini kullandı. 1940’tan itibaren
Kiril alfabesini kullanan Kazakistan, 2017’de
kademeli olarak Latin alfabesine geçme kararı
almıştı.

Kazakistan, Özbekistan ve ABD’den ortak
proje

Kazakistan, AEB başkanı oldu
Avrasya Ekonomik Birliği başkanlığı 2021
yılından itibaren Kazakistan'a geçti. AEB, üye
devletlerin nüfusunun yaşam standartlarını
iyileştirmek için ulusal ekonomilerin kapsamlı
modernizasyonu, işbirliği ve rekabet gücünün
artırılması ve istikrarlı kalkınma için koşullar
yaratılması amacıyla 2015 yılında kurulmuştu.
Ulu Bozkır Ağıtı filmi Oscar adayı oldu
Kazakistan’ın 2021 yılında Oscar adayı “Ulu
Bozkır Ağıtı” filmi oldu. Film, suni açlık felaketi
nedeniyle 1920 ve 1933 yılları arasında
Kazakistan’da milyonlarca insanın acı içerisinde
hayatını kaybeden insanları anlatıyor. Filmin
yapımcısı Yernar Malikov, Kızıl Açlık dönemini
anlatan bir film çekmek için beş yıldır
uğraştıklarını
ancak
bir
türlü
sponsor

ABD, Kazakistan ve Özbekistan hükümetleri
arasında Orta Asya Yatırım Ortaklığı kuruldu. Üç
hükümetin ortak açıklaması Taşkent'teki ABD
Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlandı.
Belgede, Orta Asya Yatırım Ortaklığının ABD'nin
Orta Asya'da ekonomik büyüme ve refahı
destekleme çabalarını ilerletmede önemli bir adım
olduğu belirtildi.
Kazakistan’da
başlıyor

toplu

aşılama

1

Şubat’ta

Kazakistan’da Kovid-19’a karşı toplu aşılama
süreci 1 Şubat'ta başlatılacak. İlk Kovid-19
vakasının 2020 Mart ayında görüldüğü ülkede 6
aşamada yürütülecek aşılama sürecinde ilk etapta
Rusya’dan 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilecek.
Daha sonraki aşamalarda ülkedeki Karagandı İlaç
Kompleksi’nde üretilecek Rus aşısı Sputnik V
kullanılacak. Kovid-19’a karşı toplu aşılama
gönüllü ve ücretsiz olacak, sadece 18 ila 65 yaş
grubu vatandaşlar aşı yaptırabilecek. Yıl sonuna
kadar 6 milyon kişiye aşı yapılacak, öncelik sağlık
çalışanlarına, öğretmenlere, emniyet güçleri ve
üniversite öğrencilerine verilecek. Halihazırda
üçüncü faz klinik deneylerinin yapıldığı yerli aşı
adayı QazKovid nisan itibarıyla aşılama sürecine
dâhil edilecek. Daha önce Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin arasında aşı üretimiyle ilgili
varılan anlaşma kapsamında, ülkedeki Karagandı
İlaç Kompleksi bünyesinde Kovid-19'a karşı
geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin üretimi
başlatılmıştı. Kazak hükümeti, Çin’in Sinovac ve

ABD’nin Pfizer aşı şirketleriyle de görüşmeler
gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa
etmişti. Caparov, protestolar üzerine başbakanlık
görevine getirilmişti.

KIRGIZİSTAN
Kırgızistan'da cumhurbaşkanı
referandum yapıldı

seçimi

ve

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum
Komisyonu, 10 Ocak’ta yapılan, 17 adayın
yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimleri ve eş zamanlı
olarak yapılan referandumun kesin sonuçlarını
duyurdu. Komisyondan yapılan açıklamaya göre,
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kayıtlı 3 milyon 563
bin 574 seçmenden 1 milyon 395 bin 513'ü oy
kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimine katılım
oranı yüzde 39,16 olarak belirlendi. Eski
Başbakan Sadır Caparov, yüzde 79,20 oyla
cumhurbaşkanı seçildi. Adahan Madumarov
yüzde 6,79 ile ikinci sırayı aldı. Ülkede seçimle eş
zamanlı yapılan referanduma katılım oranı ise
yüzde 39,12 oldu. Seçmenlerin yüzde 81,49'u
başkanlık sistemine "evet" dedi. Seçmenlerin
yüzde 10,91'i parlamenter sistemden yana tercih
yaparken, yüzde 4,47'si her iki sisteme karşı oy
kullandı. Mart ayında başkanlık sistemini öngören
yeni anayasanın kabul edilmesi planlanıyor.
Seçimini kazanan Caparov, başkent Bişkek'te
düzenlediği basın toplantıda seçmenlerine
teşekkür etti. Son 30 yılda yolsuzluğun her alana
kök saldığını dile getiren Caparov, yolsuzlukla
mücadelede herkesin elini taşının altına koyarak
devlete destek olması gerektiğini vurguladı.
Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin
iptalini talep eden muhalefet taraftarlarının
düzenlediği
gösterilerin
şiddet
olaylarına
dönüşmesi
üzerine
cumhurbaşkanlığı
ve
parlamento işgal edilmişti. Böylece, 5-15 Ekim
arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda
seçimler iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten

Kırgızistan'ın 6. Cumhurbaşkanı yemin ederek
göreve başladı
Kırgızistan'da 10 Ocak'ta yapılan erken
cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 79,20 oyla
kazanan Sadır Caparov'un göreve başlaması
dolayısıyla 28 Ocak’ta yemin töreni düzenlendi.
Başkent Bişkek'te Milli Büyük Konser Salonu'nda
yapılan yemin törenine, 1000'den fazla konuk
davet edildi. Törene, sokak gösterilerinin ardından
cumhurbaşkanlığı
görevinden
istifa
eden
Sooronbay Ceenbekov da katıldı. Okunan Manas
Destanı eşliğinde tören salonundaki sahneye çıkan
Caparov, Merkez Seçim Komisyonu Başkanı
Nurjan Şaildabekova'ndan cumhurbaşkanlığı
mazbatasını teslim aldı. Kırgız Sancağı'nı
devralan Caparov, sağ elini anayasaya koyarak ant
içti.
Kırgızistan'da hükümet düştü
Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum
Komisyonu tarafından 10 Ocak'ta yapılan
cumhurbaşkanlığı seçiminin galibinin Sadır
Caparov olduğunun ilan edilmesinin ardından, 3
ay önce Caparov'un başkanlığında kurulan
hükümet düştü. Açıklamada, yeni hükümet
kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürüten
Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'un
başkanlığındaki geçici hükümetin görevine devam
edeceği kaydedildi.
Kırgızistan'da okullarda yüz yüze eğitim kısmi
olarak başladı
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te, koronavirüs
salgını nedeniyle Mart ayında ara verilen yüz yüze
eğitim 19 Ocak’ta kısmi olarak yeniden başladı.

Başkent Bişkek'te okulların 1, 5, 9 ve 11.
sınıflarının yüz yüze eğitime geçmesine izin
verildi. Yaklaşık 53 bin öğrenci ders başı yaptı.
Öğrenciler, derslere ateş ölçümü yapılarak alındı.
Sınıflarda öğrenciler, aralarına birer boşluk
bırakılarak oturtuldu.
Türkiye’den
Kırgızistan’daki
Ahıska
Türklerine gönderilen tıbbi malzeme teslim
edildi
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, merkezi
İstanbul'da bulunan Dünya Ahıska Türkleri
Birliğinin (DATÜB) koordinasyonunda Kovid19'la mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Ahıska
Türklerine gönderdiği tıbbi malzeme Bişkek'e
ulaştı.
Bişkek
Büyükelçiliği
Geçici
Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, 20
bin cerrahi maske, 1200 N95 maske, 1500
koruyucu tulum, 7 ateş ölçer, 1 solunum cihazı,
200 dezenfektan, 115 siperlik ve ilaç kutularından
oluşan yardım malzemelerini Kırgızistan Ahıska
Türkleri Derneğine teslim etti.
TRT
ve
Üniversitesi
düzenledi

Kırgızistan-Türkiye
Manas
çevrim içi medya eğitimleri

Kırgızistan-Türkiye
Manas
Üniversitesinin
kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri kapsamında, TRT
ile üniversitenin medya merkezi MediaManas iş
birliğinde "Çevrim İçi Dijital Medya ve Görüntü
Eğitimleri"
düzenlendi.
TRT'den
yapılan
açıklamaya göre 5 Şubat'a kadar çevrim içi devam
edecek eğitimlerde 100'e yakın öğrenci ve
akademisyen yer alacak. Eğitimler 8 gün boyunca
farklı konularda TRT'nin deneyimli eğitmenleri
tarafından gerçekleştirilecek.

ÖZBEKİSTAN
2020’de Özbekistan’da en çok şirket kuran
ülke Türkiye
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine
göre, 2020’de Özbekistan’da 305 şirket kuran
Türkiye, yabancı sermayeyle en çok şirket kuran
ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Türkiye’yi, 265 şirket ile Rusya, 147 şirket ile Çin
takip etti. Yabancı sermayeli şirketler en çok
ülkenin Taşkent, Semerkant ve Surhanderya
bölgelerinde kurulurken, yabancı iş adamları en
fazla sanayi, ticaret, inşaat ve tarım sektörlerine
yatırımda bulundu.
Özbekistan’daki üniversitelerde
eğitim yeniden başladı

yüz

yüze

Özbekistan’da koronavirüs salgını nedeniyle
geçici olarak uzaktan eğitimin uygulandığı
üniversitelerde son dönemde salgın vakalarının
belirgin ölçüde azalması üzerine 11 Ocak
itibarıyla yüz yüze eğitime tekrar geçildi.
Bakanlık kararına göre, ülkedeki ilköğretim
okulları ve liselerde ise dersler öğrenci velilerinin
isteğine bağlı olarak yüz yüze veya uzaktan
yapılmaya devam edecek.
Özbekistan ile Tacikistan arasındaki uçak
seferleri yeniden başladı
Özbekistan ile Tacikistan arasında, Kovid-19
görülmeye başladığı Mart 2020'de askıya alınan
uçak seferleri 9 ay sonra yeniden başladı. TaşkentDuşanbe uçak seferlerinin Özbekistan Hava
Yolları ve Tacikistan’a ait Somon Air tarafından
haftada iki kez yapılacağını kaydeden Tacikistan
Sivil Havacılık Ajansı Genel Müdürü İkram
Subhanzade, yolcuların 72 saat içinde alınmış
negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeleri ve
uçuş esnasında sağlık kurallarına uymaları

gerektiğini aktardı.
Özbekistan'da askıya alınan
etkinlikler yeniden başladı

konser

ve

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu
kararıyla, ülkede salgının ortaya çıkmasıyla 10 ay
önce askıya alınan konser, gösteri ve toplu
etkinlikler, Kovid-19'la ilgili durumun giderek
istikrara kavuşmasından dolayı 28 Ocak itibarıyla,
sıhhi kurallara uygun olarak düzenlenebilecek.
Buna göre, konser salonlarına kapasitesinin yüzde
50'sinden fazla olmayan sayıda seyirci
alınabilecek. Seyircilerin sosyal mesafeye katiyen
riayet etmeleri, görevli ve seyircilerin maske
takmaları gerekecek. Kafe ve restoranların 08.0023.00 saatlerinde çalışmasını öngören kısıtlamalar
da kalkacak.
Özbekistan-Kazakistan arasında hızlı tren
seferleri için demir yolu hattı inşa edilecek
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türkistan
şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında
hızlı tren demir yolu hattının inşa edileceğini
duyurdu. Mamin konuya ilişkin açıklamasında,
"Turist sayısını artırmak amacıyla TürkistanÇimkent-Taşkent güzergahında hızlı tren hattı
inşaatı başlatılacak." dedi.
Özbekistan ile Güney Kore arasında işbirliği
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, iki ülke
arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması
için müzakerelerin başlayacağını belirtti. Güney
Kore Devlet Başkanı Moon, Özbekistan'ın Dünya
Ticaret Örgütü'ne üyeliği konusunda ülkesinin çok
yönlü destek sağlamaya hazır olduğunu da
vurguladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev
de salgınla mücadele konusunda Özbekistan’a
verdiği destekten dolayı Güney Kore yönetimine

teşekkür etti. Görüşmenin sonunda Mirziyoyev ve
Moon, dijitalleşme alanında iş birliği, Güney Kore
sermayesiyle Taşkent’te modern hastane ve
Kimyasal Teknoloji Merkezinin kurulması ve
Güney Kore Ekonomik Kalkınma İşbirliği
Fonuyla 1 milyar dolar tutarında üç yıllık iş birliği
programının
hayata
geçirilmesine
ilişkin
anlaşmaları imzaladı.
Özbekistan’a giriş yasağı 1 ay daha uzatıldı
Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu
tarafından alınan karar göre, Kovid-19'un
mutasyona uğramış türünün ortaya çıktığı
İngiltere,
İtalya,
Danimarka,
Avusturya,
Avustralya, Hollanda ve Güney Afrika
Cumhuriyeti'nden gelenlere uygulanan ve 1
Şubat’a kadar geçerli olan ülkeye giriş ve bu
ülkelerden uçak seferleri yasağı, 1 Mart'a kadar
uzatıldı. 1 ay uzatılan yasağın uygulanacağı
ülkelere, bu kez Almanya da dahil edildi. Bu
ülkelerde bulunan ve Özbekistan'a üçüncü ülkeler
üzerinden giriş yapan Özbek vatandaşları ise 14
gün boyunca karantina merkezlerinde tutulacak.
Özbekistan'da, Çin üretimi aşının 3. aşama
testlerine 4 bine yakın kişi katıldı
Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, Çin'in Anhui Zhifei
Longcom ilaç şirketince geliştirilen Kovid-19
aşısının 3. aşama klinik testlerine 18 yaş üstü 3
bin 917 kişi katıldı. Çin üretimi aşının ilk dozu
uygulanan 3 bin 917 kişiden 120'sine 2. doz da
yapıldı. Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin
Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji Enstitüsünce
geliştirilen protein bazlı aşı adayının, 2'nci aşama
klinik denemeleri tamamlanarak 3'üncü aşamaya
geçtiği duyurulan son Çin aşısı olmuştu. Şirket, 18
yaş üstü 29 bin sağlıklı gönüllünün katılması
planlanan 3'üncü aşama klinik denemeleri

Özbekistan, Endonezya, Pakistan ve Ekvador'da
yürütüyor.
Özbekistan’da toplu aşılama Nisan ayında
başlayacak
Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Refah
Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurmat
Atabekov, yaptığı açıklamada, ülkede aşıların
taşınacağı ve muhafaza edileceği özel araç ve
soğutucuların hazırlandığını kaydetti. Atabekov,
ülkede Kovid-19'a karşı aşılama sürecinin nisan
ayında
başlayacağını
söyledi.
Hükümet,
Pfizer/BioNTech aşısından 100 bin doz sipariş
verildiğini duyurmuştu. Ülkede Rus aşısı Sputnik
V'nin hızlandırılmış tescil süreci de devam ediyor.
Çin’in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketince
geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik
denemeleri sürüyor.
Özbekistan’da Kovid-19’da son durum
30 Ocak itibarıyla toplam vaka sayısının 78 bin
672’ye çıktığı Özbekistan'da, iyileşenlerin sayısı
77 bin 146’ya ulaştı. Toplamda 621 kişi ise
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı
Türkmenistan’da her yıl 27 Ocak günü, “Anavatan
Savunma Günü ve Silahlı Kuvvetler Kuruluş Yıl
Dönümü” olarak kutlanıyor. Bu yıl kutlamalar,
“Türkmenistan, Barış ve Güvenin Anavatanıdır”
sloganı çerçevesinde yapıldı. Türkmenistan Devlet
Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, ordunun
kuruluşunun yıl dönümü sebebiyle kutlama mesajı
yayınladı. Türkmen lider mesajında; Bu özel
günün; egemenliğimizi, sınırların bütünlüğünü,
anayasal düzeni koruyan asker ve kolluk

kuvvetlerinin
bayramı
olduğunu
ifade
etti. “Bağımsızlık ve Tarafsızlık Türkmen
devletinin
iki
kanadıdır”
diyen,
Berdimuhammedov,
konuşmasında
cesur
atalarımızın izinde anavatanına bağlı bir ordunun
savunma gücünü ve yüksek kabiliyetinin tüm
dünyaya gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkmenistan'da nisan ayının son pazarı
Alabay köpekleri için de kutlanacak
Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu
Berdimuhammedov,
başkent
Aşkabat’a
gerçekleştirdiği ziyarette Alabay köpekleriyle
ilgili yetkililerden bilgi aldı. Alabayların
Türkmenistan’ın gururu olduğunu belirten
Berdimuhammedov, Türkmen atları adına bayram
olarak kutlanan nisan ayının son pazar gününün,
Alabay köpekleri için de bayram olarak
kutlanması talimatı verdi. Tibet Mastifi ve
Moğolistan Çoban Köpeği türlerinden geldiğine
inanılan Alabaylar, Sovyetler Birliği ordusunda da
kullanılmıştı.
Türkmenistan'da "2021 Uluslararası Barış ve
Güven Yılı" toplantısı düzenlendi
Türkmenistan'ın girişimiyle BM'de kabul edilen
"2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı"nın
başlaması dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Aşkabat'ta çevrim içi gerçekleşen toplantıya
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov,
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve
pek çok uluslararası örgütten yetkililer katıldı.
Toplantıda konuşan Meredov, 2021 Uluslararası
Barış ve Güven Yılı'nın Türkmenistan tarafından
uluslararası durumun bir analizi sonucu
önerildiğini hatırlattı. Bozkır da paylaştığı video
mesajda, 2021 Uluslararası Barış ve Güven Yılı
girişimi için Türkmenistan'a teşekkür etti.

Aşkabat'ta, Aşkabat Belgesi’nin BM'de kabul
edilmesiyle ilgili toplantı düzenlendi

Türkmenistan
arttırıyor

Türkmenistan'da, Aşkabat Belgesi'nin Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından kabul edilmesine ilişkin
toplantı gerçekleştirildi. Başkent Aşkabat'ta video
konferans yöntemiyle yapılan, BM Orta Asya
Önleyici Diplomasi Bölgesel Merkezi (UNRCCA)
Başkanı Natalya German'ın başkanlık ettiği
toplantıya çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.
German, Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke"
statüsü kazanmasının 25'inci yılı dolayısıyla 12
Aralık 2020'de gerçekleştirilen "Uluslararası
Barış, Güvenlik ve Sürdürülebilir Kalkınmanın
Sağlanmasında Tarafsızlık Politikasının Önemi"
konferansında yayımlanan Aşkabat Belgesi'nin
eşsiz bir belge olduğunu kaydetti.

Türkmenistan’ın doğusunda “Malay” sahası
bölgesinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gaz akışını
artırmak amacıyla Gaz İletim Sistemi kuruldu. 12
hektarlık bir alanı kaplayan ve 4 yılda inşaatı
tamamlanan
proje
ile
Türkmenistan’ın
doğusundan çıkış verilen gaz Özbekistan ve
Kazakistan’daki uluslararası enerji hattı üzerinden
Çin Halk Cumhuriyetine ulaşacak. Hali hazırda
Türkmen gazının en büyük tüketimini, Çin Halk
Cumhuriyeti gerçekleştiriyor.

Türkmenistan ile Afganistan arasında enerji,
iletişim ve ulaşım hatlarının açılış töreni
gerçekleştirildi
Türkmen ve Afgan liderler, karayolu, uluslararası
fiber-optik iletişim hatları ve Kerki-Şibergan
enerji nakil hattının açılışını 14 Ocak'ta
gerçekleştirdi.
Türkmenistan’ın
batısı
ile
Afganistan’ın kuzey batısını birleştiren enerji,
iletişim
ve
ulaşım
hattı
ile
TAP
projesinin (Türkmenistan, Afganistan, Pakistan
Enerji Nakil Hattı Projesi) ilk etabı tamamlanmış
oldu. Söz konusu iletim hattı yapım projesi, TAPI
(Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan)
doğalgaz boru hattına paralel olarak sürdürülüyor.
Proje ile Asya-Pasifik bölgesi ile Avrupa ve Orta
Doğu coğrafyası bir fiberoptik ağ ile karadan
bağlanıyor. Projeyle birlikte Afganistan'da
elektriğin maliyeti yarı yarıya düşmüş oldu. Asya
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Koridorunun
ilk etabına 2013 yılında başlanmıştı.

Çin’e

doğalgaz

KUZEY
KIBRIS
CUMHURİYETİ(KKTC)
Ersin Tatar'dan,
Guterres'e mektup

BM

sevkiyatını

TÜRK

Genel

Sekreteri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio
Guterres'in kendisine gönderdiği mektuba cevaben
bir mektup yazdı. Tatar, mektubunda, Kıbrıs'ta iki
taraf arasında bir ortak zemin olup olmadığını
tespit etmek amacıyla yapılacak gayri resmi ve 5
BM formatında bir toplantıyı desteklediklerini
ifade etti. Kıbrıs'ta federal bir çözüm arayışının on
yıllardır devam eden bir süreç olduğunu aktaran
Tatar, BM eski Genel Sekreterlerinin tüm uzlaşı,
çaba ve girişimlerinin Kıbrıs Rum tarafınca
engellendiğini hatırlattı. Tatar, Kıbrıs'ta müzakere
sürecinin yeni ve ortak bir zemine dayalı, sonuç
odaklı ve anlamlı olabilmesi için zaman takvimli
olması gerektiğini vurguladı. Tatar, Doğu
Akdeniz'deki doğal gazın Türkiye'ye ve Türkiye
yoluyla Avrupa'ya nakletmek için bir denizaltı
boru hattı inşa etmenin ticari olarak en uygun
seçenek olduğunu da ifade etti. BM Genel
Sekreterini, Ada'da egemen eşitlik ve iki devlete

dayalı iş birliği formülüne açık fikirlilikle
yaklaşmaya ve Kıbrıs Rum tarafını da aynı tutum
içinde olması için ikna etmeye yardımcı olmaya
davet eden Tatar, "Kıbrıs sorununu müzakere
yoluyla
çözme
çabalarında
bir
dönüm
noktasındayız. Sorunu nihai bir çözüme
kavuşturmak için bu fırsatı değerlendirerek azami
çabayı göstermenin ilgili herkesin sorumluluğu
var." değerlendirmesinde bulundu. KKTC
Başbakanı Ersan Saner ise, Birleşmiş Milletler’e,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos
Anastasiadis'i iki devletli çözüm konusunda
cesaretlendirmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Milletler Temsilcileri ile görüştü

Birleşmiş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs için
görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile
yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tatar, Kıbrıs'ta son 50 yılda gerçekleştirilen
federal temeldeki görüşmelerin sonuç vermediğini
belirterek, "Kıbrıs'ta artık egemen eşitlik
temelinde, yan yana yaşayabilen iki devletli temel
esasında bir anlaşma arayışı
içerisinde
olduğumuzu vurguladık. Lute da garantör ülkeler
ve BM Genel Sekreteri ile yaptığı istişareler
neticesinde, (Kıbrıs'ta bir anlaşmaya) artık bir
zemin olup olmadığının belirlenmesi için şubat
sonu veya mart başında, herkese uyacak bir
takvimde New York'ta garantör ülkeler de dahil
BM öncülüğünde Kıbrıs konulu toplantıya
gidilebileceğini, tarihi belirlemeye çalıştıklarını
söyledi." dedi. Kıbrıs Türk tarafının, bundan sonra
yapılacak
görüşmelerde,Türkiye
ile
de
istişarelerde bulunarak, egemen eşitlik temelinde,
yan yana yaşayan iki devletin müzakere
edilebileceğini net bir şekilde ortaya koyduğunu
belirten Tatar, 5+1 formatındaki toplantıda da bu
görüşü ortaya koyacaklarını ve kabul görürse

resmi
görüşmelere
devam
edeceklerini
aktardıklarını kaydetti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel
Temsilcisi Elizabeth Spehar'ı kabulü sonrasında
da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Tatar, BM Barış Gücü raporu ve iyi niyet misyonu
çerçevesinde sunduğu raporun detaylarının
konuşulduğunu, 5+1 konferansına yönelik
beklentileri ve duruşlarını aktarma fırsatı
bulduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Yüksek
Temsilcisi ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa
Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan
Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüşerek
Kıbrıs'ta iki tarafın egemen eşitliği ve eşit
uluslararası statülerine saygı gösterilmesi halinde
sürdürülebilir ve adil bir uzlaşıya ulaşılabileceğini
söyledi.
KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücünün
görev süresini uzatmasına tepki gösterdi
Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış
Gücünün (BMBG) görev süresini 6 ay uzatan
2561 (2021) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı
29 Ocak'ta kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, BMBG’nin
görev süresinin uzatılması kararına tepki
göstererek kararla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Geçmişte de vurguladığımız üzere,
BMBG'nin Ada'daki varlığına dair Kıbrıs Türk
tarafının rızasının yine alınmamış olması önemli
bir eksikliktir ve BM'nin barışı koruma
operasyonlarına ilişkin temel ilkelerini dahi göz
ardı etmektedir. BM'nin, BMBG'nin görev
süresini devletimizin rızasını aldıktan sonra
uzatmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra

makamlarımızın iyi niyeti ve yapıcı tutumu
sayesinde BMBG'nin KKTC topraklarındaki
faaliyetlerini sürdürebildiğini hatırlatmakta fayda
görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
YTB,
Kıbrıslı
Türklerin
katkılarını sürdürüyor

mücadelesine

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB)
Başkanı Abdullah Eren, YTB tarafından çevrim
içi olarak düzenlenen "Kıbrıs'ta Birleşmiş
Milletler (BM) Çatısı Altında İki Devletli Çözüm
Önerisi" başlıklı panelde konuştu. YTB'nin 2010
yılından bu yana Türk diasporasına yönelik
yürüttüğü önemli faaliyetler bulunduğuna dikkati
çeken Eren, sadece 2020 yılında KKTC'den 92
öğrenciye burs verildiğini, Kıbrıs'tan binden fazla
öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim
aldığını ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun
her kesimine ulaşmaya çalışıldığını söyledi.
KKTC'ye eski kimlikle çıkış
Haziran'dan sonra yapılmayacak

işlemi,

30

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30
Haziran'dan
sonra
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti'ne gidecek Türk vatandaşlarının eski
nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin
yapılmayacağını bildirdi.
Dr. Fazıl Küçük, vefatının 37. yılında anıldı
Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük
mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, 15 Ocak’ta
vefatının 37'nci yılında Lefkoşa'daki kabri başında
anıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta
sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterini
imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Dr.
Küçük, Kıbrıslı Türklerin varoluşunun istisnai ve

unutulmayan bir lideridir." diye konuştu. Dr.
Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, ailesi adına
yaptığı konuşmada, bugün gelinen noktada
Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin
güçlü ve arzu edilen düzeye ulaştığını ve bunun
büyük önem taşıdığının altını çizdi. Doğu
Akdeniz'deki gelişmelerin Kıbrıs'ın önemini daha
da artırdığına dikkati çeken Küçük, Kapalı
Maraş'ın açılmasının da babası Dr. Küçük'ün yıllar
öncesinde savunduğu fikirler arasında yer aldığını
ifade etti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet
Meclisi Başkanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Milletvekili Önder Sennaroğlu seçildi.
Meclis Başkanlığı seçimi, Cumhuriyet Meclisi
Genel Kurulu'nda yapıldı. Tek aday olarak
gösterilen Sennaroğlu, 26 kabul, 20 ret ve 2
çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi. UBP, daha
önce iki kez Milletvekili Resmiye Eroğlu
Canaltay'ı Meclis Başkanlığı için aday göstermiş
ancak Canaltay yeterli oyu alamamıştı.
TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa
destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
çiftçilere küçükbaş hayvan desteği için başlattığı
program kapsamında hayvan dağıtımına başladı.
Devlet Üretme Çiftliğindeki küçükbaş hayvanların
teslimatı, verilen eğitimin ardından başvuru
sonucu hak sahibi çiftçilere yapıldı.
TİKA’dan KKTC’li genç bilişimcilere destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
tarafından, KKTC Genç Bilişimciler ve İnovasyon
Derneği’ne, inovatif yazılım ve aplikasyon

geliştirme
çalışmalarında
kullanılabilecek
donanım
desteğinde
bulunuldu.
Dernek
bünyesinde bir araya gelen gençlerin TİKA
tarafından sağlanan malzeme ve donanım desteği
ile ilk aşamada; “akıllı ev sistemleri”, “işletmelere
mobil destek”, “gıda siparişi” ve “dijital medya
uygulamaları”
konularında
4
proje
gerçekleştirmeleri planlanıyor.
TİKA’dan KKTC'de trafik güvenliğine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA)
tarafından
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti Trafik Kazalarını Önleme Derneğine
çarpma ve devrilme simülatörü hibe edildi. TİKA
Lefkoşa Program Ofisi tarafından KKTC'de her
yıl onlarca cana mal olan trafik kazaları
konusunda farkındalığın artırılması için temin
edilen çarpma ve devrilme simülatörü, dernek
yetkililerine,
"Emniyet
Kemeri
Eğitim
Simülatörü" projesinin tanıtım etkinliği sırasında
teslim edildi.
Rum kesimi KKTC bayrağından rahatsız oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Beşparmak
Dağları'nda bulunan dev bayrağı boyama
çalışmaları başladı. Bayraktan rahatsız olan Rum
Simerini Gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı'na atıfta
bulunarak, haberin manşetinde, harekatın kod adı
olan "Atilla"yı kullandı. Gazete, "Boyunduruk
altındaki Beşparmaklar'da bulunan bayrak
Atilla'nın çalışmalarıyla boyanıyor" diye yazdı.
Bayrak, 101 bin metrekare yani yaklaşık 12 futbol
sahası büyüklüğünde.
KKTC Cumhurbaşkanı 27-28 Ocak Direnişini
andı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 63’üncü
yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tatar,

KKTC’nin özgürlüğüne, bağımsızlığına vurgu
yaparak, “Halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve
egemenlik için İngiliz Sömürge Yönetimi’nin
silahına, kurşununa, copuna ve gaz bombalarına
karşı göğsünü siper ederek şahlandığı 27-28 Ocak
1958 Direnişi’ni, 63’üncü yıldönümünde büyük
bir gurur ve onurla bir kez daha anıyoruz” dedi.
Uluslararası bir kuruluş ilk kez KKTC ile ilgili
bir organizasyonu tanıdı
KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Yenişehir
Belediyesi’nin girişimleriyle, Mersin ve KKTC
arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde
tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla,
Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği, Dünya Açık Su Birliğine başvuru yaptı.
Barış Parkuru başvurusu, Dünya Açık Su Yüzme
Birliği (WOWSA)’ne yapılan başvuru kabul
edildi. Böylece uluslararası bir kuruluş ilk kez
KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdı.
KKTC’de Kovid-19’a karşı aşılama başladı
Türkiye, 14 Ocak’ta Kovid-19’la mücadele
kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20
bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Başbakanı
Ersan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli,
Başbakanlık'ta düzenledikleri basın toplantısında
Türkiye'den gelen Sinovac aşılarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Ali Pilli, "Aşılama ile
ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9
merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la
mücadelede ön planda olan tüm sağlık
çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere
yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm
ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz." dedi. Başbakan
Ersan Saner de, Kovid-19’la mücadele
kapsamında, nüfusun yüzde 80'ini aşılamayı
hedeflediklerini söyledi. Türkiye’den gelen
aşıların ardından aşılama programına 15 Ocak’ta

başlandı. İlk aşı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar'a Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yapıldı.
Tatar'ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık
Bakanı Ali Pilli de aşı oldu. Başbakan Saner, aşı
olmasının ardından basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, Türkiye'nin bu çerçevede özellikle
Kıbrıs Türk halkının sağlığına verdiği öneme
dikkati çekerek, "Türkiye'nin her zaman
KKTC'nin yanında olduğunu bilmekteyiz. Bu
kadar önemli bir dönemde, dünyada aşı
tedarikinin çok zor olduğu bir dönemeçte,
anavatan Türkiye'ye gelen ilk etaptaki 3
milyonluk aşıdan 20 bin adet aşının KKTC
halkına gönderilmesinin bizler için çok önemli
olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi. KKTC’de
Kovid-19’a karşı ilk aşılama programı 22 Ocak’ta
tamamlanırken, Türkiye, 28 Ocak’ta KKTC’ye 20
bin doz Sinovac aşısını daha ulaştırdı.
AB, KKTC'ye 1080 dozluk Kovid-19 aşısı
gönderdi
Avrupa Birliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ne 1080 dozluk Pfizer/BioNTech
üretimi Kovid-19 aşısı gönderildi. İki Toplumlu
Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan,
gönderilen Pfizer/BioNTech aşılarının 1080 kişiye
uygulanacağı bilgisini vererek, aşının ikinci
dozunun bir ay içerisinde gönderileceğinin teyit
edildiğini söyledi. Soydan, aşıların KKTC'de 15
Ocak'ta başlayan aşı programı dahilinde
kullanılacağını, sağlık çalışanlarının ardından 65
yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını kaydetti.
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke
genelinde kapanma kararı alındı
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst
Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir
kararlarının Bakanlıkça uygulanmasına karar

verildi. Buna göre, KKTC genelinde artan yerel
Kovid-19 vakaları nedeniyle, daha önce alınan
karar uyarınca, Girne'de 28 Ocak'tan 10 Şubat
23:59'a, Lefkoşa'da ise 28 Ocak'tan 03 Şubat
23:59'a kadar kapanma kararı alındı. Gazimağusa,
Güzelyurt, İskele ve Lefke'nin ise 29 Ocak
00:01'den başlayarak, 3 Şubat 23:59'a kadar
kapanmasına karar verildi. 10 Şubat'a kadar devlet
okulları ve özel okullarda, tüm okul öncesi ve ilk
ve orta eğitimde yüz yüze eğitim durdurulurken,
eğitime online devam edilecek. Kreşler ve özel
eğitim merkezleri ise bu uygulamadan muaf
olacak. Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece
birinci derece yakınların katılımı ile yapılmasına
karar verilirken, KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs
Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişleri bir
sonraki karara kadar karantinaya tabi olacak. Öte
yandan, iş yeri açılış törenleri, düğün, sinema,
tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah,
mevlit,
sergi
ve
benzeri
faaliyetlerin
durdurulmasına ilişkin karar, bir sonraki
değerlendirmeye kadar uzatıldı. KKTC Sağlık
Bakanı Ali Pilli 28 Ocak itibarıyla, ülkede toplam
vaka sayısının 2 bin 208'e yükseldiğini, 360
kişinin tedavisinin devam ettiğini ve yoğun
bakımda 9 hasta bulunduğunu bildirdi.
IRAK
6 Ocak Türkmen Şehitleri Günü
Erbil kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi
tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma
töreni gerçekleştirildi. Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen "16 Ocak
Türkmen Şehitleri Günü" etkinliğine, Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini
Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme
Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti
yetkilileri, üyeleri ile şehit aile ve yakınları katıldı.
Türkmen Şehitler Günü'nün Kerkük başta olmak

üzere bütün Türkmeneli bölgesinde özellikle de
ITC tarafından her yıl anıldığını hatırlatan Maruf,
şehitlerin Türkmenlerin sembolü olduğunu
kaydetti. Maruf, bugünün hem Irak hem de IKBY
meclisinde resmi bir kararla kabul edilmesi
gerektiğinin altını çizdi. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de, 16
Ocak Türkmen Şehitler Günü'nde mesaj
yayımladı. Eren sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı açıklamada; ''Telafer, Kerkük, Altınköprü,
Erbil, Tazehurmatu, Türkmeneli'nin kahraman
şehitlerini rahmetle anıyoruz. Milli kimliklerine
olan bağlılıkları, uğruna hayatlarını feda ettikleri
ilkeleri ve geride bıraktıkları aziz hatıraları ile her
daim saygıyla yad edilecekler.'' ifadelerine yer
verdi.
24 Ocak Türkmen Kültür Günü
Erbil’de "24 Ocak Türkmen Kültür Günü"
dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Irak Türkmen
Cephesi Erbil İl Başkanlığında düzenlenen
etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf,
Türkmen parti yetkilileri, edebiyatçılar ve aileleri
katıldı. Bakan Maruf, yaptığı açıklamada,
bugünün Türkmenler için önemli bir tarih
olduğunu belirterek, Türkmenlerin kültürel
haklarının 24 Ocak 1970'te Baas Partisi tarafından
tanındığını söyledi. Türkmen Bakan, 24 Ocak'ta
tanınan kültürel hakların, 1926 Ankara Anlaşması
ile Irak'ta kalan Türkmenler için, 1926'dan 1970'li
yıllara kadar tanınmış ilk Türkmen hakları
olduğunu ifade etti. Her zaman olduğu gibi o
dönemde de haklarını diyalog ve barış yoluyla
elde etmeye çalıştıklarını hatırlatan Maruf,
bugünün önemi dolayısıyla her yıl 24 Ocak'ı
Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin
bulunduğu bütün bölgelerde andıklarını kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi de,
Türkmenlere verilen kültürel hakların üzerinden
50 yıl geçmesi münasebetiyle bildiri yayımladı. 24
Ocak 1970’te Türkmenlere verilen kültürel haklar
sayesinde Türkmenlerin okullarda kendi ana
dilinde okumaya başladığını kaydeden Irak
Türkmen Cephesi, Anayasa'nın 4. Maddesi
uyarınca Parlamento'nun 2012'de Türkmence
Eğitim Müdürlüğü'nün açılması kararını da
onayladığını hatırlattı.
Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu
Kerkük'te ilk yardım kursu düzenledi
Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu toplum
için yararlı çalışmalara imza atmaya devam
ediyor. Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu bu
defa Kerkük'te ilk yardım kursu düzenliyor. İlk
yardım kursu 5 ay devam edecek. Şifa Sağlık
Merkezi'nde
Buğday
Hatun
Atölyesi'nde
düzenlenen kursta ilk yardım eğitimi veriliyor.
Irak ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü
Kerkük'te kutlandı
Kerkük'te, Irak ordusunun 100. kuruluş yıl
dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde bir araya
gelen ordu mensupları, emekli askerler, gaziler ve
vatandaşlar Irak bayrakları ile kutlamaya katıldı.
Cafer el-Askeri’nin komutasında temelleri atılan
Irak ordusu, 6 Ocak 1921'de kuruldu.
İyaziye Kasabası'ndaki Irak Türkmen Cephesi
bürosu yeniden açıldı
Telafer İlçesine Bağlı İyaziye Kasabası'nda Irak
Türkmen Cephesi bürosunun yeniden açılışı
yapıldı. Büronun açılış törenine Musul'daki Irak
Türkmen Cephesi yetkilileri, şeyh aşiretler ve
vatandaşlar katıldı. Böylece Irak Türkmen
Cephesi terör örgütü Deaş'ten kurtarılan İyaziye'de

bürosunu yeniden açan ilk siyasi parti oldu. Irak
Türkmen Cephesi yetkilileri, Bu adımın İyaziye
halkına hizmet vermek amacıyla atıldığını söyledi.
Telafer’deki Irak Türkmen Cephesi Kale
Bürosu yeniden açıldı
Türkmen Telafer ilçesinin kale bölgesindeki Irak
Türkmen Cephesi'nin kale bürosu yıllar sonra
tekrar açıldı. Büro, 2014 yılında Terör Örgütü
DEAŞ'ın işgali nedeniyle kapatılmıştı. Irak
Türkmen Cephesi Telafer Kolu sorumlusu
Abdülgani Efendioğlu, Irak Türkmen Cephesi
Telafer Kolu üyeleri ve çok sayıda Türkmen
Telafer halkının katılımıyla açılış gerçekleşti.
Türkmen
liderden
"Bozkurtlu" cevap

terör

gruplarına

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi,
“Bozkurt İşareti” yaptığı için kendisine saldıran
terör gruplarına cevap olarak Twitter profil
fotoğrafını
değiştirdi.
Salihi,
mesajındaki
kararlılığı yineleyerek, “Bundan sonra selamımız,
Türklüğün sembolü Bozkurt ile olacaktır.” dedi.
Bağdat'taki terör saldırısı Kerkük'te kınandı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir pazar yerinde
düzenlenen çifte intihar saldırısı sonucu 32 kişi
hayatını kaybetti ve 110 kişi yaralandı. Saldırıyı
terör örgütü DEAŞ üstlendi. Kerkük Valilik
Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Irak
bayrağı açıp mum yakarak saldırıda hayatını
kaybedenleri andı. Irak Başbakanı Mustafa elKazımi saldırının ardından bir açıklamada
bulunarak, olayda güvenlik açığı olduğunu kabul
etti. Irak Başbakanı güvenlik bürokrasisinde üst
düzey isimleri görevden aldı.
Salihi, PKK'nın Kerkük'teki yeni hedefinin
gençleri zehirlemek olduğunu söyledi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, ITC
Askeri Bölge Sorumlusu Alattin Salihi’nin şehit
edilmesinin 3. yılında anma törenine konuştu.
Salihi konuşmasında, “Alattin Salihi’yi öldüren
ellerin kim olduğu ortaya çıkmıştır. Önde gelen
kadrolarımızı hedef almayı amaç edinen PKK, bu
sefer
de
gençlerimizi
uyuşturucu
ile
zehirlemektedirler. Kerkük’te artan uyuşturucu
ticareti; Erbil, Süleymaniye, Raniye ve Kalar
bölgeleri
üzerinden
yapılmaktadır.” dedi.
Uluslararası tanınmış bir terör örgütüne karşı
mücadelenin başta Irak’ın sorumluluğu olduğuna
vurgu yapan Salihi, “Irak hükumeti, uyuşturucu
ticareti gerçekleştiren PKK’ya karşı ciddi bir
mücadele gerçekleştirmelidir.” diye ekledi.
Salihi, Güney Azerbaycan’da Türkçe okullar
açılması ile ilgili açıklamada bulundu
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük
Milletvekili Erşat Salihi, Güney Azerbaycan
Türklerinin Türkçe okul talebine ilişkin
açıklamalarda bulundu. Salihi, konuya ilişkin
yaptığı paylaşımda, “Irak Türkleri olarak
mücadelemiz ve verdiğimiz şehitler sayesinde,
Türkçe eğitim hakkımızı göz zoru ile aldık. Güney
Azerbaycan’daki soydaşlarımızın da en doğal
hakkı, Türkçe okulların açılmasıdır. İran, “Ana
dilde medrese, olmalıdır herkese” sloganını
uygulamak zorundadır.” ifadelerini kullandı.
KIRIM
Ukrayna, Kırım Tatar dili ile ilgili stratejisinin
proje taslağını yayımladı
Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların
Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar
dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
stratejisine dair bir proje taslağı hazırladı.
Bakanlık tarafından hazırlanan proje, 2021-2032

dönemini kapsıyor. Projenin, Kırım Tatar Milli
Meclisi (KTMM), bilim insanları, gazeteciler,
sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla
hazırlandığı belirtildi. Projede, Kırım tatar dilini
konuşan kişilerin sayısını artırmaya yönelik
çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekildi.
Ukrayna vatandaşlarının etnik kimliklerine
bakmaksızın Kırım Tatar dilini öğrenmeye teşvik
etmek için Kırım Tatar dilinin kullanım
alanlarının geliştirilmesinin gerektiği belirtildi.
Bunun dışında Ukrayna Bakanlar Kurulu nezdinde
Kırım Tatar Dili Ulusal Komisyonunun
oluşturulması ve Kırım Tatar dilinin gelişimi ile
ilgili güncel konuların ele alındığı uluslararası
bilimsel konferans düzenlenmesi önerildi. Kırım
Tatar dilinde eğitim veren kurumların sayısının
artırılması teklif edilen belgede, uluslararası bir
eğitim merkezi ve Kırım Tatar dili üzerine açık bir
eğitim materyalleri kütüphanesi olarak hizmet
verecek bir çevrimiçi platformun oluşturulması
gerektiği de belirtildi.

Rus vatandaşlarını yerleştirdiğini hatırlatarak,
Moskova
yönetiminin
söz
konusu
sömürgeleştirme
politikasının,
Cenevre
Sözleşmesine göre, savaş suçu olarak kabul
edildiğini
vurguladı.
Kırım’ın
Kremlin
kontrolündeki sözde İstatistik Müdürlüğü ise,
2014 yılından beri Kırım Yarımadası’na 205 bin
559 Rus vatandaşının taşındığını bildirdi.

İşgalden sonra Kırım’a yerleşen
vatandaşlarının cezalandırılması için
teklifi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı işgal edilen
Kırım’daki insan hakları ihlalleri hakkında açtığı
davaya ilişkin kararı açıkladı. AİHM, Ukrayna’nın
Rusya’ya karşı işgal edilen Kırım’daki insan
hakları ihlalleri hakkında açtığı davayı kısmen
kabul edilir bularak, davayı esastan inceleme
kararı aldı. Mahkeme tarafından yapılan
açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’in, Kırım Yarımadası’nın Rus ordusu
tarafından ele geçirildiğine dair yaptığı
açıklamalarının da karar alma sürecinde dikkate
alındığı ifade edildi. Ayrıca AİHM, mahkûmların
işgal altındaki Kırım’dan Rusya topraklarına yasa
dışı olarak sevk edilmesine yönelik yapılan
başvuruyu ilgili davaya ekleme kararı aldı.
Ukrayna’nın Rusya’ya karşı devlet düzeyinde
açtığı davalar dışında AİHM’de Kırım’ın Rus

Rus
yasa

Ukrayna Parlamentosunun Dış Politika ve
Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi, İnsan
Hakları Komitesi ve Ulusal Güvenlik, Savunma
ve İstihbarat Komitesi “Kırım Özerk Cumhuriyeti
ve Sivastopol (Akyar) şehrinin işgalden
kurtarılması stratejinin dış politika yönleri:
Parlamento boyutu” başlıklı ortak toplantı
düzenledi. Çevrim içi olarak düzenlenen
toplantıda konuşan Ukrayna milletvekili Mustafa
Abdülcemil Kırımoğlu, işgal altındaki Kırım’a
yasa dışı yerleşen kişilerin cezalandırılmasını
öngören yasayı kabul etmesi için Ukrayna
Parlamentosuna (komiteler olarak) öneride
bulunmayı teklif etti. Kırımoğlu, işgalin başından
bu yana Rusya’nın aktif bir şekilde yarımadaya

UNESCO, işgal altındaki Kırım'ı izleyecek
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü’nün (UNESCO), Rus işgali altındaki
Kırım’daki durumu izleme kararını kabul ettiği
duyuruldu. Söz konusu karar hem Ukrayna’nın
egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit
ederken, hem de Kırım’ın kültürel mirası ve doğal
kaynaklarının korunması için izlenmesinin yasal
temellerini oluşturuyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kırım
kararı açıklandı

işgali
ve
Ukrayna
doğusundaki
silahlı
saldırganlığı bağlamında 7 binden fazla bireysel
dava inceleniyor.
AKPM'de de Kırım Platformu milletvekili
birliği oluşturulacak
Ukrayna
Parlamentosunda
“Kırım
Özerk
Cumhuriyeti ve Sivastopol (Akyar) şehrinin
işgalden kurtarılması stratejinin dış politika
yönleri: Parlamento boyutu” başlıklı oturum
düzenlendi.
Oturumda
konuşan
Ukrayna
Milletvekili Mariya Mezentseva, AKPM Ukrayna
heyetinin, Kırım Platformu milletvekili birliğini
oluşturacağını bildirdi. Girişime 30-40 AKPM
üyesinin katılmasını beklediklerini belirten
Mezentseva, “Coğrafi olarak Ukrayna’dan uzak
ülkelerin de bu birliğe katılmasını sağlamak için
çalışacağız.” dedi. Ukrayna Parlamentosunda
(Verhovna Rada) 3 Aralık 2020 tarihinde, Kırım
Platformu milletvekili birliği kurulmuştu.
Kırım Platformu Zirvesinin yapılacağı tarih
açıklandı
Ukrayna
Cumhurbaşkanlığı
Ofisi
Başkan
Yardımcısı İgor Jovkva, Kırım’ın Rus işgalinden
kurtarılması için planlanan platforma ilişkin
ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Jovkva,
Kırım Platformu Zirvesinin 23 Ağustos 2021
tarihinde
yapılacağını
duyurdu.
Zirvenin,
Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü (24
Ağustos)
kutlamalarıyla
ilişkili
olacağını
kaydeden Jovkva, Cumhurbaşkanı Zelenskıy’in
devlet liderleriyle yaptığı telefon görüşmeleri
sırasında onları bu etkinliklere katılmaya davet
ettiğini bildirdi.

AB, Rusya'nın Kırım'da kendi yasalarını
dayatmasını kınadı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Daimi Konseyinin düzenlediği oturumda AB
Temsilciği, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü
askeri saldırganlık ve Kırım’ın işgali ile ilgili
açıklamada bulundu. AB, Rusya’nın, işgal ettiği
Kırım ve Donbas’ta kendi yasalarını dayatma
girişimlerini kınadı. Ayrıca AB, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel
Gözlem Misyonunun, Kırım dâhil tüm Ukrayna
topraklarına engelsiz erişime sahip olması
gerektiğini vurguladı.
Ukrayna, 81 Rus uçağı hakkında el koyma
kararı aldı
Kırım’ın işgalinden sonra Ukrayna’nın ana
kısmına faaliyete başlayan Kırım Özerk
Cumhuriyeti Savcılığı, 27 Ocak tarihinde aldığı
kararla, Kırım’a yasa dışı uçuş düzenleyerek
uluslararası kuralları ve Ukrayna yasalarını ihlal
eden Rus hava yolları şirketlerine ait 81 uçağa el
koyma sürecini başlattı. Savcılık, Kırım’a yasa
dışı uçuşlar düzenleyen Rus hava yolları
şirketlerine ait toplam 190 Rus uçağı hakkında el
koyma kararı alındığını da belirtti.
AKPM Rusya'ya, Kırım'la ilgili talepleri yerine
getirme çağrısında bulundu
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM),
Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından
Yükümlülüklerin
ve
Taahhütlerin
Yerine
Getirilmesini Komitesi (İzleme Komitesi) 2020
yılı raporuna göre, 25 Ocak 2021 tarihinde kabul
ettiği kararda, Rusya’yı, Doğu Ukrayna ve Kırım
ile ilgili uluslararası toplumun taleplerini yerine
getirmeye çağırdı.

Kırım’da işgalden bu yana 28 binden fazla
Kırımlı zorunlu askerliğe alındı

Ukrayna, Duolingo’ya Kırım Tatarca kurs
başlatma teklifinde bulundu

Kırım İnsan Hakları Grubu Başkan Yardımcısı
Vladimir Çekrıgin, Kırım’ın işgalinden bu yana
28 binden fazla Kırımlı gencin, işgalci Rus
ordusuna zorunlu askerlik için çağrıldığını anlattı.
Öte yandan insan hakları savunucusu, işgalci
yönetimin, Rus ordusunda zorunlu hizmet yapmak
istemeyenlere karşı yargı süreçleri başlattığını
belirtti. Kırım İnsan Hakları Grubunun Aralık
2020’de açıkladığı rapora göre, aralık sonu
itibarıyla işgal altındaki Kırım’da Rus ordusunda
askerlik yapmak istemeyen gençler hakkında
açılan ve mahkemeye sevk edilen toplam dava
sayısı 163 iken, 153 davada karar açıklandı, 10
dava ise görülmeye devam ediyor.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların
Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Kırım Tatar dili
kursu başlatma önerisiyle, çevrim içi ücretsiz dil
öğrenme uygulaması Duolingo’ya başvurdu.
Bakanlık, Ukrayna’da 300 binden fazla kişinin
Kırım Tatar dilini kullandığını belirtti. Bakanlığa
göre, Doulingo uygulamasına Kırım Tatar dili
kursunun da eklenmesinin ürüne kamu ilgisini
artıracak, dili öğrenen öğrencilere yardımcı olacak
ve Ukrayna’nın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının
ana dilinin tüm dünyada popülerleşmesine katkıda
bulunacak.

Kırım'da işsizlik 9 kat arttı
Kırım’ın işgal yetkilisi Yelena Romanovskaya,
yarımadada “kayıtlı” işsiz sayısının 2020 yılında 9
kat arttığını ifade etti. 2020 başında 5 bin 290
olarak açıklanan işsiz sayısı, 1 Ocak 2021 tarihi
itibarıyla 48 bine çıktı.
Kırım'da 300 yıllık yüzük bulundu
Kırım’da Kırım Federal Üniversitesi Tarih
Bölümü arkeolojik keşif ekibinin Hansaray’da
düzenlediği yasa dışı kazı çalışmaları sırasında
300 yıllık bir yüzük bulundu. Arapça yazılı ve 300
yıl önce kaybedildiği tahmin edilen yüzük Şahin
Kulesi’nin altında bulundu. Keşif ekibinin Başkan
Yardımcısı, Tarih uzmanı Valeriy Naumenko,
yüzüğün 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın
başlarında yıkılmış bir binanın bir kalıntıları
üzerinde bulunduğunu anlattı. Bilim insanları
Kırım Hanı Selim Giray’in kızı olan ve 1718’de
vefat eden Kaya Sultan’a ait olduğunu tahmin
ediyor.

Kırım Tarihi ders kitabı, Kırım Derneği Genel
Merkezinden temin edilebilecek
Ukrayna’nın Kiev kentinde bulunan Kırım Ailesi
Kültür Merkezi tarafından hazırlanan ilk Kırım
Tatarca Qırım Tarihi (Kırım Tarihi) ders kitabı,
Türkiye’de Kırım Derneği Genel Merkezinden
temin edilebilecek. 40 TL bağış karşılığında
alınacak olan kitabın gelirleri, dernek tarafından
Kırım’daki çocukların eğitimi için toplanacak.
Rus mahkemeleri, 2020’de 16 Kırımlı siyasi
tutsağı mahkûm etti
Kırım Tatar Kaynak Merkezi, Rus işgal altındaki
Kırım’da 2020 yılında meydana gelen insan
hakları ihlallerine dair rapor hazırladı. Merkezin
internet sayfasında yayımlanan rapora göre, geçen
sene Rus mahkemeleri 16 Kırımlı siyasi tutsak
hakkında ağır hapis cezası kararları aldı, 77
Kırımlı siyasi tutsak yasa dışı olarak Kırım’dan
Rusya’ya sevk edildi. Merkez, 2020 yılında işgal
edilen Kırım’da 424 defa adil yargılanma hakkının
ihlal edildiğini de bildirdi. Ayrıca, Kırım İnsan
Hakları Grubu, yenilenmiş Kırımlı siyasi

tutsakların listesini yayımladı. Kırım’da 109 kişi,
dini veya siyasi nedenlerle özgürlüklerinden
mahrum bırakılıyor. Kremlin yönetiminin esir
tuttuğu siyasi tutsaklardan 74’ünün Kırım Tatarı
olduğu aktarıldı.
Kırım Tatar aktivistler, 3 Kırım Tatarına
verilen cezayı protesto etti
Rostov-na-Donu’daki Rus mahkemesi, işgalcilerin
Kırım Tatar halkına baskı uygulamak amacıyla
kurguladığı sözde “Hizb-ut Tahrir Davası”
çerçevesinde yargılanan Kırım Tatar siyasi
tutsaklar hakkında aldığı kararı açıkladı.
Mahkeme, 3 Kırım Tatarını toplamda 48 yıl hapis
cezasına çarptırdı. Karar duyurulduktan sonra,
işgalcilerin engellerine rağmen 3 Kırım Tatar
siyasi tutsağa destek vermek için Rusya’nın
Güney Askeri Bölge Mahkemesine ulaşmayı
başaran Kırım Tatarları mahkeme binası önünde
protesto eylemi düzenledi. Avrupa Birliği de,
Rusya’ya Kırım Tatar siyasi tutsakları serbest
bırakma çağrısı yaptı.
Müstecib Ülküsal vefatının 25. yıl dönümünde
anıldı

listesine dâhil edilmesine ilişkin kararı kabul
etmişti. 6 aylık bir gecikmeyle Bahçesaray’daki
Hansaray, Sudak ve Kefe’deki Ceneviz Kaleleri,
Yalta’daki
Kırlangıç
Yuvası
sarayı,
Vorontsovskiy, Livadiyskiy sarayları ve diğer
anıtlar listeye dâhil edildi.
TACİKİSTAN
Tacikistan'daki hastanelerde Kovid-19 tedavisi
gören kalmadı
Tacikistan'da Kovid-19 saptananların iyileşerek
taburcu edilmesinin ardından, hastanelerde söz
konusu virüs nedeniyle tedavi gören kalmadı. 31
Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında
olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan
2020'den bu yana ilk kez 3 Ocak'ta yeni vakaya
rastlanmamıştı. Hastalık saptananların tedavi
edilerek taburcu edilmesinin ardından da ülkedeki
hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kalmadı.
Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün
tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin
218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle
hayatını kaybetti.
Tacikistan’da camiler yeniden ibadete açılıyor

Emel Dergisi ve Emel Kırım Vakfının kurucusu,
ömrünü Kırım ve Kırım Türklerinin milli davası
ve milli hakları için mücadele ile geçirmiş
Müstecib Ülküsal, vefatının 25. yıl dönümünde de
unutulmadı. Emel Kırım Vakfı, 10 Ocak’ta
Müstecib Ülküsal’ı anma ve konferans etkinliği
düzenledi. Çevrimiçi yapılanma anma etkinliğine
Kırım, Türkiye ve Romanya’dan katılım oldu.

Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu
kararına göre, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili
durumun kademeli olarak normalleşmesi dikkate
alınarak salgın nedeniyle 18 Nisan 2020’de geçici
olarak ibadete kapatılan camiler, 1 Şubat’tan
itibaren sıhhi kurallara uygun olarak yeniden
açılacak.

Kırım’da bulunan 175 yapı, Ukrayna ulusal
kültürel mirası listesine dâhil edildi

Türkiye 2020'de Tacikistan’a en çok yardım
gönderen ülkeler arasında

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Temmuz 2020’da işgal
altındaki Kırım’da bulunan 175 kültürel miras
anıtını Ukrayna’nın taşınmaz anıtlarının devlet

Tacikistan
İstatistik Kurumundan
yapılan
açıklamaya göre, 2020'de ülkeye 62 ülkeden 56
milyon dolarlık insani yardım gönderildi. Türkiye

geçen sene Tacikistan’a en çok insani yardım
gönderen ülkeler arasında yer aldı. Ülkeye en çok
yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 37,3’lük
payla Çin ilk sırada gelirken, yüzde 8,5’lik payla
Rusya ikinci, yüzde 7,6’lık paylarla Türkiye ve
Özbekistan üçüncü sırada yer aldı.
Tacikistan'da Rus üssünde Sputnik V aşısı
uygulanmaya başlandı
Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssünün
bulunduğu Tacikistan'da 201. Üste görevli
personele Kovid-19’a karşı Rus Sputnik V aşısı 20
Ocak’ta uygulanmaya başlandı. 1100 dozdan
oluşan Rus aşısının ilk bölümü, askeri üsse bağlı
hastanede çalışan sağlık görevlileri, üssün komuta
personeli ve askerlere yapıldı. İki ülke arasındaki
anlaşma uyarınca 2042'ye kadar Tacikistan'da
faaliyet gösterecek askeri üste 7 binden fazla Rus
askeri görev yapıyor.
SİÖ başkanlığı Tacikistan'a geçti
ŞİÖ
başkanlığının
2021'de
Tacikistan'a
devredilmesi vesilesiyle Şangay İşbirliği Örgütü
Sekreterliği'nde bir brifing düzenlendi. ŞİÖ Genel
Sekreteri Vladimir Norov, Tacikistan'ın SİÖ'nün
kurucularından biri olduğunu ve Tacikistan'ın
gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.
Duşanbe, 2021'de BDT'nin kültür başkenti ilan
edildi
2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, Bağımsız
Devletler Topluluğu'nun kültürel başkenti ilan
edildi. 2020 yılında da Çimkent, BDT’nin kültür
başkenti seçilmişti.
DİĞER
Türk albaya Bosna Hersek'te önemli görev

NATO
Saraybosna
Karargahı
Komutan
Yardımcılığı kadrosunun ülkemize tahsis edilmesi
nedeniyle Butmir Kışlası’nda tören düzenlendi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay Olcay
Denizer, NATO Saraybosna Karargahı Komutan
Yardımcısı olarak görevlendirildi. Albay Olcay
Denizer, Bosna Hersek’in NATO’ya üyelik
süreciyle ilgili çalışmaları yürütecek.
MSB Bosna Hersek'teki bir okula Türkçe
dershanesi kurdu
Mehmetçik, Bosna Hersek'teki bir ilkokula Türkçe
dershanesi yaparak yetkililere teslim etti. Milli
Savunma Bakanlığının Twitter hesabından,
"Bosna Hersek'te destek faaliyetlerimize devam
ediyoruz. Bölgede görev yapan Bosna Hersek
Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın, Jablanica
İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yapımını
tamamladığı Gorani İlköğretim Okulu Türkçe
Dershanesi yetkililere teslim edildi." bilgisi
paylaşıldı.
Avrupalı Türkler Topluluğundan
Hersek'teki göçmenlere gıda yardımı

Bosna

Avrupalı Türkler Topluluğu (ATT) Bosna
Hersek'te ağır koşullarda yaşam mücadelesi veren
göçmenlere gıda yardımında bulundu. ATT'nin
yardımları, Türk Kızılay Bosna Hersek
Delegasyonu iş birliğinde Bihaç şehri yakınındaki
"Lipa" göçmen kampında kalan 1000'e yakın
göçmene ulaştırıldı.
AB,
Bosna
Hersek'teki
göçmenlerin
durumunun iyileştirilmesi çağrısı yaptı
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'in Una-Sana
kantonunda yüzlerce göçmenin soğuk havada
açıkta kaldıklarını belirterek, göçmenler için
durumun bir an önce düzeltilmesi çağrısında

bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden
yapılan açıklamaya göre AB'nin 88 milyon
avroluk destek sağladığı, Bira göçmen kabul
merkezinin
donatıldığı
ancak
merkezin
kullanılmadığı ifade edildi.
TİKA'dan Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri
bünyesindeki Türkçe dil okuluna destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri
(OSBiH) Mesleki Gelişim Eğitim Merkezi
bünyesindeki Türkçe dil okuluna donanım
desteğinde bulundu. Merkez bünyesinde Türkçe,
İngilizce, Almanca, Fransızca ve Yunanca dil
eğitimleri verildiği aktarılırken, Türk Silahlı
Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı girişimi ile
başkent Saraybosna'daki Rajlovac Kışlası'nda
1998'de kurulan Türkçe dil okulunda bugüne dek
subay ve astsubay rütbesinde 900'e yakın askerin
Türkçe öğrendiği kaydedildi.
TDBB, Bosna Hersek'teki öğrenci yurduna
minibüs hibe etti
Türk Dünyası Belediyeler Birliğince (TDBB)
Bosna Hersek İslam Birliğinin (IZBiH) başkent
Saraybosna'daki öğrenci yurduna minibüs hibe
edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna
Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi iş birliğinde
inşa edilen ve 1 Ekim 2018'de hizmete açılan
Bosna Hersek İslam Birliği Öğrenci Merkezi,
Saraybosna'da
eğitim
alan
öğrencilere
konaklamanın yanı sıra eğitim ve kültür
etkinlikleri düzenleyebilecekleri alanlar da
sunuyor.
Bosna Hersek'te Kovid-19 aşısı hala tedarik
edilemedi

Bosna Hersek'in Kovid-19’a karşı hala aşı tedarik
etmemesi, halkın yetkililere tepki göstermesine ve
durumdan endişe duymasına neden oluyor. Aşı
siparişinde oldukça geciken Bosna Hersek, henüz
aşının ulaşmadığı nadir Avrupa ülkelerinden biri
oldu. Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna
Hersek Federasyonu (FBIH) Sağlık Bakanlığı,
Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı
(COVAX) ile anlaşma sağlandığını açıklarken, bu
aşıların ne zaman ülkeye ulaşacağı konusunda
bilgi vermedi. Diğer entite Sırp Cumhuriyeti'nde
(RS) ise Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V
aşısından şubat ayında tedarik edileceği
açıklanırken, aşı görüşmelerinin sürdüğü ifade
edildi.
Mostar'da yerel seçimin sonuçları açıklandı
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 12 yıl sonra ilk
kez 20 Aralık 2020'de yapılan yerel seçimin resmi
sonuçları açıklandı. Merkez Seçim Komisyonunun
(CIK) açıkladığı sonuçlara göre, 35 üyeli Şehir
Konseyinde Bosna Hersek Hırvat Demokrat
Birliği (HDZ BIH) 13, Mostar Koalisyonu 12,
Bosna Hersek Bloku 6, Hırvat Cumhuriyet Partisi
3 ve "Burada Kalın" Sırp ittifakı da 1 sandalye
kazandı. Şehir için "tarihi" bir öneme sahip yerel
seçimde, yeni belediye başkanını seçecek Şehir
Konseyi'ne girebilmek için 22 siyasi parti, 4
bağımsız aday, 4 ittifak ve 1 bağımsız listeden
toplam 370 aday yarışmıştı.
Srebrenitsa ve Doboj'da seçimler iptal edildi
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK),
15 Kasım 2020'de düzenlenen yerel seçimlerde
usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Srebrenitsa ve
Doboj şehirlerindeki seçimleri iptal etti. CIK, bu
şehirlerdeki
seçim
merkezlerinin
büyük
çoğunluğunda çok sayıda seçmenin geçersiz
belgelerle
oy
kullandığının
kanıtladığına

hükmederken, seçimlerin iptali kararı oy çokluğu
ile alındı.
Ukrayna, Lavrov'un iade ettiği tarihi ikonayı
Bosna Hersek'ten geri istiyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, geçen
ay Bosna Hersek ziyaretinde Sırp lider Milorad
Dodik tarafından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov'a hediye edilen ve Ukrayna'dan çalındığı
iddiaları üzerine Lavrov tarafından geri verilen
yaklaşık 300 yıllık tarihi ikonanın ülkesine iade
edilmesini istedi. Dodik, 14-15 Aralık 2020'de
Bosna Hersek'i ziyaret eden Lavrov'a tarihi
ikonayı hediye etmişti. Ukrayna'nın Saraybosna
Büyükelçiliği, söz konusu ikonanın kendilerine ait
olduğunu açıklamış, yaşanan gelişmeler ve ortaya
atılan iddialar üzerine Bosna Hersek Savcılığı da
inceleme
başlatmıştı.
Rusya,
kaynağının
araştırılması için ikonayı 23 Aralık'ta Bosna
Hersek'e iade etmişti.
Macaristan'da mutasyonlu virüs tespit edildi
Macaristan'da, Kovid-19’un mutasyona uğrayarak
daha hızlı yayılan türüne rastlandı. Bazı komşu
ülkelerde de benzer vakaların görüldüğüne dikkati
çeken Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü
Cecilia Müller, virüsün mutasyona uğrayan
türünün yüzde 50 ile 70 kat daha hızlı şekilde
bulaştığını ifade etti. Müller, Macaristan'da 11
Ocak'a kadar 78 bin 579 sağlık çalışanı ve
bakımevi sakinine aşı uygulandığı bilgisini de
paylaştı.
Macaristan, Çin’in Kovid-19 aşısına onay verdi
Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia
Müller, ülkedeki yetkili kurumun, Çin ilaç şirketi
Sinopharm'ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşıya
onay verdiğini bildirdi. Macaristan'da daha önce
Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Sputnik V

aşılarının onay aldığını hatırlatan Müller,
Sinopharm'ın da onay almasıyla aşı seçeneklerinin
arttığını belirtti. Macaristan'da 28 Ocak itibarıyla
187 bin 508 kişiye aşı uygulandı. Son 24 saatte
1459 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı
364 bin 909'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 83
artışla 12 bin 374'e çıktı.
AB, Macaristan'dan sığınmacıların
başvurularına izin vermesini istedi

iltica

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın
Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarına uyarak
sığınmacıların iltica başvurularına izin vermesini
istedi. Macaristan sığınmacıları durdurmak
amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına
dikenli tel örgü çekmişti ve yasa dışı geçişler için
uygulanan cezalar artırılmıştı. AB'nin en yüksek
mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın
bu
uygulamalarının,
Sırbistan'dan
gelen
sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinin
ve iltica sisteminin AB hukukunu ihlal ettiği
yönünde karar vermişti.
Ukrayna ve Macaristan ilişkilerini iyileştirmek
istiyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı
Szijjarto, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortak
basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki
ilişkilerin gelişmesine engel olan şeyin "şüpheler"
olduğunu belirten Kuleba, Macar mevkidaşıyla
yaptıkları
toplantıda
Ukrayna-Macaristan
ilişkilerinde huzuru korumak için anlaştıklarını
ifade etti. Ukrayna’nın batısında yaklaşık 150 bin
Macar azınlık yaşıyor. Ukrayna hükümeti,
2017’de eğitim kanununda yaptığı değişiklikle
Macarların eğitimde ana dillerini kullanmalarını
yasakladı. Macaristan ise Kiev yönetimini Macar

azınlığın haklarını ihlal etmekle suçluyor. AB
üyesi Macaristan, iki ülke arasındaki gerginlik
nedeniyle Ukrayna’nın NATO ve AB'ye
entegrasyonunu veto ediyor. Ayrıca Kiev
yönetimi, Rusya ile yakın ilişkileri bulunan
Budapeşte yönetimini eleştiriyor. Gerginlik
nedeniyle iki ülke, birçok kez karşılıklı olarak
birbirlerine nota verdi ve diplomatlarını
"istenmeyen kişi" ilan etti.
Azerbaycanlı besteci Hacıbeyli'nin
Bulgaristan'da sahnelendi

opereti

Modern Azerbaycan müziğinin öncüsü, 1908'de
bestelediği "Leyla ile Mecnun" eseriyle
"Doğu'nun ilk opera bestecisi" unvanını elde eden
Üzeyir Hacıbeyli'nin "Arşın Mal Alan" opereti
Bulgaristan'da sahnelendi. Uluslararası Türk
Kültür ve Miras Vakfının organizasyonu,
Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle Türk
ve Müslüman nüfusun yoğun olduğu Kırcaali
kentinde sahnelenen operet ile bu yıl 135'inci
doğum yıl dönümü kutlanan Hacıbeyli'nin sanatı
tanıtıldı.
Bulgaristan'da parlamento seçim tarihi belli
oldu
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamento
seçiminin 4 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı sert
muhalif çizgide siyaset yürüten Radev, ülkenin
derin bir kriz içinde olduğuna, modernleşme
yönünde reformların yapılması gerektiğine dikkati
çekti.
Bulgaristan'da Kovid-19’a karşı alınan bazı
önlemler gevşetiliyor
Bulgaristan Sağlık Bakanlığının yeni önemler ile
ilgili yayımladığı kararnamede, 30 Ocak'ta sona
ermesi planlanan olağanüstü salgın durumu 30

Nisan'a kadar uzatıldı. Kararnameye göre ülkede 1
Şubat'tan itibaren sinemalar ve bazı toplu etkinlik
yerleri yüzde 30 kapasiteyle hizmete başlayacak.
AVM ve spor salonları da aynı tarihten itibaren
yüzde 50 kapasiteyle faaliyet gösterebilecek.
Restoran ise 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle
tekrar hizmete açılacak. 28 Ocak'tan itibaren yurt
dışından ülkeye gelecek kişilerden sınırda PCR
test zorunluluğu getirilirken, Bulgaristan'da
ikameti olanlar ise Kovid-19 testi ile 10 günlük
karantina arasında tercih yapabilecek. Nüfusu 6,8
milyon olan Bulgaristan'da salgının başından bu
yana 8 bin 880 kişi öldü.
TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti
Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden
Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru
Hattı'nın Sırbistan ayağı, 1 Ocak’ta düzenlenen
törenle faaliyete geçirildi. Projenin Sırbistan'a
yatırımları artıracağına dikkati çeken Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, doğal gazın
Sırbistan üzerinden Macaristan ve Bosna Hersek'e
ulaştırılacağını kaydetti.
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı
Balkanlar'da aşılama çalışmalarına ilk 24 Aralık
2020'den itibaren sağlık çalışanları ile yaşlı bakım
evlerinde kalanların aşılanması ile başlayan
Sırbistan, aşılama çalışmalarında bir üst seviyeye
geçti. Sırbistan'da Kovid-19’a karşı geniş
kitlelerin aşılanmasına 19 Ocak itibarıyla başlandı.
Sırbistan'ın halihazırda Pfizer/BioNTech, Sputnik
V ve Sinopharm aşılarından tedarik ettiğini
aktaran Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölge
ülkeleri Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve
Arnavutluk'a da aşı göndermeye hazır olduklarını
ifade etti. Vucic, kendi vatandaşlarına aşı
konusunda seçim yapma imkanı tanıyan nadir
ülkelerden
olduklarının
altını
çizdi.

Sırbistan'da mutasyonlu virüse rastlandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic,
Kovid-19’un daha hızlı yayılan yeni türünün,
Londra'dan gelen bir yolcuda tespit edildiğini
belirtti. Vucic, "Temasta bulunduğu tüm kişiler
belirlendi. Durum kontrol altında. Bağlantılı olan
herkes karantinaya alındı. Yayılırsa, bu bizim için
cehennem olur." dedi.
TİKA'dan Munira İslam Merkezi'ne donanım
desteği
TİKA tarafından Karadağ'ın güneyindeki Ulçin
şehrine bağlı Vladimir beldesinde bulunan Munira
İslam Merkezi'ne donanım desteği sağlandı. Proje
kapsamında merkezin eksik kalan dini kurslar ve
çeşitli kültürel etkinlikler için kullanılacak çok
amaçlı salonu, restoranı ve mutfağının donanım
işlerinin
TİKA
tarafından
tamamlandığı
kaydedildi.
TİKA'dan Karadağ'da liseye teknolojik destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Karadağ'da bir lisede modern bilgisayar
sınıfı kurdu. Bilgisayar sınıfında kullanılmak
üzere masaüstü bilgisayarlar, fotokopi makinesi,
printer cihazı, interaktif tahta, masa ve sandalye
gibi teknik ekipmanlardan oluşan malzeme TİKA
tarafından okul yetkililerine teslim edildi.
TİKA Karadağ’da zeytin bahçesi kurdu
Karadağ tarım alanlarına destek vermeye devam
eden TİKA, “Geleceğe Nefes 2020: Milli
Ağaçlandırma Projesi” kapsamında İslam
Birliğine ait 10 dönüm araziye 1.000 adet zeytin
fidanı dikti. Karadağ İslam Birliği'ne ait araziye
modern teknolojik imkanlara sahip örnek bir
zeytin bahçesi kuran TİKA, arazi etrafına tel örgü

çekilmesi, damla sulama sistemi, kuyu ve su
pompası temini konularında da destek sağladı.
Kosova'da erken genel seçim tarihi belli oldu
Kosova Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı
Vyosa Osmani, meclisi feshettiğini ve erken genel
seçim tarihini 14 Şubat olarak belirlediğini
açıkladı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi,
geçen yıl kasım ayında Lahey'deki Kosova Özel
Savcılığının
hazırladığı
savaş
suçları
iddianamesinin mahkeme tarafından kabul
edilmesi üzerine istifa etmişti. Ülkedeki yasalar
gereği cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten
Meclis Başkanı Vyosa Osmani yürütüyordu. İstifa
eden Thaçi'nin görevi Nisan 2021'de sona
erecekti.
Türk Kızılaydan Kosovalı ailelere yardım
Türk
Kızılay,
Türkiye'nin
Prizren
Başkonsolosluğu ve Kosova Kızılhaçı iş
birliğinde,
Kosova'nın
güneybatısındaki
Prizren’de ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım
dağıtımına başladı. Kosova’ya yaklaşık 33 bin
giysi ve 33 tekerlekli sandalye ile geldiklerini
belirten Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Tan, "Yıl içinde değişik şekillerde Kızılay
olarak burada destek oluyoruz. Bu sefer de
yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın bir bağış ile geldik.
Türk halkının bize verdiği emanetleri buradaki
kardeşlerimize ulaştırarak onlara bir nebze
yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trakya Üniversitesi
teknopark protokolü

ile

Kosova

arasında

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kosova Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı arasında "Kosova Teknopark"
kurulumu için protokol imzalandı. Rektör Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu, törende, dost ve kardeş ülke

olarak gördükleri Kosova ile ilişkilerin daha da
gelişmesi için çabaladıklarını belirtti. Kosova
Sanayi ve Ticaret Bakanı Vesel Krasniqi ise
Türkiye'nin, Kosova'nın en büyük destekçileri
arasında yer aldığını belirtti.
MSB, Kosova’da sağlık merkezini yeniledi
Milli Savunma Bakanlığı, Kosova’daki Doktor
Menduh Kaloshi Aile Sağlığı Merkezi'nde acil
müdahale ve müşahede odalarını yenileyerek
yetkililere teslim etti. Bakanlığın Twitter’dan
yaptığı paylaşımda, Kosova Türk Temsil Heyeti
Başkanlığının, Kosovalılara eğitim, sağlık ve
insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile
Kosova Türkiye Ticaret Odası iş birliği
anlaşması imzaladı
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Kosova
Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında ekonomik
kalkınmayı destekleyecek alanlarda iş birliği
anlaşması imzalandı. Kosova Bölgesel Kalkınma
Bakanı Enis Kervan, imza töreninin ardından
gazetecilere yaptığı açıklamada, iş birliği
anlaşmasının
Kosovalı
gençlerin
Türk
şirketlerinde istihdamını sağlayacak mesleki
eğitim ve staj imkanlarını kapsadığını aktardı.
Traktör Tebriz, Asya'nın en çok taraftarı olan
futbol takımı oldu
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) resmi
internet sitesinde İran Türklerinin futbol takımı
Traktör Tebriz, Asya’daki en çok taraftarı olan
futbol kulübü seçildi. Sitedeki ankete 1.468.693
oy verilirken; Traktör tüm oyların yüzde
51.14’ünü toplayarak birinci oldu. Traktör Tebriz,
Türkiye ve Türk dünyasında geniş bir taraftar

kitlesine sahip ve dünyada en çok Türk taraftarı
olan takım olarak biliniyor.
İran'da
Azerbaycan
hazırlanacak

Türkçesi

sözlüğü

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İslami
İrşad ve Kültür Bakanı Abbas Salihi, Erdebil
kentini ziyaret ederek, Vali Ekber Behnamcu ve
Erdebil Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürü
Abdullah Bahru'l Ulumi ile yaptığı görüşmede
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü projesiyle ilgili
görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Bakan
Salihi,
Azerbaycan
Türkçesi
Sözlüğü'nün
Erdebil'de ilmi kapasitelerden faydalanarak
hazırlanması konusunda destek verdi.
İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler
açlık grevine başladı
Erdebil Hapishanesinde, 13 Ocak’ta Yusuf Kari
tarafından cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi
ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına
kayıtsız kalması nedeniyle başlatılan açlık
grevine,
Tahran
ve
Erdebil’deki
başka
mahkumlardan da destek geldi. İran’da yaşayan
Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim
yapma gibi anayasal haklarını, “sivil ve barışçıl
eylemlerle” protesto etmeleri nedeniyle çeşitli
baskılara maruz kaldıkları biliniyor.
Çin polisinin Doğu Türkistanlıları takibine
ilişkin verileri sızdı
Amerikan “Intercept” haber sitesinin ulaştığı ve
Urumçi merkezli veri tabanında, Müslümanların
telefon görüşmeleri, seyahatleri ve akrabalarıyla
bir araya gelmeleri dahil tüm hayatlarının saniye
saniye takip ettiği belirlendi. Çin polisine ait
Urumçi merkezli veri tabanından sızan belgeler,

Çin’in bölgede çoğunluğu oluşturan Uygur
Türklerine ve diğer Müslümanlara karşı sistematik
bir sindirme politikası olduğunu doğruladı.
Çin'in Berlin Büyükelçiliği önünde Uygur
protestosu
Alman siyasi parti Team Todenhöferli 20 kişilik
bir grup, Berlin’deki Çin büyükelçiliği önünde,
Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini ve
Uygurlara yönelik soykırımı protesto etti.
Göstericiler aynı zamanda Alman hükümetine de
çağrıda bulunarak, 2022’deki Pekin Kış
Olimpiyatlarına tepki gösterdi.
Uygur Derneği üyesi aktivist Çin mallarına
boykot çağrısı yaptı
Belçika Uygur Derneği üyesi aktivist ve senarist
Esma Gün, Doğu Türkistan’daki Çin zoruyla
çalıştırılan Uygur Türklerinin köle işçiliğinden
faydalanan markalara boykot çağrısı yapmak için
harekete geçti. Esma Gün, bir kampanya
başlatarak Uygur Türklerinin köle işçi olarak
kullanılmasına dur demek için markaların dergi
çekimlerinin uyarlandığı kampanyadaki ürün
açıklamalarına, “Toplama kampında yapıldı”,
“Yüzde 100 Uygur malıdır”, “Kısırlaştırılmış bir
Uygur kadın tarafından üretildi” şeklindeki
ifadelere yer verdi ve “Sevdiğiniz bir mağazadan
kıyafet almadan önce iki kere düşünün” dedi.
TİKA'dan Gürcistan'da mobilyacılık sektörüne
destek
TİKA Tiflis ofisinden yapılan yazılı açıklamada,
TİKA ile Gürcistan'daki Ustalar Okulu arasındaki
iş birliği kapsamında, Tiflis’te yaklaşık 170 küçük
ve orta ölçekli mobilya fabrikasının da bulunduğu
Ustalar Şehri sanayi bölgesinde bir mobilyacılık
eğitim atölyesi açıldığı belirtildi. Atölyede kısa

süreli eğitim programları aracılığıyla 3 yılda 800
kişiye mobilya imalatı konusunda eğitimin
verilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada,
böylece uzman elemanların yetiştirilmesi ve
onların istihdam ihtiyaçlarının karşılanmasına
katkı sağlandığı ifade edildi.
Türkiye'den Gürcistan
ekipman desteği

ordusuna

teknik

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma
Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi
mühendislik ekipmanları hibe etti. Açıklamada,
daha önce Türkiye ve Gürcistan hükümetleri
arasında
imzalanan
Askeri-Mali
İşbirliği
Anlaşmaları çerçevesinde Gürcü tarafa teslim
edilen lazer telemetreleri ve mühendislik ekipman
takımlarının teslim tutanağının Nikoleişvili ile
Altıner tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.
Gürcistan’dan iki doz aşı yaptıran yabancılara
giriş izni
Gürcistan'da koronavirüs salgınıyla mücadele
devam ederken, hükümetten sürece ilişkin yeni bir
açıklama geldi. Gürcistan hükümeti tarafından
alınan karar doğrultusunda 29 Ocak'tan itibaren
Kovid-19 aşısının iki dozunu da olduklarını
belgeleyebilen tüm yabancı ülke vatandaşlarının
Gürcistan'a giriş yapabileceği duyuruldu. Kararın
tüm
aşı
çeşitlerini
kapsadığı
belirtildi.
Gürcistan'da koronavirüs salgınında toplam 257
bin 632 vaka kaydedilirken, 3 bin 159 kişi
hayatını kaybetti.
Moğolistan Başbakanı istifa etti
Moğolistan Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh,
hükümetinin Kovid-19’a yönelik aldığı önlemlere
karşı düzenlenen protesto gösterilerinin ardından
istifa etti. Khurelsukh, yaptığı konuşmada,

Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga'nın gösterileri
organize ettiğini iddia etti. Protestolar, yeni anne
olmuş üzerinde sabahlığı olan bir kadının,
koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneden
aceleyle taburcu edildiğini gösteren bir videonun
internette yayılmasının ardından düzenlendi.
Türkiye ile Moğolistan
bölgeler alanında iş birliği

arasında

serbest

Türkiye ile Moğolistan, ilişkilerin karşılıklı
geliştirilmesi amacıyla "Serbest Bölgeler Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzaladı.
Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 2018'de
düzenlenen 8. Karma Ticaret ve Ekonomi
Komitesi
Toplantısı'ndaki
çalışmaların
meyvelerini toplayacaklarını ifade eden Ticaret
Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Bakanlık
olarak o günden bu yana gösterilen çabaların
sonuçlarını, her iki tarafın da ortak kabulüyle
metne yansıttıklarını kaydetti. Moğolistan'ın
Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan da iki ülkenin
kardeşliğine işaret ederek, imzalanan zaptla ticaret
hacminin artacağını dile getirdi.
TÜRKSOY'da
tanıtıldı

"Abay'ı

Okumak"

kitabı

Uluslararası
Türk
Kültür
Teşkilatınca
(TÜRKSOY) Kazak edebiyatının kurucusu, şair
Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı
münasebetiyle
ilan
edilen
"2020
Abay
Kunanbayev
Yılı"
kapsamında,
teşkilatın
hazırladığı "Abay'ı Okumak" kitabı tanıtıldı ve
Abay Madalyası takdim töreni düzenlendi. Bu yıl
kapsamında, Abay Kunanbayev'in tanıtılması için
yapılan faaliyetlere katkı sunan kişi ve kuruluşlara
da "Abay Madalyası" takdim edildi. TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, Abay Kunanbay
Madalyası ile ödüllendirilen isimler arasında oldu.

TİKA, Hırvatistan'da depremin vurduğu
bölgelere battaniye yardımında bulundu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Hırvatistan’da 29 Aralık’ta meydana
gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü
olan Petrinja ve depremden en çok etkilenen
şehirlerden Sisak'a battaniye desteği sağladı. 7
kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin yaralandığı
deprem bölgesine 500 adet battaniye teslim
edildiği belirtildi.
YEE 2021 Türk Kültür Ajandası'nı tanıttı
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr.
Şeref Ateş, Enstitünün 2021 yılında hayata
geçirmeyi planladığı proje ve faaliyetler hakkında
basın toplantısı düzenledi. Ateş, Enstitünün Türk
kültürünü daha yakından ve doğru bir şekilde
tanıtmak için hazırladığı 2021 Türk Kültür
Ajandası'nı tanıttı. Türk Kültür Ajandası'nı
çıkarmaktaki temel amaçlarının, kültürün özellikle
iki kapak arasına sığdırılacak kısmını sığdırmak
olduğunu belirten Ateş, "Ajandanın bu yılki ana
temasını ise Türk musikisi olarak seçtik. Çünkü
müzik sayesinde kültür en hızlı şekilde farklı
coğrafyalara taşınabiliyor. Biz de Türk müziğinin
tarihini, enstrümanlarını, bestecilerini dünyaya
tanıtarak, Türk kültürünü o frekanslarla yurt dışına
taşımış oluyoruz." dedi.
Arnavutluk’ta aşılama başladı
Ülkede ilk aşı, Tiran Rahibe Tereza Üniversite
Kliniği Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü
Najada Çomo'ya ve ikinci aşı Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama'ya yapıldı. Başbakan Rama,
ay başında, Pfizer/BioNTech aşısının 500 bin
dozdan oluşan ilk partisinin sağlandığını
duyurmuştu. Arnavutluk yetkililerine göre, aşı
ücretsiz olacak ancak zorunlu olmayacak. Aşı

öncelikli olarak sağlık personeli ve ardından
öğretmenlere, sahada görev yapan polislere ve 75
yaşın
üzerindeki
vatandaşlara
vurulmaya
başlanacak.
Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi
görüşmelerin 61. turu yapıldı
Türkiye,
Yunanistan
arasındaki
istikşafi
görüşmeler, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yapıldı.
İstikşafi görüşmeler için Türk ve Yunan heyetleri,
Beşiktaş'taki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Türk heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı
Büyükelçi
Sedat
Önal
ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da
yer aldı. Yunan heyetinin başkanlığını, Kıdemli
Büyükelçi Pavlos Apostolidis yürüttü. Türkiye
61'inci tur istikşafi görüşmelerinde, Yunanistan ile
tüm sorunların ele alınmasını, Ege ve Doğu
Akdeniz'deki gelişmelerin masaya yatırılmasını
istiyor. Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına
her iki tarafın da kabul edebileceği, "adil, kalıcı ve
kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla
istikşafi görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da
başlamıştı.
1. Kılıçarslan'ın kayıp mezarı bulundu
Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Kılıçarslan'ın
Diyarbakır Silvan'daki kayıp mezarı, Dicle
Üniversitesi'nin çalışmaları sonucu tespit edildi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Karakoç, mezarla ilgili şu bilgileri
verdi: ''Sultan 1. Kılıçarslan’ın, Habur Çayı'nda
boğularak şehit olduğu ve Silvan’da defnedildiği
biliniyor ama mezar yeri bir türlü tespit
edilemiyordu. 2 tarihçi, 1 sanat tarihçisi, 1
arkeolog ve 1 yazma eser uzmanından oluşan
komisyonumuz, veriler ışığında Silvan’daki
muhtemel yerleri inceledi. Yöre halkıyla hep
temas halinde olundu. Silvan merkezindeki Orta

Çeşme Parkı'ndaki türbede iki mezarın,
Kılıçarslan ve kızı Saide Hanım'a ait olduğu
komisyonumuz tarafından belirlendi. Anadolu
tarihine ışık tutacak olan bu gelişmenin Diyarbakır
ve Silvan için hayırlı neticeler vereceğini temenni
ediyor, başta Valimiz Münir Karaloğlu olmak
üzere katkı sunan herkese üniversitem adına
teşekkür ediyorum."
Başkurdistan’da
Kovid-19
uygulamasına başlanacak

pasaportu

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde
"Kovid-19 pasaportu" uygulamasının 5 Şubat'ta
devreye gireceği bildirildi. Kovid-19'a yakalanan,
antikoru olan ve aşı yaptıranların söz konusu
pasaporta sahip olabileceği aktarıldı.
Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden
çıkardı
Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında riskli
ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen
Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.
Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka
sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı.
Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil
edilmişti.
Türkiye ile Kuzey
mutabakat zaptı

Makedonya

arasında

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı
açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, Kuzey
Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi
Bakanı Arjanit Hoxha ile Çevre ve Mekansal
Planlama Bakanı Naser Nuredini ile bakanlıkta bir
araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında tarımsal
ticaret ve yatırımlar, orman ürünleri ticaretiyle
tarım sigortaları ve tarımsal araştırmalar ile
kuraklığın
engellenmesi
gibi
pek
çok

konu ele alındı. Görüşmelerin ardından, Veteriner
Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği
Alanında İşbirliği Anlaşması, Ormancılık
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Su
Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptları
imzalandı.
Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın
ülkede iletişim dili olmasını reddetti
Moldova Anayasa Mahkemesi, Rusça'nın etnik
gruplar arasında iletişim dili olarak kullanılmasına
yönelik "Moldova'da Dillerin İşleyişi" yasasını
iptal etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Domnia
Manole, bu kararın kesin ve itiraz edilemez
olduğunu vurguladı. Moldova'da dillerin işleyişi
ile ilgili yasa, Sovyetler Birliği döneminde
1989'da kabul edilmişti. Anayasa Mahkemesi,
2018'de bu yasanın iptal edilmesine yönelik karar
almıştı. Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor
Dodon'nun olduğu dönemde ülkede Rusça'nın
etnik gruplar arasında iletişim dili olarak
kullanılmasına yönelik yasa 18 Aralık 2020'de
yeniden imzalanmıştı.
Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen
başkonsoloslar anıldı
ABD'de Ermeni terör örgütleri tarafından 27 Ocak
1973’te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu
Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir ile
28 Ocak 1982'de şehit edilen Los Angeles
Başkonsolosu Kemal Arıkan şehadetlerinin yıl
dönümünde anıldı. Türkiye'nin Los Angeles
Başkonsolosluğu tarafından 27 Ocak'ta Baydar ve
Demir için şehit edildikleri Los Angeles'ın Santa
Barbara kentinde anma töreni düzenlendi. Kemal
Arıkan için ise 28 Ocak'ta, Türkiye'nin Los
Angeles Başkonsolosluğu binasında tören yapıldı.

Tataristan Müftülüğü, Rus aşılarını test etmek
istiyor
Tataristan Müftülüğü Helal Standartları Komitesi
Başkanı İrek Ziganşin, Kovid-19’a karşı
geliştirilen aşıların İslam inancına sahip insanların
da faydasına olması gerektiğini söyledi. Aşıların
helal standartlarını karşılaması gerektiğini belirten
Ziganşin, “Helallik açısından test edebilmek için
geliştiricilerden Sputnik V ve EpiVakKorona
aşılarının bileşenlerini açıklamalarını talep ettik.”
dedi.
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı,
çocukları ödüllendirdi
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının
düzenlediği
"Dünyamızı koruyalım: Türk
dünyasının gelenek ve görenekleri" konulu,
uluslararası resim yarışmasında dereceye giren
çocuklar ödüllendirildi. Jüri ve çevrim içi oylama
yoluyla seçilen yarışmacılara sertifika ve
ödüllerini Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı
Başkanı Günay Efendiyeva takdim etti. Yarışmaya
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye,
Özbekistan,
Macaristan,
Türkmenistan,
Bulgaristan ve Ukrayna'dan 5-17 yaş grubundan
öğrenciler katıldı.
2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan
edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021
yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak
kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı. Erdoğan,
Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri
olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı nedeniyle
2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve
kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
bu
kapsamda
düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarıyla yürütüleceğini ifade ederek söz
konusu
etkinliklerden
Cumhurbaşkanlığınca
belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde
yapılabileceğini duyurdu.
TİKA'dan Türk Dünyasına kitap desteği
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği
ve
Koordinasyon
Ajansı
Başkanlığı'nın
(TİKA) katkılarıyla Türkiye İlim ve Edebiyat
Eseri Sahipleri Meslek Birliğince (İLESAM)
düzenlenen "Türk Dünyası Kütüphanelerine Kitap
Bağışı ve Kitap En Sağlam Köprüdür Konferans
Programları Projesi"nin ikincisi çevrimiçi olarak
düzenlendi.
Proje
kapsamında 20
bin
kitap, Özbekistan ve Kuzey Makedonya'ya
ulaştırıldı. Kitaplar, Özbekistan Milli Kütüphanesi
başta olmak üzere üniversite ve enstitü
kütüphanelerine, Kuzey Makedonya'da ise Aziz
Kliment Ohridski Ulusal ve Üniversite
Kütüphanesi
ile
üniversitelerin
Türkoloji
bölümleri ve ilköğretim okullarına gönderildi.
Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın St.
Petersburg'daki anıtı kaldırıldı
Rusya Federasyonu’nun St. Petersburg şehri
savcılığı, ünlü Türkolog Zeki Velidi Togan’ın St.
Petersburg Devlet Üniversitesinde bulunan
büstünü sözde Rusya Ceza Kanunu’ndaki
aşırılıkla mücadele yasasını ihlal ettiğini gerekçe
göstererek kaldırılmasını talep etti. Togan’ın anıtı,
üniversiteden mahkeme kararıyla kaldırıldı.

29 Ocak Batı Trakya Türklerinin milli direniş
günü
Yunanistan’ın Batı Trakya’da Türk olmadığı
iddiaları üzerine, demokratik ve barışçıl bir
şekilde tepkilerini dile getiren Türkler saldırılara
maruz kaldıkları 29 Ocak 1988 günü Milli Direniş
Günü olarak anılıyor. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında bu sene etkinlikler daha çok internet
üzerinden gerçekleştirildi. Her yıl Batı Trakya
Türklerinin, Türk kimliğine dönük saldırılara karşı
direnişe geçtikleri gün 29 Ocak Toplumsal
Dayanışma ve Milli Direniş Günü adıyla anılıyor.
Dışişleri Bakanlığı da resmi Twitter hesabından
29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma
Günü için bir mesaj yayımlandı. Mesajda, Batı
Trakya Türklerinin “Türk” kimliklerinin tanınması
için 30 yılı aşkın süredir devam eden
mücadelelerine değinildi. AİHM’nin azınlık
lehine aldığı kararlar senelerdir uygulanmadığına
dikkat çekilen mesajda “Haklı mücadelelerinde
soydaşlarımızın daima yanında olacağız.” ifadeleri
kullanıldı.
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev
süresi 1 yıl uzatıldı
Resmi Gazete’de yer alan TBMM kararına göre,
TSK deniz unsurlarının; Aden Körfezi, Somali
kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir
bölgelerde görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Söz
konusu karar ile TSK deniz unsurları
konuşlandırılmak suretiyle, bölgede seyreden
Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari
gemilerin
emniyetinin,
etkin
şekilde
muhafazasının ve denizde terörizmle müşterek
mücadele
harekatlarına
aktif
katılımda
bulunulmasının
sağlandığı
kaydedildi.

