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9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 
Dağlık Karabağ’da savaşın sona erdiğini ilan ettiler. Askeri eylemler 10 Kasım saat 01.00’de 
durduruldu. 

İ.Aliyev, V.Putin ve N.Paşinyan Dağlık Karabağ’da barış koşullarının belirtildiği Ortak 
Anlaşmayı imzaladılar. 

Ermenistan, son dönemlere kadar elinde bulundurduğu Azerbaycan topraklarının bir 
kısmını geri verecek. Bunların arasında Ağdam, Kelbecer, Laçin bölgeleri ve Kazah bölgesinin 
bir kısmı yer almakta. Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ’dan çekilecek. Ermenistan askeri, 
Rusya barış gücü askerlerinin konuşlandırıldığı Laçin koridoru ile ülkesine dönecek. Laçin 
koridoru Ermenistan’ı Stepanakert’le bağlayacak. Rusya barış gücü Dağlık Karabağ’da 5 yıl 
kalacak. Süre bitiminde ihtilaf taraflarından herhangi biri itiraz etmezse, bu süre daha beş 
yıl uzatılacak. 

AZERBAYCAN ZAFER KAZANDI 
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Ermenistan, Azerbaycan ve Navçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bütün ulaşım 
engellerini kaldıracak. Ulaşımın kontrolü Rusya Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır Birimleri 
tarafından gerçekleştirilecek. 

Taraflar, savaş esirleri ve cenazelerin değişimini yapacak. Mülteciler Dağlık Karabağ’a ve 
civar bölgelere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin kontrolü altında dönebilirler. 

Rusya, Dağlık Karabağ’a barış gücünü gönderdi. Rusya Federasyonu Savunma 
Bakanlığının açıklamasına göre, barış gücü 1.960 asker, 90 zırhlı araç, 380 otomobil ve özel 
teknik araçlardan oluşmakta. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İ.Aliyev, V.Putin’le video konferans yoluyla yaptığı 
görüşmede Dağlık Karabağ’da Türkiye barış gücünün de bulunacağını açıkladı. Türkiye asker 
mensuplarının da Dağlık Karabağ’a gönderildiği bilinmekte. 

Rusya ve Türkiye’nin Milli Savunma Bakanlıkları Dağlık Karabağ’da ateşkes rejimine 
uyulmasını takip edecek Ortak Monitoring Merkezi’nin kurulmasına dair anlaşma yapmakta. 
İ.Aliyev, böyle bir anlaşmanın imzalanmasıyla Dağlık Karabağ çatısmasının sona ereceğini 
belirtti. Ona göre, savaşın sona ermesi Azerbaycan ve Ermenistan halkının yararınadır. 
Ermenistan Başbakanı N.Paşinyan yurttaşları karşısında özür diledi.  

Azerbaycan’da Ortak Anlaşma yayınlandıktan sonra toplu kutlamalar başladı. Bütün Türk 
Dünyası için önemli bir tarihi olay niteliği taşıyan bu zaferi Azerbaycan halkı toplu halde 
sokaklara çıkarak büyük bir coşkuyla kutlamakta.     
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12 Kasım Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şefket Mirzyoyev ile telefonda görüştü. 

Kazakistan ve Özbekistan liderleri, çeşitli alanlarda iki taraflı işbirliğinin artmasından 
dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler. Gündemde yakın yıllarda hayata 
geçirilecek yeni ortak projeler yer aldı. 

Merkez Asya’daki genel durumu da ele alan iki Türk devletinin başkanları, bölgede istikrar 
ve güvenliği sağlama amacıyla ortaklaşa hareket etme konusunda anlaştılar. Ayrıca belirtmek 
gerekirse, Kazakistan ve Özbekistan Kırgızistan halkına ekonomik ve insani yardım yapacak. 

Bunun dışında K.J.Tokayev ve Ş.Mirzyoyev, 10 Kasım’da Rusya başkanlığında yapılan 
Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde elde edilen sonuçları da değerlendirdi.  

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
CUMHURBAŞKANLARI ARASINDA TELEFON 

GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ
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ÖZBEKİSTAN, KARAKALPAKİSTAN’I GELİŞTİRME 
PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRECEK 

10 Kasım Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mizyoyev’in başkanlığında Özbekistan’a 
bağlı Karakalpakistan Özerk  Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik gelişimi konusunda video 
konferans gerçekleşti. 

Daha önce, 2 Ekim’de Karakalpakistan Jokargı Kenesi’nin (Meclisinin) olağandışı 
toplantısında Özbekistan Devlet Başkanı, her şehir ve ilçenin geliştirilmesine, bütün bölge 
halkının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik hedefleri belirlemişti. Güncel sorunların 
tespiti ve yeni gelişim programının hazırlanması için 37 bin özel girişimci ve işletmenin 
durumu incelendi. 

Yapılan tahlil sonuçları esas alınarak 2020-2023 yıllarında Karakalpakistan’ı Geliştirmenin 
Kapsamlı Programı hazırlandı. Programa göre, bölgenin yatırım çekme cazibesini artırmak için 
yeni kuruluş ve firmalara bir dizi vergi kolaylıkları sağlanacak. Bunun yanı sıra, geri kalmış 
bölgeler  kategorisinde yer alan Tahtaköpür, Bozatav, Şumanay bölgelerinde, 45 mahalle ve 
köyde yeniden kurulan sanayi kuruluşları da sağlanan kolaylıklardan yararlanacak.      

Video konferans yoluyla yapılan toplantıda programda belirlenen çalışmaların sistemli 
organizasyonu konuları da ele alındı. 
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI VEKİLİ 
DİPLOMATİK MİSYON VE ULUSLARARASI 

TEŞKİLATLARIN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

13 Kasım’da Kırgızistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Vekili Sadır Japarov Kırgızistan’da 
bulunan diplomatik temsilcilikler ve uluslararası teşkilatların yetkilileriyle, yabancı 
devletlerin fahri konsoloslarıyla görüştü. 

Görüşme katılımcıları karşısında konuşma yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Vekili, 
diplomasinin başlıca görevinin halklar ve devletler arasında bir “altın köprü” inşa etmesi 
olduğunu ifade etti. 

S.Japarov, Kırgızistan’ın yabancı ortaklarıyla, uluslararası ve bölgesel teşkilatlarla 
dostluk ilişkilerini geliştirmeye hep önem verdiğini özellikle vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Vekilinin belirttiği üzere, şimdi ülkedeki durum istikrarına 
kavuşmuş durumda ve politik süreçler hukuki çerçevede gerçekleşmektedir.

S.Japarov, şu an devlet kurumlarının karşısında ülkedeki sosyal ve ekonomik sorunları 
çözme, yatırımcıların güvenini yeniden kazanma ve devlet yönetimi sisteminde yeni reformlar 
yapma görevleri beklemekte olduğunu belirtti. 

Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı Vekili, aynı zamanda Kırgız Cumhuriyeti’nin dış politika 
tutumunun değişmeyeceğini ve daha önce yapılan iki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar 
kapsamında bütün uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini ifade etti. 

Bununla birlikte, Kırgızistan’ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Topluluğu, Kollektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü, Şanghay İşbirliği Örgütü, BM, AB, BDT, Türk Konseyi ve diğer 
uluslararası kilit kuruluşların önemine vurgu yaptı.  



6

Turkic Weekly #200                                                                                                    International Turkic Academy

TÜRKİYE UZAYA YENİ UYDU GÖNDERECEK

Türkiye’nin beşinci nesil Türksat 5A haberleşme uydusu 2020’nin Aralık ayının ortasında, 
Türksat 5B uydusu ise, 2021’in Haziran ayında fırlatılacak. 

Bunu Türkiye’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu. Bakan, 
Türksat 5B haberleşme uydusu sayesinde Türkiye’de internet hızının 56 GB’ye ulaşacağını 
belirtti. 

A.Karaismailoğlu aynı zamanda sivil havacılık alanında elde edilen başarılara da dikkat 
çekti, ülkenin ekonomik gelişiminde Bakü-Tiflis-Kars demiryolu dahil, genel demiryolu 
ulaşımının önemine vurgu yaptı.

Bununla birlikte, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne de bir demir yolu hattının 
inşa edilmesi planlanmakta olduğunu duyurdu. Söz konusu ulaşım projesi kapsamında ön 
çalışmaların tamamlanmış olduğunu belirtti.     
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TÜRKMENİSTAN’DA UNESCO İLE 
İŞBİRLİĞİ FORUMU 

DÜZENLENECEK

Türkmenistan’ın daimî tarafsızlığının 25. yıldönümü münasebetiyle 4 Aralık tarihinde 
ülke başkenti Aşkabat’ta  “Tarafsız Türkmenistan – UNESCO: Tarih ve Kültür Alanında 
Uluslararası İşbirliği” konulu uluslararası çevrimiçi ilmi konferansın düzenleneceği 
duyuruldu. 

Bakanlar Kurulunun genişletilmiş toplantısında Başbakan Yardımcısı Mammetmırat 
Geldiniyazov’un belirttiği üzere, Bilimler Akademisine bağlı Mahtumkuli Dil, Edebiyat 
ve Millî Elyazmaları Enstitüsü ve Tarih ve Arkeoloji Enstitüsünün ortak çabalarıyla video 
konferans şeklinde düzenlenecek olan söz konusu uluslararası forum, Türkmenistan ve 
UNESCO arasındaki verimli işbirliğinin başarılarına ve gelecek perspektiflerine ithaf 
edilecektir.

Başbakan Yardımcısı konuşmasında: “Eski Merv, Küne (Eski) Ürgenç ve Nisa’daki 
Parfiyalılar Kalesi’nin UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi, bununla birlikte 
Köroğlu destanı, Kuşdepti oyunu ve Türkmenlerin millî halı dokuma sanatının UNESCO’nun 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilî Litesine alınması söz konusu itibarlı 
uluslararası kuruluşla uzun yıllar süren verimli işbirliğimizin açık bir ispatıdır” dedi.  

Sunulan raporu dinleyen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, 
Türkmen halkının yüzyıllara dayanan tarihinin araştırılması, eşsiz kültürel ve manevî 
mirasının derinlemesine incelenmesi; İpek Yolu üzerinde bulunan eski kale, kervan saray ve 
arkeolojik anıtların dünya çapında tanıtılması, çağımızın önemli görevi olduğunu vurguladı.   

Düzenlenecek etkinliklerin dünya halklarıyla insani ilişkilerin gelişmesini, Türkmen 
kültür ve sanatının tanıtılmasını, kültürlerarası ilişkilerin pekişmesini sağlayacağını 
belirten G.Berdimuhammedov, uluslararası çevrimiçi konferansın en iyi şekilde düzenlenmesi 
konusunda talimatlar verdi.  


