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“İslam ülkeler� olarak t�car� ve
ekonom�k �ş b�rl�ğ�m�z� �lerletmem�z, 
kr�z� fırsata çev�rme mücadelem�zde
b�zlere katkı sağlayacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı Açılış 
Programı'nda yaptığı konuşmada, “İslam ülkeler� olarak t�car� 
ve ekonom�k �ş b�rl�ğ�m�z� daha da �lerletmem�z, kr�z� fırsata 
çev�rme mücadelem�zde b�zlere katkı sağlayacaktır” ded�.
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Anadolu Ah�ler� Başkent’te Buluştu
Geçt�ğ�m�z Günlerde Anadolu Ah�ler�, Ankara’da 
Düzenlenen Etk�nl�kte B�r Araya Geld�. 
ANKARA- S�v�l İn�s�yat�f/ Zel�ha Sorkunlu - Atatürk 
Kültür Merkez�’n�n Ev Sah�pl�ğ� Yaptığı ‘Anadolu Ah�ler� 
Büyük Buluşması Halk Oyunlarından Sahne 
Göster�ler�ne ve Konserlere Kadar B�r Çok Kültürel 
Etk�nl�k Düzenlend�. 

Ah� brotherhood held a meet�ng 
�n Ankara
Anatol�an Ah�s gathered at the event �n Ankara.
ANKARA- C�v�l In�t�at�ve/ Zel�ha Sorkunlu - Many 
Cultural Events from Folk Dances to Stage Performances 
and Concerts were held at the 'Grand Gather�ng of 
Anatol�an Ah�s' hosted by Atatürk Cultural Center.

Türkmen�stan Devlet Başkanı Berd�muhamedov, 
TBMM Başkanı Şentop �le görüştü 

Türkmen�stan Devlet Başkanı Serdar Berd�muhamedov, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop �le b�r araya geld�. 
İk� günlük resm� z�yaret �ç�n beraber�ndek� parlamento heyet�yle 
Türkmen�stan’ın Aşkabat şehr�ne gelen Şentop, z�yaret� kapsamın-
da Türkmen�stan Devlet Başkanı Berd�muhamedov’la baş başa gö-
rüşme gerçekleşt�rd�.

Pres�dent of Turkmen�stan Serdar Berd�muhamedov met w�th 
Cha�rman of the Turk�sh Grand Nat�onal Assembly  Mustafa 
Shentop.
Shentop, who arr�ved the day before �n the c�ty of Ashgabat on a 
two-day off�c�al v�s�t accompan�ed by a parl�amentary delegat�on, 
held personal meet�ngs w�th Pres�dent of Turkmen�stan 
Berd�muhamedov.

e Pres�dent of Turkmen�stan meets w�th 
the Speaker of the Parl�ament Shentop

G20 Sonuç B�ld�rges�:
Türk�ye ve BM'n�n aracılık ett�ğ�
İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz

G20 Sonuç B�ld�rges�'nde, "Türk�ye ve 
BM'n�n aracılık ett�ğ� İstanbul Anlaşma-
sı'ndan memnunuz. İlg�l� tarafların, an-
laşmayı tam, zamanında ve devam 
edecek şek�lde uygulaması öneml�." �fa-
des� kullanıldı.

e G20 leaders expressed sat�sfact�on 
w�th the Istanbul agreements brokered 
by Turkey and the UN.

e G20 F�nal Statement sa�d: "We are 
pleased w�th the Istanbul Agreement 
brokered by Turkey and the UN. It �s 
�mportant that stakeholders ensure full, 
t�mely and cont�nuous �mplementat�on of 
the agreement.”

İran, Almanya Başbakanı Scholz'u
“müdahalec� ve kışkırtıcı"
olmakla suçladı
İran Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan�, 
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u "müdahalec� 
ve kışkırtıcı" olmakla suçlayarak, bunun 
d�plomat�k teamüllere aykırı olduğunu söyled�.

Iran condemns German 
Chancellor Scholz
of '�ntervent�on�sm and �nc�tement’
Iran�an Fore�gn M�n�stry spokesman Nasser 
Kenan� condemned German Chancellor Olaf 
Scholz of "�ntervent�on�sm and 
encouragement," say�ng �t was contrary to 
d�plomat�c pract�ce.

Macron, esk� Avustralya Başbakanı'nı
Ç�n �le "nükleer çatışmayı" 
kışkırtmakla suçladı
Tayland'da yapılacak Asya Pas�fik Ekonom�k İşb�rl�-
ğ� (APEC) z�rves� önces� konuşan Macron, den�zaltı 
anlaşması �le Avustralya'nın "özgürlük ve egemen-
l�k" elde etmes�ne destek olduklarını bel�rtt�.

Irak: ABD öncülüğündek� 
koal�syon güçler�nden sadece
asker� eğ�t�m desteğ� alıyoruz
Irak yönet�m�, ABD öncülüğündek� DEAŞ karşıtı 
koal�syon güçler�n�n ülkedek� savaş m�syonunun 
sona erd�ğ�n�, onlardan sadece asker� eğ�t�m ve 
donanım desteğ� aldığını açıkladı.

Iraq: We only rece�ve m�l�tary
tra�n�ng support from US-led 
coal�t�on forces
e Iraq� leadersh�p announced that the combat m�ss�on of the forces of the �nternat�onal coal�t�on 
aga�nst terror�sm led by the Un�ted States had come to an end, and that they had rece�ved only m�l�tary 
tra�n�ng and techn�cal support from them
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F�l�st�n Devlet Başkanı
Abbas: Netanyahu barışa
�nanmıyor ancak onunla
çalışmak zorundayız
F�l�st�n Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, İsra�l'de yen� hükümet� 
kurmakla görevlend�r�len 
B�nyam�n Netanyahu'nun 
barışa  �nanmayan b�r� 
olduğunu ancak onunla 
çalışmak zorunda 
olduklarını söyled�.

Palest�n�an Pres�dent 
Abbas: Netanyahu does

not bel�eve �n peace, 
but we must work together

Palest�n�an Pres�dent Mahmoud 
Abbas sa�d Benjam�n Netanyahu, 

who was tasked w�th form�ng a 
new government �n Israel, does 

not bel�eve �n peace w�th the 
Palest�n�ans, but they are 
forced to work together.
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Macron accused the former Austral�an
Pr�me M�n�ster of foment�ng a
“nuclear con��ct" w�th Ch�na

“e development of our trade and 
economic cooperation as Islamic
 countries will contribute to our 
struggle to turn the crisis into an 
opportunity.”
Pres�dent Erdogan, COMCEC 38. Speak�ng at the open�ng 
Program of the meet�ng, he sa�d: ”e further development of 
our trade and econom�c cooperat�on as Islam�c countr�es w�ll 
contr�bute to our struggle to turn the cr�s�s �nto an 
opportun�ty.”

French Pres�dent Emmanuel Macron has 
accused former Austral�an Pr�me M�n�ster Scott 
Morr�son of foment�ng a "nuclear con��ct" w�th 
Ch�na.



2 Kasım 2022 
SİVİL İNSİYATİF

“İslam ülkeler� olarak t�car� ve
ekonom�k �ş b�rl�ğ�m�z� �lerletmem�z,
kr�z� fırsata çev�rme mücadelem�zde
b�zlere katkı sağlayacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda 
yaptığı konuşmada, “İslam ülkeler� olarak t�car� ve ekonom�k �ş b�rl�ğ�m�z� 
daha da �lerletmem�z, kr�z� fırsata çev�rme mücadelem�zde b�zlere katkı 
sağlayacaktır” ded�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
İstanbul Kongre Merkez�'nde düzenlenen 
İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı (İİT) Ekonom�k ve 
T�car� İşb�rl�ğ� Da�m� Kom�tes� (İSEDAK) 
38. Toplantısı Açılış Programı'na katıldı.
Programda yaptığı konuşmada toplantının 
İslam âlem� ve tüm �nsanlık �ç�n hayırlara ve-
s�le olmasını temenn� eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Sözler�m�n hemen başında son 
b�r yılda terörle, tab�� afetlerde, çatışmalar-
da, mezhep temell� ger�l�mlerde, İslam düş-
manlığı sa�kl� ırkçı saldırılarda hayatını kay-
beden kardeşler�m�ze Allah'tan rahmet d�l�-
yorum. Türk�ye Cumhurbaşkanı ve 
İSEDAK Başkanı olarak her b�r�n�ze adale-
t�n, barışın ve refahın hâk�m olduğu yen� b�r 
dünyanın �nşası yolunda gösterd�ğ�n�z sa-
m�m� çabalar �ç�n teşekkür ed�yorum" d�ye 
konuştu.

“DİLLERİMİZ, KÜLTÜRLERİMİZ, YA-
ŞADIĞIMIZ TOPRAKLAR FARKLI 
OLSA DA AYNI BÜYÜK AİLENİN 
FERTLERİYİZ”
Al� İmran Sures�'nden "S�z, �nsanlar �ç�n or-
taya çıkarılmış en hayırlı ümmets�n�z" ayet�-
n� okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Re-
sul-ü Ekrem Efend�m�z Aleyh�ssalatü Vesse-
lam �se 'İnsanların en hayırlısı �nsanlara en 
faydalı olandır' buyurmuştur. Müslüman 
olmak şahsından ve a�les�nden başlayarak 
�ç�nde yaşadığı topluma ve tüm �nsanlığa 
karşı kend�s�n� mesul h�ssetmek demekt�r. 
İslam ümmet�n�n mensupları olarak h�çb�r�-
m�z kend�m�z� dış dünyadan, çevrem�zde ve 
ötes�nde yaşanan had�selerden �zole edeme-
y�z" �fadeler�n� kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan �nsanı, 
�nsanlığın huzur ve esenl�ğ�n� �lg�lend�ren 
her meselen�n aynı zamanda kend�ler�n�n 
de meseles� olduğunun altını ç�zerek, şunla-
rı kaydett�: "Afr�ka'dan Asya'ya bütün bu 
coğrafyalarda dünyanın neres�nde b�r 
zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve su-
suzluktan ölen masum varsa vebal� hep�m�-
z�n üzer�ned�r. Yemen'de, Somal�'de, Afga-
n�stan'da, Arakan'da âdeta b�r der� b�r 
kem�k kalmış çocuklar kadar Ukrayna'dak� 
çatışmaların mağdur ett�ğ� sab�ler de b�z�m 
evlatlarımızdır. Sur�ye'n�n kuzey�nde hayata 
tutunma mücadeles� veren kadınlar nasıl 
b�z�m öz kardeş�m�zse Batılıların refahı �ç�n 
gayr��nsan� şartlarda 15 saat çalışamaya zor-
lanan Asyalı emekç� kadınlar da b�z�m kar-
deş�m�zd�r.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “B�zler yet�mlere şefkatle davra-
nan, h�çb�r ayrım gözetmeden mazlumlara 
sah�p çıkan, fak�r ve fukaranın el�nden tutan 

b�r Peygamber'�n ümmet�y�z. Paylaşmanın 
bereket�ne, dayanışmanın gücüne �nanan, 
veren el� alan elden üstün gören b�r meden�-
yet�n mensuplarıyız. D�ller�m�z, kültürler�-
m�z, yaşadığımız topraklar farklı olsa da 
aynı büyük a�len�n fertler�y�z. Bu vasıfları-
mızla kend� toplumumuz yanında dünya-
nın neres�nde olursa olsun tüm kardeşler�-
m�zden sorumluyuz. Elbette her a�lede ol-
duğu g�b� b�zler�n arasında da k�m� zaman 
tartışmalar, h�ç arzu ed�lmeyen ger�l�mler ya-
şanab�l�yor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fik�r ayrılığına 
düştükler�, farklı kanaatlere sah�p oldukları 
hususların ortaya çıkab�ld�ğ�n�, bunları ha-
yatın tab�� akışında karşılaştıkları sıradan 
meseleler olarak gördükler� ve çözüme ka-
vuşturdukları müddetçe h�çb�r sorun olma-
dığını söyled�.

“RUSYA-UKRAYNA ARASINDAKİ SA-
VAŞIN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN 
YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK”
Aynı zamanda bölgede barış ve �st�krarın te-
s�s� �ç�n de sam�m�yetle çaba harcadıklarının 
altını ç�zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam ett�: "Rusya-Ukrayna arasındak� sa-
vaşın sona erd�r�lmes� ve akan kanın durdu-
rulması �ç�n �lk günden �t�baren yoğun b�r 
çalışma yürüttük. Her �k� l�derle olan yakın 
dostluğumuzu da kullanarak, Rus ve Ukray-
na makamlarını ülkem�zde farklı ves�lelerle 
b�r araya get�rd�k. Karaden�z üzer�nden 
tahıl kor�dorunu ve es�r takası anlaşmasını 
hayata geç�rerek d�plomat�k çözümün müm-
kün olduğunu gösterd�k. Enerj� ve gıda kr�-
z�n�n yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm 
dünyayı etk�led�ğ� b�r dönemde, 11 m�lyon 
tonu aşkın tahılın Karaden�z ve boğazlar 
üzer�nden sevk�n� tem�n ett�k. Karaden�z 
Tahıl Kor�doru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan 
�t�baren 120 gün süreyle uzatılmasının, has-
saten Afr�kalı kardeşler�m�z�n çekt�ğ� sıkın-
tıları b�r nebze olsun hafifleteceğ�ne �nanı-
yoruz. Tahıl sevk�yatını Afr�ka kıtası önce-
l�kl� yürüterek, �nşallah b�z de bu sürece des-
tek olacağız.”
“KÜRESEL KRİZ YENİ BOYUTLAR KA-
ZANARAK DEVAM EDİYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla başlayan, 
enerj� ve emt�a fiyatlarındak� artışla tırma-
nan, sıcak çatışmalarla daha da kötüleşen kü-
resel kr�z�n yen� boyutlar kazanarak devam 
ett�ğ�n� söyled�.
Enflasyon ve �şs�zl�k rakamlarının son 50-60 
yılın z�rves�ne ulaşmış durumda olduğuna 
d�kkat� çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlend�rmelerde bulundu: "Fa�zler� yük-
selterek enflasyonu kontrol altına alma ça-

baları ş�md�ye kadar beklenen net�cey� vere-
med�. Enerj� kes�nt�ler�, Avrupa'nın b�rçok 
ülkes�nde c�dd� ted�rg�nl�k kaynağı hâl�ne 
geld�. Tedar�k z�nc�rler�ndek� kırılmaların 
yol açtığı sorunlara hâlen kalıcı çözüm bu-
lunamadı. Hayat pahalılığının sebep olduğu 
ekonom�k zorluklardan az ya da çok hep�-
m�z etk�len�yoruz. Türk�ye olarak, vak�tl�ce 
aldığımız tedb�rler ve uyguladığımız pol�t�-
kalarla bu sürec� başarıyla yönetsek de k�m� 
olumsuzlukları b�z de h�ssed�yoruz. Tüm 
dünyada resesyon beklent�ler�n�n artması, 
tünel�n sonundak� ışığın henüz görülmed�-
ğ�ne �şaret etmekted�r. İslam ülkeler� olarak 
t�car� ve ekonom�k �ş b�rl�ğ�m�z� daha da 
�lerletmem�z, kr�z� fırsata çev�rme mücade-
lem�zde b�zlere katkı sağlayacaktır."
İslam Ülkeler� Terc�hl� T�caret S�stem�'n�n 
geçen temmuz ayı �t�barıyla yürürlüğe g�r-
m�ş olmasını memnun�yetle karşıladığını ak-
taran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: "Ülkeler�m�z�n karşılıklı tanıdığı 
menşe �spat belgeler� düzenlenerek, s�stem 
kapsamında t�caret�n başlaması da öneml�-
d�r. Keza, T�caret Müzakereler� Toplantı-
sı'nda alınan kararların s�stem�n uygulan-
masını kolaylaştıracağı kanaat�ndey�m. Bu-
radan s�steme dâh�l olan ülkelere çabaların-
dan ötürü teşekkür ed�yor, s�steme henüz 
taraf olmamış ülkeler�m�z� de taraf olmaya 
davet ed�yorum. Önümüzdek� süreçte d�ğer 
İSEDAK üyeler�n�n de katılmasıyla ülkeler�-
m�z arasındak� t�caret� yüzde 25 sev�yes�ne 
yükselteb�l�r�z."
“TEŞKİLATIMIZ BÜNYESİNDEKİ DA-
YANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ 
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda ağır-
laşan ekonom�k şartların, özell�kle Batılı ül-
kelerde İslam düşmanlığını ve yabancı kar-
şıtlığını c�dd� manada körükled�ğ�n� söyled�.
Batılı s�yasetç�ler�n oy devş�rmek veya başa-
rısızlıklarını örtmek �ç�n en sık başvurduğu 
araçlardan b�r�s�n�n İslam karşıtlığı olduğu-
nu bel�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa 
gel�nce demokras� ve özgürlükler konusun-
da mangalda kül bırakmayanlar, mesele 
Müslümanların, özell�kle de Müslüman ka-
dınların hakları olunca en faş�st uygulama-
ları devreye almaktan çek�nm�yor. K�m� Av-
rupa ülkeler�nde başörtüsüne okul, �ş hayatı 
ve kamusal alanda get�r�len hukuk dışı kısıt-
lamalar bunun en çarpıcı örnekler�d�r" �fa-
des�n� kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT dayatma-
sının küresel b�r d�kta aracı hâl�ne geld�ğ�n�, 
hem a�le kurumunu hem de İslam� değerler� 
zayıflatmayı amaçladığını vurgulayarak, 
"Hang� cafcaflı ambalaja konursa konulsun 

�nsanların d�nler�n� yaşamasına man� 
olmak, zorbalıkla �nançlara müdahale 
etmek, kend� hayat tarzını d�kte etmek, Orta 
Çağ'ın eng�z�syon ruhunu yen�den hortlat-
mak demekt�r. Şüphes�z bu faş�st dalgadan 
Müslümanlarla b�rl�kte d�l�, kültürü, ten 
reng�, köken� farklı d�ğer gayr�müsl�mler de 
etk�len�yor. Irkçılığın bu yen� b�ç�m�yle mü-
cadelede teşk�latımız bünyes�ndek� dayanış-
manın güçlend�r�lmes� büyük önem taşıyor. 
15 Mart'ın B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu 
tarafından 'İslamofob�yle Mücadele Ulusla-
rarası Günü' olarak kabul ed�lmes� bu doğ-
rultuda uluslararası topluma ver�lm�ş b�r me-
sajdır" değerlend�rmes�n� yaptı.
“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KALLEŞ SAL-
DIRILARINDA VATANDAŞLARIMIZI 
KURBAN VERDİK”
Terör örgütler�n�n İslam'ı ve Müslümanları 
hedef aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle konuştu: "Pek çoğumuz terö-
rün vahş� yüzüne şah�t olmuş �nsanlarız. 
Terör örgütler�n�n kalleş saldırılarında va-
tandaşlarımızı kurban verd�k. Bu kat�l sürü-
ler� k�m� zaman DEAŞ olarak, k�m� zaman 
Boko Haram ve Eş-Şebab olarak, k�m� 
zaman FETÖ, k�m� zaman PKK, PYD, YPG 
olarak karşımıza çıktı. Adları, �dd�aları, coğ-
rafyaları farklı olsa da bu örgütler�n tamamı 
öncel�kle Müslümanları hedef aldı, Müslü-
manların kanını döktü, en fazla zararı 
İslam'a ve Müslümanlara verd�. Sadece b�z 
PKK terör örgütünün saldırılarında 40 b�ne 
yakın �nsanımızı kaybett�k. FETÖ'cü ha�nler 
b�r gecede 252 kardeş�m�z� alçakça şeh�t et-
t�ler. DEAŞ'ın kanlı eylemler�nde yüzlerce �n-
sanımız b�zden kopartıldı. Öncek� haa 
İst�klal Caddes�'nde, ardından Karkamış �l-
çem�zde 3'ü çocuk, 8 vatandaşımız PKK ta-
rafından şeh�t ed�ld�.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydett�: 
“Dökülen bu kanda elbette bölücü terör ör-
gütü kadar DEAŞ'la mücadele bahanes�yle 
bu terör�stler� s�laha ve desteğe boğanların 
da payı vardır. Ölen her b�r masumun kanı 
ülkem�z�n yaptığı tüm �kazlara rağmen harf 
oyunlarıyla terör örgütler�n� meşrulaştırma-
ya çalışanların el�ne ve yüzüne bulaşmıştır. 
İlk günden ber� proje mahsulü b�r yapı ol-
duğu b�l�nen DEAŞ'la mücadele k�sves�yle, 
PKK ve uzantılarına destek verme oyunu 
artık son bulmalıdır. DEAŞ'la sahada göğüs 
göğüse çarpışan ve bu örgütü bozguna uğ-
ratan Türk�ye'n�n bu tür argümanlara karnı 
toktur. Ülkem�zle b�rl�kte Sur�ye ve Irak'ın 
da toprak bütünlüğüne tehd�t oluşturan bu 
terör örgütünün kökünü kazımakta kararlı-
yız."
Kaynak TC CUMHURBAŞKANLIĞI
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“e development of our trade and 
economic cooperation as Islamic 
countries will contribute to our struggle 
to turn the crisis into an opportunity.”
Pres�dent Erdogan, COMCEC 38. Speak�ng at the open�ng 
Program of the meet�ng, he sa�d: ”e further development of 
our trade and econom�c cooperat�on as Islam�c countr�es w�ll 
contr�bute to our struggle to turn the cr�s�s �nto an opportun�ty.”

urk�sh Pres�dent Recep Tayy�p TErdogan took part �n the 38th 
meet�ng of the Stand�ng Comm�ttee 

of the Organ�zat�on of Islam�c Cooperat�on 
(OIC) on Econom�c and Trade Cooperat�on 
(COMCEC), held at the Istanbul Conference 
Center.

Pres�dent Erdogan, who �n h�s keynote speech 
w�shed that the meet�ng would become an 
occas�on for good to the Islam�c world and all 
mank�nd, sa�d: "R�ght before my words, I ask 
Allah for mercy to our brothers and s�sters 
who have d�ed as a result of terror�sm, natural 
d�sasters, con��cts, sectar�an tens�ons and 
rac�st attacks mot�vated by host�l�ty to Islam 
over the past year. As Pres�dent of Turkey and 
Pres�dent of ISEDAK, I thank each of you for 
the s�ncere efforts you have made towards 
bu�ld�ng a new world �n wh�ch just�ce, peace 
and prosper�ty preva�l."

 "OUR LANGUAGES, CULTURES AND 
THE LANDS WE LIVE ON ARE 
DIFFERENT, BUT WE ARE MEMBERS 
OF ONE BIG FAMILY."

Pres�dent Erdogan, aer read�ng an excerpt 
from Al� Imran's surah "You are the best 
ummah ever created for people," sa�d: "Our 
Prophet (peace and bless�ngs be upon h�m) 
sa�d: "e best of people �s the most useful for 
people." Be�ng a Musl�m means feel�ng 
respons�ble to the soc�ety �n wh�ch he l�ves, 
and to the whole of human�ty, start�ng w�th 
h�s personal�ty and fam�ly. As members of the 
Islam�c Ummah, none of us can �solate 
ourselves from the outs�de world, from the 
events tak�ng place around us and beyond."

Pres�dent Erdogan, stress�ng that every �ssue 
that d�rectly concerns man and the world, the 
well-be�ng of mank�nd, �s also the�r own 
problem, sa�d: "From Afr�ca to As�a, �n all 
these reg�ons of the world, where there �s 
cruelty, where there are con��cts, where there 
are �nnocent people dy�ng of hunger and 
th�rst, l�es on all of us. Almost as many 
ch�ldren who were le w�th sk�n and bone �n 
Yemen, Somal�a, Afghan�stan, Arakan, as well 
as ch�ldren who became v�ct�ms of the 
con��ct �n Ukra�ne, are our ch�ldren. Just as 
the women fight�ng for l�fe �n northern Syr�a 
are our own s�sters, As�an workers who are 
forced to work 15 hours �n �nhumane 
cond�t�ons for the welfare of Westerners are 
also our s�sters."

Pres�dent Erdogan cont�nued h�s words as 
follows: "We are the ummah of the Prophet, 
who treats orphans w�th compass�on, protects 
the oppressed w�thout any d�scr�m�nat�on and 
holds the hands of the poor. We are members 
of a c�v�l�zat�on that bel�eves �n the abundance 
of exchange and the power of sol�dar�ty and 

bel�eves that the hand that g�ves �s super�or to 
the hand that takes. Although our languages, 
cultures, and lands on wh�ch we l�ve are 
d�fferent, we are members of one b�g fam�ly. 
Hav�ng these qual�t�es, we are respons�ble for 
all our brothers and s�sters, wherever they are 
�n the world, apart from our own soc�ety. Of 
course, as �n any fam�ly, quarrels and 
unwanted fr�ct�on somet�mes ar�se between 
us."

e Pres�dent also sa�d that there may be 
�ssues where they d�sagree, have d�fferent 
bel�efs, and that there are no problems as long 
as they v�ew them as ord�nary problems they 
face �n the natural course of l�fe.

"WE HAVE CARRIED OUT INTENSIVE 
WORK TO END THE WAR BETWEEN 
RUSSIA AND UKRAINE"

At the same t�me, stress�ng that they s�ncerely 
seek to establ�sh peace and stab�l�ty �n the 
reg�on, Pres�dent Erdogan cont�nued: "From 
the first day, we have carr�ed out �ntens�ve 
work to put an end to the war between Russ�a 
and Ukra�ne and stop the bloodshed. Us�ng 
our close fr�endsh�p w�th both leaders, we 
have un�ted the Russ�an and Ukra�n�an 
author�t�es �n our country on var�ous 
occas�ons. We have shown that a d�plomat�c 
solut�on �s poss�ble through the 
�mplementat�on of a gra�n corr�dor through 
the Black Sea and an agreement on the 
exchange of pr�soners. At a t�me when the 
energy and food cr�s�s affected the whole 
world, espec�ally poor countr�es, we ensured 
the sh�pment of more than 11 m�ll�on tons of 
gra�n through the Black Sea and the Black Sea 
reg�ons. We bel�eve that the extens�on of the 
Agreement on the Black Sea Gra�n Corr�dor 
for 120 days, start�ng from November 19, w�ll 
to some extent allev�ate the suffer�ng of our 
Afr�can brothers and s�sters. I hope we w�ll 
support th�s process by sh�pp�ng gra�n to the 
Afr�can cont�nent as a pr�or�ty."

"THE GLOBAL CRISIS CONTINUES ON 
A NEW SCALE"

Pres�dent Erdogan sa�d that the global cr�s�s, 
wh�ch began w�th a pandem�c, escalated �nto 
an �ncrease �n energy and commod�ty pr�ces 
and aggravated by heated con��cts, cont�nues 
to acqu�re new d�mens�ons.

Not�ng that �n�at�on and unemployment rates 
have peaked over the past 50-60 years, 
Pres�dent Erdogan made the follow�ng 
est�mates: "Efforts to control �n�at�on by 
ra�s�ng �nterest rates have not yet y�elded the 
expected result. e power outage has 
become a source of ser�ous concern �n many 
European countr�es. Permanent solut�ons to 
the problems caused by supply cha�n fa�lures 

have not yet been found. We are more or less 
suffer�ng from econom�c d�ff�cult�es caused by 
the h�gh cost of l�v�ng. As Turkey, although we 
are successfully manag�ng th�s process w�th 
measures that we have �mplemented �n a 
t�mely manner, we also feel some 
shortcom�ngs. Grow�ng expectat�ons of a 
recess�on around the world �nd�cate that the 
l�ght at the end of the tunnel has not yet been 
seen. As Islam�c countr�es, the further 
development of our trade and econom�c 
cooperat�on w�ll contr�bute to our struggle to 
turn the cr�s�s �nto an opportun�ty."

Stat�ng that he welcomed the fact that the 
preferent�al trade system of Islam�c countr�es 
came �nto force �n July last year, Pres�dent 
Erdogan sa�d: "It �s also �mportant that trade 
beg�ns w�th�n the framework of the system by 
�ssu�ng cert�ficates of or�g�n mutually 
recogn�zed by our countr�es. In add�t�on, I 
bel�eve that the dec�s�ons taken at the Trade 
Negot�at�ons Meet�ng w�ll contr�bute to the 
�mplementat�on of the system. I would l�ke to 
thank the countr�es part�c�pat�ng �n the 
system for the�r efforts and �nv�te our 
countr�es that have not yet become members 
of the system to become �ts part�c�pants, to 
take s�des. In the com�ng per�od, w�th the 
part�c�pat�on of other OIC members, we can 
�ncrease the trade turnover between our 
countr�es up to 25 percent."

"IT IS VERY IMPORTANT TO 
STRENGTHEN SOLIDARITY INSIDE 
OUR ORGANIZATION"

Pres�dent Erdogan sa�d that the deter�orat�on 
of econom�c cond�t�ons �n recent years has 
ser�ously fueled Islamophob�a and 
xenophob�a, espec�ally �n Western countr�es.
Stat�ng that ant�-Islam�sm �s one of the most 
frequently used tools by Western pol�t�c�ans to 
ga�n votes or conceal the�r fa�lures, Pres�dent 
Erdogan sa�d: "When �t comes to democracy, 
those who do not leave ashes on the gr�ll 
about democracy and freedom of speech do 
not hes�tate to resort to the most fasc�st 
pract�ces when �t comes to the r�ghts of 
Musl�ms, espec�ally Musl�m women. In some 
European countr�es, �llegal restr�ct�ons on 
wear�ng the h�jab at school, at work and �n 
publ�c places are the most str�k�ng examples."

Stress�ng that the �mpos�t�on of LGBT people 
has become an �nstrument of global 
d�ctatorsh�p and �s a�med at weaken�ng both 
the �nst�tut�on of the fam�ly and Islam�c 
values, Pres�dent Erdogan also sa�d: 
"Prevent�ng people from l�v�ng the�r rel�g�on, 
no matter what br�ll�ant packag�ng they put 
�n, �nterfer�ng w�th bel�efs w�th bully�ng, 
d�ctat�ng the�r own way of l�fe, means the 
rev�val of the sp�r�t of the Inqu�s�t�on of the 
M�ddle Ages. Undoubtedly, along w�th 

Musl�ms, other non-Musl�ms w�th other 
languages, cultures, sk�n color and or�g�n are 
also affected by th�s fasc�st wave. In the fight 
aga�nst th�s new form of rac�sm, �t �s very 
�mportant to strengthen sol�dar�ty w�th�n our 
organ�zat�on. e recogn�t�on of March 15 as 
the "Internat�onal Day aga�nst Islamophob�a" 
by the Un�ted Nat�ons General Assembly �s a 
message to the �nternat�onal commun�ty �n 
th�s d�rect�on."

"WE SACRIFICE OUR CITIZENS IN THE 
TRAITORY ATTACKS BY TERRORISM 
ORGANIZATIONS”

Stat�ng that terror�st organ�zat�ons target 
Islam and Musl�ms, Pres�dent Erdogan sa�d: 
"Many of us are people who have w�tnessed 
the brutal face of terror�sm. We sacr�ficed our 
c�t�zens �n the treacherous attacks of terror�st 
organ�zat�ons. ese hordes of k�llers 
somet�mes appeared as DAESH, somet�mes 
as Boko Haram and Al-Shabaab, somet�mes 
as FETÖ, somet�mes as PKK, PYD, YPG. 

Although the�r names, statements and 
geograph�cal locat�on d�ffer, all these 
organ�zat�ons pr�mar�ly target Musl�ms, shed 
the blood of Musl�ms and caused the greatest 
damage to Islam. Only we lost almost 40 
thousand of our people as a result of the 
attacks of the PKK terror�st organ�zat�on. 
Tra�tors FETÖ v�c�ously tortured 252 of our 
brothers �n one n�ght. Hundreds of our 
people were cut off from us �n the bloody 
act�ons of Daesh. Last week, on Ist�klal Street, 
and then �n our Karkamysh d�str�ct, 3 
ch�ldren and 8 of our c�t�zens were k�lled by 
the PKK."

In the end, Erdogan noted: "Of course, those 
who support these terror�sts w�th weapons 
under the pretext of fight�ng Daesh have a 
share �n th�s bloodshed, as well as separat�st 
terror�st organ�zat�ons. e blood of every 
�nnocent person who d�ed was smeared on 
the hands and faces of those who are try�ng to 
leg�t�m�ze terror�st organ�zat�ons w�th the�r 
letter games, desp�te all the warn�ngs made by 
our country. Under the gu�se of fight�ng 
Daesh, wh�ch, as you know, has been a project 
and product structure s�nce day one, the game 
�n support of the PKK and �ts extens�ons must 
end. Turkey, wh�ch fought hand �n hand w�th 
Daesh on the ground and defeated th�s 
organ�zat�on, has a full stomach for such 
arguments. We are determ�ned to erad�cate 
th�s terror�st organ�zat�on, wh�ch poses a 
threat to the terr�tor�al �ntegr�ty of Syr�a and 
Iraq, as well as our country."

Source REPUBLIC OF TURKEY
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Anadolu Ah�ler� Atatürk Kültür 
Merkez�’nde B�r Araya Geld� 

Renkl� Açılışa Sahne Olan Etk�nl�kte Ankara 
Büyükşeh�r Beled�yes� Başkent T�yatroları 
Tarafından Şed Kuşanma Tören� Gerçekleş-
t�r�ld�. Şed Kuşanma Tören�n�n Büyük İlg� 
Gördüğü Açılışta Mehteran Takımı, Sey-
menler Ek�b� De Göster� Serg�led�. Ayrıca ‘El 
Sanatları Ve Yöresel Ürünler�n De Yer Aldığı 
Stantlara Başkentl�ler Büyük İlg� Gösterd�.

El Sanatlarında Kütahya Ç�n� Ve Seram�k, 
Gümüş El İşç�l�ğ�, Avanos Çömlek, Gaz�an-
tep Bakır Dövme, Kahramanmaraş Oyma -
cılık Ve Osmanlı Çarıkları, Balıkes�r Halısı, 
S��rt Battan�yeler�, Esk�şeh�r Lületaşı G�b� 
Ürünler Serg�len�yor. Yöresel Ürün Olarak 
İse Erzurum, Trabzon, Tokat, M�las, Gü-
müşhane, Amasya, Beypazarı, Kastamonu, 
Malatya, İzm�t, Şanlıurfa, Van G�b� İs�mler�n 
Yöresel Gıda Ürünler� Yer Alıyor.

ANKARA- S�v�l İn�s�yat�f/ Zel�ha Sor-
kunlu - Atatürk Kültür Merkez�’n�n 

Ev Sah�pl�ğ� Yaptığı ‘Anadolu Ah�ler� Büyük 
Buluşması Halk Oyunlarından Sahne Göste-
r�ler�ne ve Konserlere Kadar B�r Çok Kültürel 
Etk�nl�k Düzenlend�.

Anadolu’da Yaşatılan Ah�l�k Kültürünün Ya-
şatıldığı Etk�nl�kte, Yerl� ve Yabancı F�rmala-
rın Tanıtım Stantları Yer Aldı. Geleneksel El 
Sanatlarının Serg�lend�ğ� Etk�nl�kte, Yöresel 
Ürünler ve Yemekler de Z�yaretç�lerle Buluş-
tu. Ankara Seğmenler�, Kılıç Kalkan Ek�b� 
ve Ankaralı Sanatçıların Konserler� Ah�l�k 
Buluşması’na Renk Kattılar.. 

İlk Gün Açılış Programına BBP Genel Baş-
kanı Mustafa Destec�, Ankara Val� Yardımcısı 
Mustafa Erkayıran, Kırşeh�r Ah� Evran Ün�-
vers�tes� Rektörü Vatan Karakaya, Kırgız�stan 
-Türk�ye Fahr� Konsolosu Dr.Mustafa Kurt  
ve Çok Sayıda S�v�l Toplum Kuruluş Başkanı 
Protokolde Yerler�n� Aldılar.

Anadolu Ah�ler� Başkent’te Buluştu
Geçt�ğ�m�z Günlerde Anadolu Ah�ler�, Ankara’da Düzenlenen Etk�nl�kte 
B�r Araya Geld�. 

Ah� brotherhood held a 
meet�ng �n Ankara
Anatol�an Ah�s gathered at the event �n Ankara.

NKARA- Civil Initiative/ AZeliha Sorkunlu - Many 
Cultural Events from Folk 

Dances to Stage Performances and 
Concerts were held at the 'Grand 
Gathering of Anatolian Ahis' hosted by 
Atatürk Cultural Center.

e Promotion Stands of Domestic and 
Foreign Companies took place in the 
event where the Ahi-Order Culture was 
kept alive. Visitors were also able to see 
Local Products and Dishes at the Event.

Ankara Seğmens, Kılıç Kalkan Team 
and Concerts of Ankara Artists 
Enriched the Ahilik Meeting.

BBP Chairman Mustafa Desteci, 
Ankara Deputy Governor Mustafa 
Erkayıran, Kırşehir Ahi Evran 
University Rector Vatan Karakaya, 
Kyrgyzstan-Turkey Honorary Consul 
Dr.Mustafa Kurt and many heads of 
non-governmental organizations took 
their places in the Protocol.

Anatolian Ahis Gathered at Atatürk 
Cultural Center

e traditional belt ceremony was held 
by Ankara Metropolitan Municipality 
Capital eaters in the event that had a 
colorful opening. At the opening where 
the traditional belt ceremony attracted 
great attention, the Janissary Band and 
the Seymenler Team also performed. In 
addition, the residents of the capital 
showed great interest in the stands 
where handicras and local products 
were also included.

Products such as Kütahya Tile and 
Ceramics, Silver Handwork, Avanos 
Pottery, Gaziantep Copper Forging, 
Kahramanmaraş Carving and Ottoman 
Wheels, Balıkesir Carpets, Siirt 
Blankets, Eskişehir Meerschaum are 
exhibited in Handicras.  Names such 
as Erzurum, Trabzon, Tokat, Milas, 
Gümüşhane, Amasya, Beypazarı, 
Kastamonu, Malatya, İzmit, Shanlıurfa, 
Van took place as a local food products.



İk� günlük resm� z�yaret �ç�n beraber�ndek� 
parlamento heyet�yle Türkmen�stan’ın Aşka-
bat şehr�ne gelen Şentop, z�yaret� kapsamın-

da Türkmen�stan Devlet Başkanı Berd�muhame-
dov’la baş başa görüşme gerçekleşt�rd�.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın kalb� selamlarını get�rd�ğ�n� aktaran Şen-
top, dost ve kardeş Türkmen�stan’ı z�yaret�nden 
duyduğu memnun�yet� d�le get�rd�.

Şentop, Berd�muhamedov’un 2022'de Türkmen halkının 
büyük teveccühüyle devlet başkanı seç�ld�ğ� yen� dönem�n, 
ülkeler� ve bölgeler� �ç�n hayırlı olması temenn�s�n� paylaştı.

İk� ülke arasındak� d�plomat�k �l�şk�ler�n tes�s�n�n 30. yılını 
kutladıklarını söyleyen Şentop, Türk�ye olarak Türkmen�s-
tan’ı uluslararası arenada tanıyan �lk ülke olmanın gururu-
nu yaşadıklarını vurguladı.

Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berd�muhamedov’un 
katkılarıyla son dönemde �k�l� �l�şk�ler�n büyük b�r �vme ka-
zandığına �şaret eden Şentop, bu �vmen�n Devlet Başkanı 
Berd�muhamedov’un da önderl�ğ�yle kardeş halkların çıka-
rına h�zmet edecek şek�lde yükselt�leceğ�ne �nancının tam 
olduğunu söyled�.
Şentop, Türk�ye’n�n tüm uluslararası platformlarda bugüne 
kadar olduğu g�b� bundan sonra da Türkmen�stan’a desteğ�-
n� sürdüreceğ�n� �fade ett�.

"5 m�lyar dolarlık t�caret hacm� hedefin� en kısa zamanda 
yakalamak arzusundayız" 
İk� kardeş ülke arasındak� ekonom�k ve t�car� �l�şk�ler�n 
daha da gel�şmes�n� arzu ett�kler�n� bel�rten Şentop, 
2021'de �k� ülke arasındak� t�caret hacm�n�n Kov�d-19 sal-
gını koşullarına rağmen b�r öncek� yıla göre yüzde 41 arta-
rak 2 m�lyar doları, 2022 yılının 9 ayındak� toplam t�caret 
hacm�n�n de 1,5 m�lyar doları aştığını vurguladı.

Bu oranların halen �k� ülke arasındak� potans�yel� yansıt-
madığının altını ç�zen Şentop, geçen yıl Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın Aşkabat’ı z�yaret�nde Gurbangul� Berd�muhame-
dov’la bel�rled�kler� 5 m�lyar dolarlık t�caret hacm� hedefin� 
en kısa zamanda yakalamak arzusunda olduklarını söyled�. 
Bu kapsamda özell�kle son zamanlarda dünya-
da yaşanan enerj� sıkıntısını aşma konusunda �ş-
b�rl�kler�n� artırab�lecekler�ne �şaret eden Şen-
top, b�lhassa Türkmen�stan doğal gazının Tür-
k�ye’ye ve Türk�ye üzer�nden Batı pazarlarına 
nakl�ne yönel�k �lg�l� tüm kuruluşların b�rl�kte 
çalışmaya hazır olduğunu kaydett�.

Şentop, Hazar’dak� Dostluk Sahası’yla �lg�l� 
ortak çalışmalarda �k� kardeş ülke gördükler� 
Türkmen�stan ve Azerbaycan’la �şb�rl�ğ� yapma 
arzusunu da �fade ett�.
KAYNAK:AA

Türkmen�stan Devlet Başkanı Berd�muhamedov, 
TBMM Başkanı Şentop �le görüştü 

Türkmen�stan 
Devlet Başkanı Serdar 
Berd�muhamedov, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop 
�le b�r araya geld�. 

e President of Turkmenistan
meets with the Speaker of the
Parliament Shentop

Shentop, who arrived the day before in the city of 
Ashgabat on a two-day official visit accompanied by a 
parliamentary delegation, held personal meetings with 
President of Turkmenistan Berdimuhamedov.
Noting that Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
conveyed his heartfelt congratulations, Shentop 
expressed satisfaction with the visit to the friendly and 
fraternal people.

e speaker of the Turkish parliament expressed hope 
for further successes of the fraternal country under the 
leadership of President Berdymukhamedov.

Recalling that this year marks the 30th anniversary of 
how they established diplomatic relations between the 
two countries, he expressed proud on the fact that 
Turkey was the �rst country to recognize the 
independence of Turkmenistan.

Further stating that bilateral relations have recently 
gained good growth thanks to the contribution of the 
Chairman of the Khalk Maslakhaty Milli Gengesh of the 
country Gurbanguly Berdimuhamedov, Shentop 

expressed con�dence that relations between fraternal 
peoples will continue to deepen for the bene�t of the 
people.  

Shentop assured that Turkey will continue to support the 
initiatives of Turkmenistan on all international 
platforms.

"We want to reach the $5 billion in trade as soon as 
possible”

Shentop, said that he wants further development of 
economic and trade relations between the two fraternal 
countries, stressed that the volume of trade between the 
two countries in 2021, despite the conditions of the 
Covid-19 pandemic, increased by 41 percent compared 
to the previous year and amounted to $ 2 billion, and 
the total volume of trade for 9 months of 2022 exceeded 
$ 1.5 billion.

Decommunizing that these �gures still do not re�ect the 
potential between the two countries, Shentop said they 
want to reach the $5 billion trade target they set for 
Gurbanguly Berdimuhamedov during President 
Erdogan's visit to Ashgabat last year as soon as possible.
On the topic of energy, Shentop mentioned that they can 
expand their cooperation, especially in overcoming the 
energy de�cit in the world, and noted that all relevant 
organizations are ready to work together, especially for 
the transportation of Turkmen natural gas to Turkey and 
Western markets.

Shentop also expressed a desire to cooperate with 
Turkmenistan and Azerbaijan, which they consider two 
fraternal countries, in joint work of the Friendship Zone 
in the Caspian Sea. 
SOURCE: AA.

President of Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov met with 
Chairman of the Turkish Grand National Assembly  Mustafa 
Shentop.

5November 2022 
GOVERNMENT INITIATIVE



6 Kasım 2022 
SİVİL İNSİYATİF

20 Z�rves� Sonuç B�ld�rges�, l�-Gderler�n �k� gün süren toplan-
tılarının ardından 52 madde 

hal�nde yayımlandı.
B�ld�rgede, dünyada b�rçok kr�z�n aynı 
anda yaşandığı dönemde z�rven�n ger-
çekleşt�ğ� �fade ed�ld�.

"Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı”
Uluslararası hukuk, barış ve �st�krarı 
koruyan çok taraflı s�stem� destekleme-
n�n esas olduğu kayded�len b�ld�rgede, 
"Bu, s�lahlı çatışmalarda s�v�ller�n ve alt-
yapının korunması da dah�l olmak 
üzere B�rleşm�ş M�lletler tüzüğündek� 
prens�plere ve uluslararası �nsan hakla-
rı hukukuna bağlı kalınmasını �çer�yor. 
Nükleer s�lahların kullanılması veya 
buna yönel�k tehd�t, kabul ed�lemez. 

Çatışmaların barışçıl çözümü, d�plo-
mas� ve d�yaloğun sürdürülmes� hayat� 
önemde. Bugünün çağı, savaş çağı ol-
mamalı." �fadeler� kullanıldı.

B�ld�rgede, b�rçok üyen�n Ukrayna'dak� 
savaşı kınadığı ve savaşın �nsan� acılara 

ve küresel ekonom�dek� mevcut kırıl-
ganlıkların der�nleşmes�ne yol açtığı be-
l�rt�lerek, şöyle den�ld�:

"Savaş, büyümey� kısıtlıyor, enflasyonu 
artırıyor, tedar�k z�nc�rler�n� aksatıyor, 
enerj� ve gıda güvens�zl�ğ�n� tırmandı-
rırken, finansal �st�krar r�skler�n� artırı-
yor. Durum ve yaptırımlara �l�şk�n 
farklı görüşler ve değerlend�rmeler de 
var. G20'n�n güvenl�k sorunlarını çö-
zecek b�r forum olmadığını bel�rtmekle 
b�rl�kte, güvenl�k sorunlarının küresel 
ekonom� üzer�nde öneml� sonuçları ola-
b�leceğ�n�n farkındayız."
B�ld�rgede, küresel ekonom� �ç�n kr�t�k 
olan bu dönemde G20'n�n gerekl� ve 
net adımları atmasının önem� vurgu-
landı.

Özell�kle en az gel�şm�ş ve küçük ada 
ülkeler� dah�l olmak üzere gel�şmekte 
olan ülkeler� küresel zorluklara karşı 
desteklemeye devam ed�leceğ�n�n akta-
rıldığı b�ld�rgede, bu amaç kapsamında 
bütüncül ve güçlü b�r toparlanmayı, �s-
t�hdam artışını ve sürdürüleb�l�r kal-

kınmayı sağlayacak şek�lde 5 adımda 
aks�yon alınacağı bel�rt�ld�.

"Türk�ye ve BM'n�n aracılık ett�ğ� 
İstanbul Anlaşması'ndan memnun�-
yet duyuyoruz”
B�ld�rgede, mevcut çatışma ve tans�-
yonların küresel gıda güvenl�ğ�ndek� 
zorlukları der�nleşt�rmes�nden der�n 
end�şe duyulduğuna �şaret ed�lerek, şu 
�fadeler kullanıldı:

"Bu nedenle, gel�şmekte olan ülkeler-
dek� kırılgan toplulukları merkeze ala-
cak şek�lde hayatları kurtarmak, açlığı 
ve bes�n yeters�zl�ğ�n� önlemek �ç�n ac�l 
adımlar atmayı taahhüt ed�yoruz. Sür-
dürüleb�l�r, d�rençl� tarım ve gıda s�s-
temler�n�n sağlanması �ç�n çağrıda bu-
lunuyoruz.

Türk�ye ve BM'n�n aracılık ett�ğ� İstan-
bul Anlaşması'ndan memnun�yet du-
yuyoruz. Tüm �lg�l� tarafların, anlaşma-
yı tam, zamanında ve devam edecek şe-
k�lde uygulamasının önem�n�n altını ç�-
z�yoruz.”

Küresel para pol�t�kalarına �l�şk�n ka-
rarların yer aldığı b�ld�rgede, G20 mer-
kez bankalarının amaçlarına uygun şe-
k�lde fiyat �st�krarını sağlamada karar-
lılığa sah�p olduğu ve enflasyon bek-
lent�ler� üzer�ndek� fiyat baskılarını ya-
kından �zled�ğ� b�ld�r�ld�.

B�ld�rgede, "Merkez bankaları parasal 
sıkılaştırmanın hızını, ver�lere dayalı 
ve açık şek�lde, enflasyon beklent�ler�-
n�n çapalandığından em�n olarak ayar-
lamayı sürdürecek." den�ld�.

Jeopol�t�k, enerj� ve enflasyon kr�zler�-
n�n yanı sıra tüm dünyayı etk�leyen 
�kl�m kr�z�ne de d�kkat�n çek�ld�ğ� b�l-
d�rgede, �kl�m finansmanının artırıl-
ması çağrısında bulunularak, "Gel�şm�ş 
ülkeler�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n� 
azaltmak üzere 2020'den �t�baren sağla-
mayı taahhüt ett�ğ� yıllık 100 m�lyar 
dolar finansmanı harekete geç�rmeye 
çağırıyoruz." �fadeler�ne yer ver�ld�.

KAYNAK:AA

G20 Sonuç B�ld�rges�:
Türk�ye ve BM'n�n aracılık ett�ğ�
İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz
G20 Sonuç B�ld�rges�'nde, 
"Türk�ye ve BM'n�n aracılık 
ett�ğ� İstanbul Anlaşma-
sı'ndan memnunuz. İlg�l� 
tarafların, anlaşmayı tam,
 zamanında ve devam edecek 
şek�lde uygulaması öneml�." 
�fades� kullanıldı.



e G20 leaders expressed satisfaction 
with the Istanbul agreements brokered 
by Turkey and the UN.

e G20 Final Statement said: "We are pleased 
with the Istanbul Agreement brokered by 
Turkey and the UN. It is important that 
stakeholders ensure full, timely and 
continuous implementation of the agreement.”

he final declarat�on of the G20 summ�t was Tpubl�shed �n 52 art�cles aer two days of 
meet�ngs of the leaders.

e declarat�on stated that the summ�t took place at 
a t�me when many cr�ses pers�st �n the world at the 
same t�me.

"Today's era should not be an era of war”

e declarat�on, not�ng that �nternat�onal law �s 
essent�al to support a mult�lateral system that 
protects peace and stab�l�ty, states: "�s �ncludes 
respect for the pr�nc�ples of the Charter of the 
Un�ted Nat�ons and �nternat�onal human r�ghts law, 
�nclud�ng the protect�on of c�v�l�ans and 
�nfrastructure dur�ng armed con��ct. e use or 
threat of nuclear weapons �s unacceptable. e 
peaceful resolut�on of con��cts, the cont�nuat�on of 
d�plomacy and d�alogue are v�tal. Today's era should 
not be an era of war." 

e declarat�on condemns the war �n Ukra�ne by 
many members and says that the war has led to 
human suffer�ng and deepen�ng ex�st�ng 
vulnerab�l�t�es �n the global economy.

e final statement sa�d: "War �s hold�ng back 
growth, ra�s�ng �n�at�on, d�srupt�ng supply cha�ns, 

exacerbat�ng energy and food �nstab�l�ty and 
�ncreas�ng r�sks to financ�al stab�l�ty. ere are also 
d�fferent v�ews and assessments of the s�tuat�on and 
sanct�ons. Wh�le we note that the G20 �s not a forum 
for address�ng secur�ty concerns, we recogn�ze that 
secur�ty �ssues can have s�gn�ficant �mpl�cat�ons for 
the global economy." 

e declarat�on stressed the �mportance of the G20 
tak�ng the necessary and clear steps �n th�s cr�t�cal 
per�od for the global economy.

e declarat�on also states that develop�ng countr�es, 
espec�ally the least developed and small �sland 
countr�es, w�ll be supported �n address�ng global 
challenges. W�th�n th�s goal, 5 steps have been taken 
to ensure hol�st�c, strong recovery and susta�nable 
development.

“We are sat�sfied w�th the Istanbul Agreement 
med�ated by Turkey and the UN”

e leaders expressed deep concern that current 
con��cts and tens�ons w�ll exacerbate challenges to 
global food secur�ty: "We are therefore determ�ned to 
take urgent act�on to save l�ves and prevent hunger 
and food shortages, wh�ch focus on vulnerable 
commun�t�es �n develop�ng countr�es. We call for 

susta�nable agr�cultural and food systems. We are also 
pleased w�th the Istanbul Agreement brokered by 
Turkey and the UN. We stress the �mportance of all 
part�es concerned �mplement�ng the agreement �n 
full, on t�me and cont�nuously," the jo�nt final 
statement reads.

A statement conta�n�ng global monetary pol�cy 
dec�s�ons sa�d the G20 central banks are comm�tted to 
ensur�ng pr�ce stab�l�ty �n l�ne w�th the�r object�ves 
and are closely mon�tor�ng pr�ce pressures on 
�n�at�on expectat�ons.

e statement sa�d "Central banks w�ll cont�nue to 
adjust the pace of monetary t�ghten�ng based on the 
data and clearly ensur�ng that �n�at�on expectat�ons 
are met.”

In add�t�on to the geopol�t�cal, energy and �n�at�on 
cr�ses, the declarat�on also drew attent�on to the 
cl�mate cr�s�s affect�ng the whole world, call�ng for an 
�ncrease �n cl�mate finance. G20 leaders call on 
developed countr�es to mob�l�ze $100 b�ll�on �n 
annual financ�ng, wh�ch they have pledged to prov�de 
from 2020 to m�t�gate cl�mate change.

SOURCE:AA
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B�rleşm�ş M�lletler Çevre 
Programı (UNEP) D�rektörü 
Inger Andersen, bu yıl Mısır'ın 

başkanlık ett�ğ� ve Şarm el-Şeyh'te 
düzenlenen B�rleşm�ş M�lletler İkl�m 
Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Sözleşmes� 27. 
Tara�ar Konferansı'nda (COP27) AA 
muhab�r�n�n sorularını yanıtladı. 

Gel�şmekte olan ülkeler�n �kl�m kr�z�nde 
en az sorumluluğu olmasına rağmen 
bunun etk�ler�ne karşı en kırılgan du-
rumda olduğunu söyleyen Andersen, ge-
l�şm�ş ülkeler�n ve özell�kle de G20'n�n 
bu ülkeler�n �kl�m kr�z� kaynaklı kayıp ve 
zararlarının karşılanmasında öneml� rol 
oynaması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�.

Andersen, kırılgan ülkeler�n �kl�m değ�-
ş�kl�ğ�n�n etk�ler� neden�yle oluşan mal�-
yetler�n�n tazm�n ed�lmes� anlamına 
gelen kayıp ve zarar konusunun bu yıl �lk 
kez COP gündem�nde yer aldığını anım-
satarak, "Müzakerelerde bu konuda �ler-
leme olması kes�nl�kle çok kr�t�k." uyarı-
sında bulundu.

G20 ülkeler�ne �kl�m aks�yonunu ertele-
meye son vermes� çağrısında bulunan An-
dersen, şöyle devam ett�:

"Aralarında özell�kle uzun yıllardır em�s-
yonların artmasına yol açan ülkeler�n de 
bulunduğu G20'n�n �kl�m aks�yonunu ne 
kadar erteled�ğ�n� görüyoruz. Küresel 
em�syonların yüzde 75'�nden sorumlu 
olan G20'n�n em�syonların azaltılmasın-
da, kayıp ve zarar konusunda özel ve kr�-
t�k b�r sorumluluğu bulunuyor. İkl�m ak-
s�yonunu ne kadar ertelersek, bunun �n-
san� ve ekonom�k mal�yetler� de o kadar 
yüksek olacak. G20 l�derler� bu haa 
Bal�'de b�r araya gel�yor ve bu konuya 
eğ�lmeler� �ç�n önler�nde b�r fırsat var. 
Açıkçası ben bunu görmey� çok �st�yo-
rum."

Andersen, �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele-
de taahhütler bulunmasına rağmen uy-
gulamadak� �lerlemen�n yeter�nce hızlı ol-

madığına �şaret ederek, "Daha hızlı aks�-
yon tamamen güçlü s�yas� l�derl�kle �lg�l�. 
B�r ülkey� yönetmek �sted�ğ�n� söyleyen 
k�ş�ler�n seç�m dönemler�nden daha faz-
lasını düşünüyor olması gerekl�. Sadece 
seç�ld�kler� 4 yılı kapsayan sürede yapa-
caklarını düşünmeler� yeterl� değ�l. L�der-
ler�n gelecek nes�llere karşı sorumluluğu 
var ve alab�ld�kler� ya da alamadıkları ka-
rarlar dünyanın kader�n� bel�rleyecek. 
Ağır ve büyük b�r sorumlulukları var bu 
yüzden de özell�kle G20 l�derler� bu haa 
b�r araya gel�rken bu sorumluluğa göre 
hareket etmel�ler. Em�syonlarda sorum-
luluğu yüksek, ama madd� kaynakları da 
fazla olanlar yapab�ld�ğ�n�n en �y�s�n� yap-
malı." d�ye konuştu.

Andersen, G20'n�n gel�şmekte olan ülke-
lere yardımcı olurken, ülkeler�n�n de kar-
bonsuzlaşmasını sağlaması gerekt�ğ�n� be-
l�rtt�.

"Hep�m�z etk�ler�n� yaşayacağız, fak�r 
toplumlar en kötüsünü yaşayacak”

Şu ana kadar G20 ülkeler�n�n de araların-
da bulunduğu gel�şm�ş ülkeler�n zayıf ül-
kelere 2020'den �t�baren sağlamayı taah-
hüt ett�ğ� 100 m�lyar dolarlık finansman-
da başarısız olduklarının altını ç�zen An-
dersen, �kl�m kr�z�n�n bu ülkelerde yarat-
tığı mal�yetlere karşı 100 m�lyar doların 
sadece başlangıç olab�leceğ�n� anlattı.

Bu nedenle kayıp ve zarar mekan�zma-
sında �lerleme sağlanmasının önem�ne 
vurgu yapan Andersen, "Kayıp ve zarar 
konusunda müzakerelerde �steks�zl�k var 
çünkü bu pahalı b�r konu. Fakat, �kl�m de-
ğ�ş�kl�ğ�n�n faturasını bunda en az etk�s� 
olan fak�r toplumlar ödüyor ve bu böyle 
olmamalı." ded�.

Andersen, Kov�d-19 salgınına karşı ülke-
ler�n b�r anda 13 tr�lyon dolar finansman 
yaratab�ld�ğ�n� anımsatarak, "Hükümetler 
bu parayı gelecek nes�llerden borç alarak 
yarattı ve salgından b�r çıkış yolu buldu. 
Şunu anlamamız gerek�yor, �kl�m 

değ�ş�kl�ğ� salgından çok daha kötü. K�m-
sen�n buna bağışıklığı yok, buna karşı b�r 
aşı da yok. Hep�m�z bunun etk�ler�n� ya-
şayacağız, fak�r toplumlar en kötüsünü ya-
şayacak." �fadeler�n� kullandı.
Pak�stan'ın üçte b�r�n�n sel altında kaldı-
ğını, N�jerya'da 1,5 m�lyon �nsanın �kl�m 
kr�z� neden�yle yer değ�şt�rmek zorunda 
kaldığını anlatan Andersen, tüm bunla-
rın �nsan� ve altyapı mal�yetler�n�n g�de-
rek arttığına d�kkat� çekt�.

Inger Andersen, sözler�n� şöyle sürdürdü:
"Ne kadar yaşamak �stemesek de b�r kar-
bon kapanının �ç�nde yaşıyoruz. Fakat 
çözüm yen�leneb�l�r enerj�de ve �kl�m de-
ğ�ş�kl�ğ�yle mücadele daha fazla yen�lene-
b�l�r yatırımı gerekt�r�yor. Yen� �kl�m eko-
nom�s� �st�hdam, büyüme ve karbonsuz-
laşma açısından b�rçok fırsat sunuyor. Ge-
l�şm�ş ülkeler yen�leneb�l�r enerj�de kes�n-
l�kle daha büyük rol oynamalı çünkü 
onlar daha fazla yatırım yaptıkça mal�-
yetler düşecek ve d�ğer ülkelerde de yatı-
rımlar kolaylaşacak."

"Sıcaklık artışının 1,5 dereceden sonra 
azaltılab�leceğ�n� düşünenler, b�l�me 
baksın"

Andersen, ülkeler 2015'te Par�s'te buluş-
tuklarında küresel sıcaklık artışının 2100 
�t�barıyla 4 derecey� bulab�leceğ�n�n he-
saplandığını anımsattı.

Mevcut pol�t�kalarla yüzyıl sonuna kadar 
sıcaklık artışının 2,8 derecey� bulab�lece-
ğ�n� öngördükler�n� söyleyen 
Andersen, "4 derece-

l�k artıştan 2,8 derecel�k artışa çekeb�ld�k. 
Tab�� k� de bu kes�nl�kle kabul ed�leb�l�r 
değ�l ama b�r �lerleme sağlandığını söyle-
yeb�l�r�z. Bu �lerleme yeter�nce hızlı değ�l. 
Mevcut g�d�şatta küçük ada devletler ve 
gel�şmekte olan ülkeler çok c�dd� sorun-
larla karşılaşacak. Bu yüzden, �lerleme hız-
lanmalı." şekl�nde konuştu.

Andersen, küresel sıcaklık artışının şu 
anda sanay� önces� döneme göre 1,1 de-
rece olduğuna ve bu ısınma sev�yes�nde 
b�le çok büyük kr�zler yaşandığına �şaret 
ederek, sözler�n� şöyle tamamladı:

“1,5 derece b�r eş�k. 1,5 derecey� geçt�kten 
sonra teknoloj�dek� gel�şmeler veya daha 
�dd�alı aks�yonlarla artışın düşürüleb�le-
ceğ�n� düşünenlere güçlü b�r şek�lde b�l�-
m� okumalarını tavs�ye ed�yorum. B�l�m, 
bu sev�yey� geçt�kten sonra artık küresel 
ısınmanın durdurulamaz hale geleceğ�n� 
göster�yor. Bu yüzden herkes �ç�n, her 
küçük ada devlet� �ç�n, gel�şmekte olan ül-
keler �ç�n, gıda güvenl�ğ� �ç�n, 1,5 derece-
n�n aşılmasından korkuyorum."

COP27 kapsamında geçen haa açıkla-
nan Küresel Karbon Bütçes� raporuna 
göre, küresel karbon em�syonlarının bu 
yıl da 40,6 m�lyar tonla rekor sev�yede kal-
ması beklen�yor. Em�syonların bu sev�ye-
de devam etmes� durumunda sıcaklık ar-
tışının yüzde 50 �ht�malle 1,5 derecey� 9 
yılda aşma r�sk� bulunuyor.

KAYNAK:AA

İkl�m kr�z�n�n �nsan�
ve ekonom�k mal�yet�n�n

önlenmes�nde G20'n�n kr�t�k
sorumluluğu bulunuyor 

B�rleşm�ş M�lletler Çevre Programı D�rektörü Andersen, "Küresel em�syonların yüzde 
75'�nden sorumlu olan G20'n�n em�syonların azaltılmasında, kayıp ve zarar konusunda 
özel ve kr�t�k b�r sorumluluğu bulunuyor. " ded�. 



e G20 countries have a 
cr�t�cal respons�b�l�ty to prevent 
human and econom�c losses 
from the cl�mate cr�s�s

D�rector of the Un�ted Nat�ons 
Env�ronment Programme 
(UNEP) Inger Andersen 

answered the quest�ons of the AA 
correspondent at the 27th Conference 
of the Part�es to the Un�ted Nat�ons 
Framework Convent�on on Cl�mate 
Change (COP27) cha�red by Egypt, 
wh�ch was held �n Sharm el-She�kh 
th�s year.

Stat�ng that develop�ng countr�es bear 
the least respons�b�l�ty for the cl�mate 
cr�s�s, Andersen sa�d that they are the 
most vulnerable to �ts consequences, 
and that developed countr�es, and 
espec�ally the G20, have an �mportant 
role to play �n cover�ng the losses and 
damage of these countr�es due to the 
cl�mate cr�s�s.

Recall�ng that the �ssue of losses and 
damage, wh�ch means compensat�on 
for costs �ncurred by vulnerable 
countr�es due to the effects of cl�mate 
change, was �ncluded �n the agenda of 
the COP for the first t�me th�s year, 
Andersen sa�d: "It �s absolutely �mpor-
tant that progress �s made dur�ng the 
negot�at�ons on th�s �ssue.”

Call�ng on the G20 countr�es to stop 
postpon�ng measures to combat 
cl�mate change, Andersen cont�nued:
"We see how much the G20, wh�ch 
�ncludes countr�es that have been 
�ncreas�ng em�ss�ons for many years, 
postponed act�ons to combat cl�mate 
change. e G20, respons�ble for 75 
percent of global em�ss�ons, has a 
spec�al and cruc�al respons�b�l�ty to 
reduce em�ss�ons, losses and damage. 
e longer we delay tak�ng act�on to 
combat cl�mate change, the h�gher the 
human and econom�c costs w�ll be. 
e G20 leaders are meet�ng �n Bal� 
th�s week, and they have the opportu-
n�ty to d�scuss th�s �ssue. To be honest, 
I'd l�ke to see �t.”

Not�ng that desp�te the ex�stence of 
comm�tments to combat cl�mate 
change, progress �n the�r �mplementa-
t�on �s not go�ng fast enough, 
Andersen sa�d: "Faster act�on �s all 

about strong pol�t�cal leadersh�p. 
People who say they want to govern 
the country should th�nk not only 
about elect�on per�ods. It �s not 
enough just to th�nk about what they 
w�ll do �n the 4 years of the�r elect�on. 
Leaders are respons�ble to future 
generat�ons, and the dec�s�ons they 
make or don't make w�ll determ�ne the 
fate of the world. ey have a heavy 
and heavy respons�b�l�ty, so the G20 
leaders espec�ally need to act �n 
accordance w�th th�s respons�b�l�ty 
when meet�ng th�s week. ose who 
are more respons�ble for em�ss�ons, 
but at the same t�me have more 
financ�al resources, should do 
everyth�ng poss�ble.”

Andersen sa�d that wh�le the G20 
helps develop�ng countr�es, they also 
need to decarbon�ze the�r countr�es.

"We w�ll all exper�ence �ts conse-
quences, poor soc�et�es w�ll expe-
r�ence the worst,”

Stress�ng that developed countr�es, 
�nclud�ng the G20 countr�es, have so 
far fa�led to prov�de $100 b�ll�on �n 
financ�ng to weaker countr�es, 
Andersen sa�d that $100 b�ll�on could 
be just the beg�nn�ng to cover the costs 
caused by the cl�mate cr�s�s �n these 
countr�es. countr�es.
Stress�ng the �mportance of mak�ng 
progress on the loss and damage 
mechan�sm, Andersen sa�d: "ere �s a 
reluctance to negot�ate loss and 
damage because �t �s an expens�ve 
�ssue. But poor soc�et�es w�th the least 
�mpact on cl�mate change are pay�ng 
the b�lls, and �t shouldn't be," she sa�d.

Recall�ng that countr�es can create $13 
tr�ll�on to finance the fight aga�nst the 
Cov�d-19 ep�dem�c, Andersen sa�d: 
"Governments created th�s money by 
borrow�ng money from future genera-
t�ons and found a way out of the 
ep�dem�c. We must understand that 
cl�mate change �s much worse than an 
ep�dem�c. No one �s �mmune from �t, 
and there �s no vacc�ne aga�nst �t. We 
w�ll all exper�ence the consequences of 

th�s, poor soc�et�es w�ll exper�ence the 
worst," she sa�d.

Expla�n�ng that one-th�rd of Pak�stan 
was �ooded, and 1.5 m�ll�on people �n 
N�ger�a were forced to relocate due to 
the cl�mate cr�s�s, Andersen drew 
attent�on to the grow�ng human and 
�nfrastructure costs of all th�s.

Inger Andersen cont�nued:
"As much as we would l�ke to l�ve, we 
l�ve �n a carbon trap. But the solut�on 
l�es �n renewable energy sources, and 
the fight aga�nst cl�mate change 
requ�res add�t�onal �nvestments �n 
renewable energy sources. e new 
cl�mate economy offers many opportu-
n�t�es for employment, growth and 
decarbon�zat�on. Developed countr�es 
defin�tely need to play a more 
�mportant role �n renewable energy, 
because the more they �nvest, the 
lower the costs and the eas�er �t w�ll be 
to �nvest �n other countr�es.”

"ose who th�nk that the tempera-
ture r�se can be reduced �n 1.5 
degrees, take a look at the sc�ence”

Andersen recalled that when the 
countr�es met �n Par�s �n 2015, �t was 
est�mated that by 2100 the global 
temperature r�se would reach 4 
degrees. Stat�ng that they pred�cted 
that the temperature r�se would reach 
2.8 degrees by the end of the century 
under the current pol�cy, Andersen 
sa�d: “We were able to reduce �t from 4 

degrees to 2.8 degrees. Of course, th�s 
�s defin�tely unacceptable, but we can 
say that there �s progress. �s progress 
�s not fast enough. At the current rate, 
small �sland States and develop�ng 
countr�es w�ll face very ser�ous prob-
lems. erefore, progress must be 
accelerated.”

Po�nt�ng out that the global tempera-
ture r�se �s now 1.1 degrees compared 
to the pre-�ndustr�al per�od, Andersen 
concluded her words as follows:

"1.5 degrees �s the threshold. I strongly 
adv�se those who th�nk that the 
�ncrease can be reduced by technolog�-
cal developments or larger-scale 
act�ons aer pass�ng 1.5 degrees to 
read sc�ence strongly. 

Sc�ence shows that once th�s level �s 
passed, global warm�ng w�ll become 
unstoppable. So for everyone, for 
every small �sland nat�on, for develo-
p�ng countr�es, for food secur�ty, I'm 
afra�d of exceed�ng 1.5 degrees.”
Accord�ng to the global carbon budget 
report released last week as part of 

COP27, global carbon em�ss�ons are 
expected to rema�n at a record level of 
40.6 b�ll�on tons th�s year. If em�ss�ons 
cont�nue at th�s level, there �s a 50 
percent chance of a temperature 
�ncrease of more than 1.5 degrees �n 9 
years.

SOURCE: AA

“e G20, respons�ble for 75 percent of global em�ss�ons, has a spec�al and cr�t�cal 
respons�b�l�ty for reduc�ng em�ss�ons and for loss and damage,” sa�d Andersen, d�rector of 
the UN Env�ronment Programme.

9November 2022 
GOVERNMENT INITIATIVE



10 Kasım 2022 
SİVİL İNSİYATİF

Macron, esk� Avustralya 
Başbakanı'nı  Ç�n �le 
“nükleer çatışmayı" 
kışkırtmakla suçladı

Tayland'da yapılacak Asya Pas�fik 
Ekonom�k İşb�rl�ğ� (APEC) z�r-
ves� önces� konuşan Macron, de-

n�zaltı anlaşması �le Avustralya'nın "öz-
gürlük ve egemenl�k" elde etmes�ne des-
tek olduklarını bel�rtt�.

Macron, sanay� alanında Avustralya'da 
den�zaltı filosu üret�m� yapılmasına yar-
dımcı olacak b�r �ş b�rl�ğ� sağladıklarına 
d�kkat� çekt�.

Söz konusu �ş b�rl�ğ�n�n Avustralya'ya 
egemenl�k sağladığını vurgulayan Mac-
ron, den�zaltı filosunun Avustralya'nın 
el�nde bulunacağını ve nükleer güç �çer-
meyeceğ� �ç�n Ç�n'e herhang� b�r tehd�t 
olmayacağını aktardı.

Macron, Morr�son dönem�nde, ş�md�k� 
hükümet�n terc�hler�n�n aks�ne pol�t�ka-
lar �zlenerek Ç�n �le nükleer çatışma 
r�sk� oluşturacak terc�hler yapıldığını ha-
tırlattı. Morr�son'ı bu terc�h� sebeb�yle 
suçlayan Macron, o dönemde Avustral-
ya'nın kend� bünyes�nde üret�m ve 
bakım yapamayacağı b�r den�zaltı filosu 
kurmaya çalıştığına �şaret ett�.

Cumhurbaşkanı Macron'un �fadeler�, 
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 
�le Endonezya'da yapılan G20 z�rves� kap-
samındak� görüşmes�n�n ardından geld�.

Öte yandan, Fransız basınına göre, Mac-
ron, Bangkok'ta yaptığı açıklamada, 
Avustralya'yla konvans�yonel den�zaltı 
satışına �l�şk�n �ş b�rl�ğ� tekl�fin�n hala 
masada olduğunu söyled�.

Macron, Avustralyalıların şu an �ç�n bu 
konudak� stratej�ler�n� değ�şt�rmeye 
karar vermed�ğ�ne d�kkat çekerek, bu aşa-
mada Canberra yönet�m�n�n önünde �k� 
seçenek bulunduğunu, bunların den�zal-
tıları kend� üretmes� veya nükleer den�-
zaltılara yönelmes� olduğunu �fade ett�.

Dışarıya nükleer den�zaltı satmayacakla-
rını, bunun konvans�yonelle sınırlı ola-
cağını bel�rten Macron, “Böyle b�r stra-
tej�m�z h�çb�r zaman olmadı.” �fades�n� 
kullandı.

Macron, Fransa'nın Avustralya'ya sun-
duğu çözümün bu ülken�n hürr�yet ve 
egemenl�ğ�n� garant� ett�ğ�n� savundu.

Avustralya, ABD ve İng�ltere arasında-
k� AUKUS anlaşması 
Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group 
�le �mzaladığı 12 geleneksel d�zel elektr�k-
l� den�zaltının yapımını öngören 90 m�l-
yar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 m�l-
yar ABD doları) tutarındak� sözleşmey� 
Eylül 2021'de �ptal etm�ş, İng�ltere ve 
ABD �le AUKUS olarak b�l�nen savunma 
anlaşmasını �mzalamıştı.

Sözleşmen�n �ptal� Fransa �le Avustralya 
arasında kr�ze yol açmış, Fransa 
AUKUS'a tepk� olarak Canberra ve Was-
h�ngton büyükelç�ler�n� ger� çekm�şt�.

Dönem�n Avustralya Başbakanı Scott 
Morr�son, anlaşmanın �ptal� hakkında 
Avustralya'nın Fransa'yı önceden b�lg�-
lend�rd�ğ�n� bel�rtm�şt�. Macron �se Mor-
r�son'un yalan söyled�ğ�n� �dd�a etm�şt�.

Macron �le Morr�son'ın farklı mecralar va-
sıtasıyla dolaylı olarak b�rb�r�ne cevap ver-
d�kler� "söz düellosu", ulusal ve uluslara-
rası medyalara yansımıştı.

Avustralya hükumet�n�n, geçen yıl 12 ge-
leneksel d�zel elektr�kl� den�zaltının yapı-
mı �ç�n 90 m�lyar dolarlık sözleşmey� fes-
hetmes�n�n ardından, b�rkaç haa önce 
Fransız gem� �nşa ş�rket� Naval Group'a 
835 m�lyon dolar tazm�nat ödeyeceğ� 
açıklanmıştı.

Par�s'te 1 Temmuz'da b�r araya gelen Mac-
ron ve Avustralya Başbakanı Anthony Al-
banese, AUKUS anlaşmasının gerd�ğ� 
�l�şk�ler� düzeltmek üzere "�k� ülke �l�şk�-
ler�nde yen� b�r sayfa açma �stekler�n�" 
açıklamıştı.       
KAYNAK:AA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, esk� Avustralya Başbakanı 
Scott Morr�son'ı Ç�n �le "nükleer 
çatışmayı" kışkırtmakla suçladı.

Speaking ahead of the upcoming Asia-Paci�c 
Economic Cooperation (APEC) summit in 
ailand, Macron said they support Australia 

achieving "freedom and sovereignty" through the 
submarine agreement.

Macron noted that they have established coopera-
tion in the industrial sphere, which will help to 
establish the production of a submarine �eet in 
Australia.

Stressing that this cooperation ensures the sover-
eignty of Australia, Macron said that the submarine 
�eet will be in the hands of Australia and that since 
there will be no nuclear power in it, there will be no 
threat to China.

Macron recalled that under Morrison, elections 
were held that would create the risk of a nuclear 
con�ict with China if a policy contrary to the 
preferences of the current government was pursued. 
Blaming Morrison for this choice, Macron pointed 
out that at that time Australia was trying to create a 
submarine �eet, the production and maintenance of 
which would be impossible.

President Macron's statements were made aer his 
meeting with Australian Prime Minister Anthony 
Albanese at the G20 summit in Indonesia.

On the other hand, according to the French press, 
Macron said in Bangkok that a proposal for 
cooperation with Australia on the sale of conven-
tional submarines is still under consideration.

Macron noted that at the moment the Australians 
have not decided to change their strategy on this 
issue, and said that at this stage the Canberra 
administration faces two options: to produce 
submarines independently or switch to nuclear 
submarines.

Stating that they will not sell nuclear submarines, it 
will be limited by the agreement, Macron said: “We 
have never had such a strategy."

Macron argued that the solution proposed by 
France to Australia guarantees the freedom and 
sovereignty of this country.

AUKUS Agreement between Australia, the USA 
and the UK

Australia terminated a contract worth 90 billion 
Australian dollars (about 67.5 billion US dollars), 
which it signed with the French naval group in 
2016, providing for the construction of 12 conven-
tional diesel-electric submarines, in September 2021, 
signing a defense agreement with the United 
Kingdom and the United States, known as AUKUS.

e termination of the contract led to a crisis 
between France and Australia, which recalled its 
ambassadors in Canberra and Washington in 
response to AUKUS.
e then Prime Minister of Australia, Scott 
Morrison, said that Australia had informed France 
in advance of the cancellation of the agreement. 
Macron claimed that Morrison was lying.
e "duel of words", in which Macron and 
Morrison indirectly answered each other through 
different channels, was re�ected in the national and 
international media.

A few weeks earlier, it was announced that the 
Australian government would pay $835 million in 
compensation to the French shipbuilding company 
Naval Group aer the termination last year of a $90 
billion contract for the construction of 12 conven-
tional diesel-electric submarines.

Macron and Australian Prime Minister Anthony 
Albanese, who met in Paris on July 1, declared their 
"desire to open a new page in relations between the 
two countries" in order to improve relations 
strained by the AUKUS agreement.
SOURCE: A.A.

Macron accused the former Austral�an
Pr�me M�n�ster of foment�ng a
“nuclear con��ct" w�th Ch�na
French President Emmanuel Macron has accused 
former Australian Prime Minister Scott Morrison of 
fomenting a "nuclear con�ict" with China.



rak Başbakanı ve S�lahlı Kuvvetler Komutanı Mu-Ihammed Ş�ya es-Sudan�'n�n Asker� Sözcüsü 
Yahya Resul, başkent Bağdat'tak� Savunma Ba-

kanlığı b�nasında basın toplantısı düzenled�.

AA muhab�r�n�n "Irak Savunma Bakanlığının Türk�-
ye'n�n �lk m�ll� ve özgün s�lahlı �nsansız hava aracı Bay-
raktar TB2, T129 ATAK hel�kopter ve gel�şm�ş s�lahla-
rından satın almak �sted�ğ�" yönündek� sorusuna 
Resul, şöyle cevap verd�:

"Irak S�lahlı Kuvvetler�n�n en �y� şek�lde s�lahlanması 
�ç�n çalışıyoruz. Türk�ye, Fransa, İtalya ve ABD'den bu 
yönde tekl�fler var. Savunma Bakanı ve Genelkurmay 
Başkanımız tekl�flerle �lg�l� sürec� tak�p ed�yorlar aynı 
zamanda tekn�k kom�syonlarımız da mevcut. En �y� s�-
lahlar asker� müessesem�z�n olacak �nşallah.”

"Peşmerge �le dayanışmanın en �y� zamanındayız”

Resul, Irak merkez� kuvvetler�n�n Irak Kürt Bölgesel 
Yönet�m�'ne bağlı Peşmerge güçler�yle tartışmalı böl-
gelerdek� �ş b�rl�ğ�n�n sürdüğünü �fade ederek, "Peş-
merge güçler�, Irak ulusal savunma s�stem�n�n parça-
sıdır. Onlarla sahada da üst düzey �ş b�rl�ğ� ve koord�-
nasyonumuz sürüyor. Peşmerge �le dayanışmanın en 
�y� zamanındayız." �fadeler�n� kullandı.

ABD öncülüğündek� koal�syon güçler� meseles�ne de 
değ�nen Resul, söz konusu güçler�n Irak'tak� savaş m�s-
yonlarının sona erd�ğ�n� söyleyerek, onlardan sadece 
asker� eğ�t�m ve donanım desteğ� aldıklarını kaydett�.

Irak Başbakanı Sudan�'n�n terör örgütü DEAŞ'tan kur-
tarılan bölgelerde (Sünn� bölgelerde) güvenl�k kont-
roller� ve �ncelemeler�n yapılmaması �ç�n aldığı karara 
da değ�nen Resul, şunları söyled�:
"Başbakan tarafından alınan bu karar herkes� mem-
nun etm�şt�r. Terörden kurtarılan bölgelerde yen�den 
güvenl�k �ncelemes�nden geç�r�lmek vatandaşlarımız 
�ç�n b�r yüktü. Alınan bu karar yürürlüğe de g�rd�."
Irak Başbakanı, 9 Kasım Çarşamba günü, DEAŞ saldı-
rılarından kurtarılan Sünn� bölgelerdek� s�v�ller�n gü-
venl�k �ncelemeler�nden geç�r�lmemes� kararı almıştı.
KAYNAK:AA

Irak: ABD öncülüğündek� koal�syon güçler�nden
sadece asker� eğ�t�m desteğ� alıyoruz

Irak yönet�m�, ABD 
öncülüğündek� DEAŞ 
karşıtı koal�syon 
güçler�n�n ülkedek� 
savaş m�syonunun sona 
erd�ğ�n�, onlardan 
sadece asker� eğ�t�m ve 
donanım desteğ� 
aldığını açıkladı.

Iraq: We only rece�ve m�l�tary tra�n�ng
support from US-led coal�t�on forces

e Iraq� leadersh�p announced that the combat m�ss�on of 
the forces of the �nternat�onal coal�t�on aga�nst terror�sm 
led by the Un�ted States had come to an end, and that they 
had rece�ved only m�l�tary tra�n�ng and techn�cal support 
from them

raq� Pr�me M�n�ster also Commander of the IArmed Forces Mohammed Sh�ya al-Sudan� and 
M�l�tary Representat�ve Yahya Rasool held a press 

conference at the M�n�stry of Defense bu�ld�ng �n the 
cap�tal Baghdad.

When asked by an AA correspondent that "does the 
Iraq� M�n�stry of Defense want to purchase from 
Turkey the first nat�onal, or�g�nal armed bayraktar 
TB2 drone, a T129 ATAK hel�copter and modern 
weapons," Rasool repl�ed the follow�ng:

"We are work�ng to ensure that the Iraq� armed forces 
are armed �n the best poss�ble way. ere are 
proposals �n th�s d�rect�on from Turkey, France, Italy 
and the Un�ted States. e M�n�ster of Defence and 
our Ch�ef of the General Staff are follow�ng the 
process related to the proposals, at the same t�me we 
have techn�cal comm�ss�ons. I hope our m�l�tary 
department w�ll have the best weapons."

"Now �s the best t�me for sol�dar�ty"

Rasool sa�d that the cooperat�on of the central forces 
of Iraq w�th the Peshmerga forces of the Iraq� Kurd�sh 
reg�onal government �n the d�sputed areas cont�nues, 
and sa�d: "e Peshmerga forces are part of the Iraq� 

nat�onal defense system. We cont�nue our cooperat�on 
and coord�nat�on at a h�gh level. Now �s the best t�me 
for sol�dar�ty w�th the Peshmerga."

Referr�ng to the �ssue of the US-led coal�t�on forces, 
Rasool sa�d that the m�l�tary m�ss�ons of these forces 
�n Iraq have come to an end, not�ng that they rece�ved 
only m�l�tary tra�n�ng and techn�cal support from 
them.

Referr�ng to Iraq� Pr�me M�n�ster Sudan's dec�s�on not 
to conduct secur�ty checks and �nspect�ons �n areas 
l�berated from the Daesh terror�st organ�zat�on (Sunn� 
areas), Rasool sa�d:

"�s dec�s�on, taken by the Pr�me M�n�ster, pleased 
everyone. It has been a heavy burden for our c�t�zens 
to be subjected to secur�ty checks �n areas l�berated 
from terror�sm. �s dec�s�on has also entered �nto 
force."

On Wednesday (9 November), the Iraq� Pr�me 
M�n�ster dec�ded not to conduct secur�ty �nspect�ons 
of c�v�l�ans �n Sunn� areas l�berated from ISIL attacks.

SOURCE:AA
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F�l�st�n Devlet Başkanı
Abbas: Netanyahu barışa
�nanmıyor ancak onunla
çalışmak zorundayız

F�l�st�n Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, İsra�l'de yen� hükümet� 
kurmakla görevlend�r�len B�nyam�n 
Netanyahu'nun barışa 
�nanmayan b�r� olduğunu
ancak onunla çalışmak
zorunda olduklarını söyled�.

ccord�ng to the off�c�al APalest�n�an news agency 
WAFA, Abbas spoke to the 

Egypt�an med�a.

Referr�ng to Netanyahu, the leader of 
the r�ght-w�ng L�kud party, who 
rece�ved the mandate to form a new 
�srael� government, Abbas sa�d: "I 
have known Netanyahu for a long 
t�me and have worked w�th h�m a lot. 
He �s a man who does not bel�eve �n 
peace, he bel�eves that the occupat�on 
w�ll be eternal.”

Accord�ng to h�m, the Palest�n�an 
author�t�es have no cho�ce but to 
work w�th Netanyahu. e pol�t�c�an 
noted that they should use pol�t�cal 
�n�t�at�ves �nstead of armed struggle.

Stat�ng that the Palest�n�an-Israel� 
�ssue has not made any progress s�nce 
1993, when the US �ntervened, Abbas 
sa�d: "Our negot�at�ons w�th US 
off�c�als and w�th the Israel�s cont�-
nue. We also warned (the Israel�s) to 
stop un�lateral steps that contrad�ct 
the Oslo accords.”

"Hamas must recogn�ze the PLO as 
the representat�ve of the Palest�n�an 
people”

Regard�ng the U.S. pos�t�on under the 
Joe B�den adm�n�strat�on on the 
M�ddle East, Palest�n�an Pres�dent 
Abbas noted that the U.S. has not 
taken the second step of recogn�z�ng 
Palest�n�an statehood aer Israel. 
On the �ssue of reconc�l�at�on bet-
ween Palest�n�an groups, Abbas sa�d, 
"Hamas must recogn�ze the Palest�ne 
L�berat�on Organ�zat�on (PLO) as the 

representat�ve of the Palest�n�an 
people �n add�t�on to �nternat�onal 
leg�t�macy.”

Stat�ng that a comprom�se agreement 
had been reached �n Alg�ers and that 
�t had yet to be �mplemented, Abbas 
sa�d: "We w�ll come together to 
�mplement what we have agreed. Of 
course, some �mportant people �n the 
world don't want th�s comprom�se to 
have consequences.”

Stat�ng that a comprom�se agreement 
had been reached �n Alg�ers and that 
�t had yet to be �mplemented, Abbas 
sa�d: "We w�ll come together to 
�mplement what we have agreed. Of 
course, some �mportant people �n the 
world don't want th�s comprom�se to 
have consequences.”

On the �ssue of Palest�n�an elect�ons, 
Abbas sa�d: "We face only one prob-
lem. Israel does not allow elect�ons to 
be held �n Jerusalem. I cannot make 
any cho�ces w�thout East Jerusalem, 
the cap�tal of Palest�ne.”

And on the �ssue of Un�ted Nat�ons 
(UN) resolut�ons on Palest�ne, Abbas 
also sa�d: “We are go�ng to abandon 
the hope for the UN e UN General 
Assembly has adopted 754 resolut�ons 
and the UN Secur�ty Counc�l 94 
resolut�ons, but none of them have 
been �mplemented.”

us, Palest�n�an Pres�dent Abbas 
noted that, desp�te all the oppress�on, 
they cont�nue to work on the full 
membersh�p of Palest�ne �n the UN.

SOURCE:AA

Palest�n�an Pres�dent 
Abbas: Netanyahu does
not bel�eve �n peace, 
but we must work together

Palest�n�an Pres�dent Mahmoud Abbas 
sa�d Benjam�n Netanyahu, who was 

tasked w�th form�ng a new 
government �n Israel, does not 

bel�eve �n peace w�th the 
Palest�n�ans, but they are 

forced to work together.

�l�st�n resm� ajansı WAFA'da yer Falan habere göre Abbas, Mısır'da 
yayın yapan b�r telev�zyon kanalına 

konuştu. 

İsra�l'de yen� hükümet� kurma görev�n� alan 
aşırı sağcı L�kud Part�s� l�der� Netanyahu'ya 
değ�nen Abbas, "Netanyahu'yu uzun za-
mandan ber� tanıyorum ve onunla çok ça-
lıştım. O barışa �nanmayan b�r adamdır, �ş-
gal�n sonsuza kadar kalıcı olacağına �nanı-
yor." ded�.

Başka seçenekler� olmadığı �ç�n Netanyahu 
�le çalışmak zorunda kalacaklarını d�le get�-
ren Abbas, halk d�ren�ş�ne bağlılıklarını 
tey�t ederek, s�lahlı mücadele yer�ne s�yas� 
araçları kullanmaları gerekt�ğ�n� �fade ett�.

F�l�st�n meseles�nde, ABD'n�n müdah�l ol-
duğu 1993 yılından ber� b�r adım dah� �ler-
leme kayded�lmed�ğ�n� söyleyen Abbas, 
"ABD'l� yetk�l�lerle �let�ş�mler�m�z sürüyor 
ve İsra�ll�lerle de görüşmeler oluyor. B�zler 
de kend�ler�ne (İsra�ll�lere), Oslo Anlaşma-
sı'na aykırı olan tek taraflı çalışmaları dur-
durmalarını �lett�k." d�ye konuştu.

"Hamas, FKÖ'yü F�l�st�n halkının tems�l-
c�s� olarak kabul etmel�”

ABD'n�n Joe B�den yönet�m� dönem�ndek� 
tutumuna da değ�nen F�l�st�n Devlet Başka-
nı Abbas, ABD'n�n, İsra�l'� tanıdıktan sonra 

F�l�st�n olan �k�nc� devlet� tanıma g�b� b�r 
adım atmadığına �şaret ett�.
Abbas, F�l�st�nl� gruplar arasındak� uzlaşı ko-
nusuna �l�şk�n �se "Hamas'ın, uluslararası 
meşru�yet�n yanı sıra F�l�st�n Kurtuluş Ör-
gütü'nü (FKÖ) F�l�st�n halkının tems�lc�s� 
olarak kabul etmes� gerek�yor." ded�.

Cezay�r'de uzlaşı anlaşmasının sağlandığını 
ve ger�ye bunun uygulanmasının kaldığını 
aktaran Abbas, "Üzer�nde mutabık kaldığı-
mızı uygulamak �ç�n b�r araya geleceğ�z. 
Tab� k� dünyadak� öneml� bazıları, bu uzla-
şının sonuç vermes�n� �stem�yor." �fadeler�n� 
kullandı.

F�l�st�n seç�mler� konusuna da değ�nen 
Abbas, "B�z�m önümüzde b�r tek sorun var. 
İsra�l, Kudüs'te seç�mler�n gerçekleşmes�ne 
�z�n verm�yor. F�l�st�n'�n başkent� Doğu 
Kudüs'ün olmadığı h�çb�r seç�m� yapa-
mam." d�ye konuştu.
Abbas, B�rleşm�ş M�lletler'�n (BM) F�l�st�n 
�le �lg�l� kararlarına �l�şk�n �se, "BM'den 
üm�d� kesmek üzerey�z. BM Genel Kuru-
lu'ndan 754 ve BMGK'den 94 karar çıktı 
ancak bunlardan h�çb�r�n� uygulamadı." de-
ğerlend�rmes�nde bulundu.

F�l�st�n Devlet Başkanı Abbas, tüm baskıla-
ra rağmen F�l�st�n'�n BM'ye tam üyel�ğ� �ç�n 
çalışmalarını sürdürdükler�n� anlattı.

KAYNAK:AA
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İslamofob�k saldırılardak� 
artıştan end�şel�

Almanya'da ayrımcılıkla 
mücadele konusunda faal�yet 
gösteren İnssan adlı 

�n�s�yat�fin Proje D�rektörü Süleyman 
Dem�r, AA'ya yaptığı açıklamada, 
"İstat�st�kler kes�nl�kle çok arttı, 
özell�kle de başörtülü kadınlarda. 
Başörtüsü takan kadınların tükürme 
g�b� ve d�ğer fiz�ksel saldırıya maruz 
kaldığını ve bunun son yıllarda öneml� 
ölçüde arttığını görüyoruz" ded�.

Şu an k� �stat�st�kler�n tüm saldırıları 
yansıtmadığını çünkü pek çok 
saldırının rapor ed�lmed�ğ�n� 
vurgulayan Dem�r, "B�rçok Müslüman 
ş�kayetler�n�n c�dd�ye alınmayacağını 
düşünerek olayları pol�se b�ld�rm�yor. 
Bazen duyulmadıklarını ya da 
görülmed�kler�n� düşünüyorlar ve bu 
yüzden 'Neden b�ld�rey�m k�? Herhang� 
b�r sonuç çıkmayacak' d�ye 
düşünüyorlar." d�ye konuştu.

Dem�r, İslamofob�k suçlarla mücadele 
�ç�n pol�s�n daha �y� b�r duyarlılık 
eğ�t�m� alması çağrısında bulunarak 
"Pol�s memurları uygun şek�lde 
eğ�t�lm�yor. Örneğ�n transfob� ya da 
ant�sem�t�zm konusunda eğ�t�l�yorlar 
ama Müslüman karşıtı suçlarla 
mücadele konusunda eğ�t�lm�yorlar. 
İslamofob� vakalarının b�rçoğu pol�s 
tarafından suç �stat�st�kler�ne düzgün 
b�r şek�lde kayded�lm�yor." �fadeler�n� 
kullandı.

Aşırı sağcılar enerj� kr�z�n� �st�smar 
ed�yor
İnssan adlı �n�s�yat�fin Proje D�rektörü 
Dem�r aşırı sağcı grupların, azınlıklara 

ve Müslümanlara karşı korku ve nefret� 
körüklemek �ç�n süregelen ekonom�k ve 
enerj� kr�z�n� �st�smar etmeye çalıştıkları 
uyarısında bulundu.

Dem�r, "Azınlıkları 'günah keç�s�' olarak 
göstermek, yan� s�yas� ya da ekonom�k 
sorunların günah keç�s� olarak 
göstermek kolaydır ve aşırı sağ gruplar 
doğal olarak bu yöntem� kullanarak 
büyük ekonom�k kr�zden bu 
azınlıkların sorumlu tutulacağını 
söylüyorlar. Bu nedenle, yükselen aşırı 
sağcılık �le ekonom�k durum arasında 
b�r bağlantı görüyorum" ded�.

Demokras�y� güçlend�rmek ve aşırı 
sağın yüksel�ş�ne karşı koymak �ç�n 
Müslümanların ve azınlıkların s�yas� 
olarak daha akt�f olmalarının öneml� 
olduğunu kaydeden Dem�r, "Berl�n'de 
180 �la 200 farklı m�lletten �nsan var, 
dolayısıyla Müslümanların da özell�kle 
de burada doğmuş olanlar, burada 
kend�ler�n� evler�nde h�ssed�yorlar. 
Demokrat�k karar alma süreçler�ne 
katılarak ve Almanya'nın geleceğ�n� 
şek�llend�recekler�ne �nanıyorum." 
�fadeler�n� kullandı.

Almanya'da yaklaşık 5,5 m�lyon 
Müslüman'ın 3 m�lyonu Türk 
kökenl�. Alman makamları 2021'de 
en az 662 İslamofob�k suç kaydett�. 
Müslüman karşıtı ş�ddet neden�yle 
46'dan fazla cam� saldırıya uğradı ve 
en az 17 k�ş� yaralandı. Alman 
makamları 2022'n�n �lk altı ayında 
152 İslamofob�k saldırı kaydederken en 
az 7 k�ş� de yaralandı.
KAYNAK:AA

He also noted that statistics have 
increased signi�cantly, 
especially among women in 

hijab. "We see that these women are 
subjected to spitting and other physical 
attacks, and this has increased 
signi�cantly in recent years," Demir said.

Current statistics do not re�ect all attacks, 
as many attacks are not reported, thus 
Demir noted that many Muslims do not 
report incidents to the police, thinking 
that their complaints will not be taken 
seriously. Sometimes they think that they 
will not be heard or seen and all this will 
be in vain.

Demir urged the police to be better 
trained in �ghting Islamophobia-
motivated crime, saying that police 
officers are not properly trained. For 
example, they are trained in transphobia 
or anti-Semitism, but not in the �ght 
against Islamophobia. Many cases of 
Islamophobia are not properly recorded 
by the police in crime statistics.

Right-wing extremists are cashing in on 
the background of the energy crisis for 
their ideological purposes

Project director of the Inssan association 
warned that far-right groups are trying to 
use the ongoing economic and energy 
crisis to incite fear and hatred towards 
minorities and Muslims.

"It is easy to portray minorities as 
scapegoats on political or economic 
issues, and extreme right-wing groups 
naturally use this method to show that 
these minorities will be held accountable 
for a serious economic crisis. erefore, I 
see a connection between the growth of 
right-wing extremism and the economic 
situation," Demir said.

Noting that in order to strengthen 
democracy and counter the rise of the 
extreme right, it is important for Muslims 
and minorities to be more politically 
active, Demir said: "ere are 180 to 200 
different nationalities in Berlin, so 
Muslims, especially those who were born 
here and feel at home. I believe that by 
participating in democratic decision-
making processes, they will shape the 
future of Germany.”

Approximately 3 million of the 5.5 
million Muslims in Germany are of 
Turkish origin. In 2021, the German 
authorities recorded at least 662 crimes 
on Islamophobic grounds. More than 46 
mosques have been attacked and at least 
17 injured as a result of anti-Muslim 
violence. German authorities also 
recorded 152 Islamophobic attacks in the 
�rst six months of 2022, while at least 7 
people were injured.
SOURCE: AA

Germany's Muslim 
community worried about 
rise in Islamophobic attacks

İnssan adlı �n�s�yat�fin Proje D�rektörü Dem�r, 
Müslümanlara ve cam�lere yönel�k saldırıların 
Kov�d-19 salgınının ardından artış gösterd�ğ�n� ve 
Almanya'nın ekonom�k zorluklarla karşı karşıya 
olması neden�yle durumun c�dd� olduğunu söyled�.

“Attacks against Muslims have increased since the 
Covid-19 pandemic. is situation is serious as 
Germany is facing economic difficulties,” said 
Suleiman Demir, project d�rector of the İnssan 
association, which �ghts discrimination against 
Muslims.
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ABD öncülüğündek� NATO güçler�n�n 
Ağustos 2021'de Afganistan'dan ayrılması 
ve Tal�ban'ın yönet�me gelmes�yle ülke, 
uluslararası toplumun o zamana kadar 
sağladığı yardımlardan b�r anda mahrum 
kalmış ve ekonom� c�dd� oranda zarar 
görmüştü.

Bu nedenle derinleşen insani krizin 
giderilmesine katkı sunmak amacıyla 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın 
tal�matları doğrultusunda İç�şler� 
Bakanlığı Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� 
Başkanlığı (AFAD) koord�nasyonunda 
Türk�ye'dek� çeş�tl� s�v�l toplum 
kuruluşlarının (STK) desteğ�yle organ�ze 
ed�len 6 "İyilik Treni" Afganistan'a 
getirdiği tonlarca yardımla büyük bir 
boşluğu doldurdu.

Şu ana kadar Afgan�stan'a ulaşan 6 trenle 
gelen yaklaşık 7 bin ton insani yardım 
ülkedeki 34 vilayette en az 4'er kez 
dağıtıldı.

V�layetlerde, �ht�yaç sah�b� on b�nlerce 
a�leye kışlık g�y�m, battan�ye, un, şeker, 
yağ, makarna, çeş�tl� bakl�yatlar, salça g�b� 
temel gıda desteğ� sağlandı.
Bunun yanında, yet�mhaneler, okullar, 
�badethaneler, hastaneler ve çeş�tl� 
dezavantajlı gruplar �ç�n de kırtas�ye 
malzemes�, halı, tekerlekl� sandalye, �laç ve 
sağlık malzemeler� g�b� onlarca kalemde 
b�nlerce malzeme yardımı yapıldı.

Ayrıca, ülkede yaz aylarında yaşanan 
deprem ve sel felaketler� neden�yle zarara 
uğrayan yüzlerce Afgan a�leye de söz 
konusu yardımlar ulaştırıldı. Bu 
kapsamda, 5'�nc� İy�l�k Tren� �le gelen 
yardımlar sadece bu bölgelerdek� 
afetzedelere gönder�ld�.

Böylece, 6 İy�l�k Tren� �le gelen 
yardımların dağıtımı sona erd� ancak 

başkent Kab�l'de bulunan Türk kurumları 
aracılığıyla Afgan halkına �nsan� yardım 
ulaştırılmasına devam ed�l�yor.

Yardımlar, Türk kurumları ve Afgan 
Kızılayı �ş b�rl�ğ�yle dağıtıldı
Yardımların �ht�yaç sah�b� Afgan a�lelere 
ulaştırılması, Türk�ye'n�n Kab�l 
Büyükelç�l�ğ� gözet�m�nde AFAD, Türk 
İşb�rl�ğ� ve Koord�nasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Türk�ye Maar�f Vakfı 
ve Türk Kızılay g�b� Afgan�stan'da faal�yet 
gösteren Türk kurumlarıyla Afgan 
Kızılayı'nın koord�nasyonunda 
gerçekleşt�r�ld�.
Her dağıtım noktasında Türk 
kurumlarının tems�lc�ler�n�n hazır 
bulunması �le yardımların gerçek �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaştırılması sağlandı.

700 b�nden fazla k�ş�ye yardım 
götürüldü
AA muhab�r�ne konuşan Türk�ye'n�n 
Kab�l Büyükelç�s� C�had Erg�nay, 
Türk�ye'n�n İy�l�k Trenler� �le gelen 
yardımlara ek olarak, B�rleşm�ş M�lletler 
ve İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı g�b� uluslararası 
kurumlar, Kab�l'de bulunan kend� 
kurumları ve Türk�ye'den gelen S�v�l 
Toplum Örgütler� ve b�reysel hayırseverler 
vasıtasıyla Afgan halkına �nsan� yardımları 
ulaştırdığını ve bundan sonra da bunu 
devam ett�receğ�n� söyled�.

Afgan�stan'da büyük b�r �nsan� kr�z 
yaşandığını kaydeden Erg�nay, 
"Uluslararası toplum bu �ht�yacın 
g�der�lmes� �ç�n yoğun b�r çaba 
�çer�s�nded�r. Çeş�tl� uluslararası 
organ�zasyonlar üzer�nden bu yardım 
faal�yetler� sürdürülmekted�r. Fakat 
ülkeler�n de münfer�t yardım çabaları var. 
Türk�ye'de bunların başında gelmekte. 
Türk�ye sahada en fazla yardımda bulunan 
ülkeler�n başında gelmekte." ded�.
Erg�nay, İy�l�k Trenler�n�n Afgan�stan'dak� 
�nsan� �ht�yacı karşılamada üstlend�ğ� rol 

hakkında şu �fadeler� kullandı:
“6 tren�n 5'� sadece �nsan� yardımlara 
matuf yardım sağlamıştır. Bunların 
toplamı 60 b�n a�le ve yaklaşık 600 b�n 
k�ş�d�r. 5'�nc� tren�m�zle gelen, b�r trene 
mahsus olan ve sel �le deprem bölgeler�ne 
sağlanan yardımı da hesaba katarsak 
yaklaşık 70-75 b�n a�leye, yan� 700-750 b�n 
k�ş�ye doğrudan yardım sağladığımızı 
varsayab�l�r�z. Afgan a�leler� malum gen�ş 
a�leler oluyor genelde.”

"İnsanlar şükran duygularını �fade 
ed�yor"
Bu yıl kış mevs�m�n�n geçen yıla göre daha 
sert geçeceğ�ne da�r öngörüler�n olduğunu 
ve uluslararası kurumların Afgan�stan'a 
yönel�k yardım çağrılarına destek 
vermen�n öneml� olduğunu vurgulayan 
Erg�nay, ülken�n her alanda �ht�yaçlarının 
olduğunu kaydett�.

Erg�nay, yardımlara �l�şk�n şunları söyled�:
"Afgan�stan'da �nsanlar yardımlarımıza 
yönel�k şükran duygularını her 
fırsatta �fade etmekted�rler. 
İnsanlar Türk�ye'n�n ne kadar ön 
planda olduğunu, bu yardımları 
ne kadar �çten ve özver�yle 
yaptığını görüyorlar ve bu 
yardım faal�yetler�n�n 
önümüzdek� dönemde de devam 
ett�r�lmes� öneml�. Çünkü 
�stat�st�kler göster�yor k� 
Afgan�stan'da toplumun büyük 
b�r çoğunluğu açlık sınırının 
altında yaşamaktadır ne yazık k�. Yeters�z 
beslenme çok öneml� b�r sorun hal�ne 
gelm�şt�r Afgan�stan'da. Özell�kle çocuklar 
ve anneler arasında. Bunlar da tab�� 
sağlıksız b�r nesle ve bununla bağlantılı 
sağlık sorunlarının artmasına yol açıyor. 
Bu da hastaneler üzer�ndek� baskıyı 
artırıyor ve sağlık s�stem�nde b�rçok 
�ht�yaç doğuyor. B�z bu alanda da yardım 
etmeye gayret ed�yoruz.”
Erg�nay, son olarak Afgan�stan'ın en 

büyük �k�nc� çocuk hastanes� olan başkent 
Kab�l'dek� Atatürk Çocuk Hastanes�'ne de 
yardımda bulunduklarını bel�rterek 
"Afgan�stan'ın öneml� b�r kısmından 
çocuklar tedav�ye bu hastaneye 
gelmekted�r. Son dönemde bu hastanen�n 
�şletme masra�arını Türk�ye öneml� 
ölçüde karşılamıştır. Bu şek�lde de özell�kle 
yeters�z beslenme net�ces�nde oluşan 
sorunların g�der�lmes�ne katkı sağlamaya 
çalışıyoruz." �fadeler�n� kullandı.

Daha önce yardım g�tmem�ş köylere 
ulaşıldı
Afgan�stan'da gerek yolların kötü olması, 
gerekse engebel� araz� şartları neden�yle 
yardım ulaştırılırken b�rçok zorlukla 
karşılaşıldığını kaydeden Erg�nay, "Ancak 
b�z bütün bu sorunları aştık ve mümkün 
mertebe daha önce yardım g�tmeyen 
yerlere ulaşmaya çalışarak bunları gerçek 
�ht�yaç sah�pler�ne götürdük. Ş�md�ye 
kadar h�ç yardım almamış köylere dah� 
ulaşab�ld�k." ded�.

Erg�nay, sözler�n� şu şek�lde tamamladı:
"Ancak bu �nsan� yardım faal�yetler� 
sürdürüleb�l�r değ�ld�r. Artık Afgan 
halkının kend� ayakları üzer�nde 
durmasını sağlayacak b�r çaba �çer�s�ne 
g�rmes� gerek�yor uluslararası toplumun. 
Bunun �ç�n de �st�hdam yaratıcı projeler�n 
gündemde daha fazla yer�n� almasında 
yarar görüyoruz.”

KAYNAK:AA

'İy�l�k Trenler�' �ht�yaç sah�b� 700 b�nden fazla
Afgan'a yardım el� uzattı

Türk�ye'den 
Afgan�stan'da 
gönder�len 6 "İy�l�k 
Tren�" �le gelen yaklaşık 
7 b�n ton �nsan� 
yardım, aralarında 
afetzede, yet�m, dul ve 
engell�ler�n de olduğu 
�ht�yaç sah�b� 700 
b�nden fazla Afgan'a 
ulaştırıldı.



"Tra�ns of K�ndness" extended a help�ng hand to 
more than 700 thousand Afghans �n need

W�th the w�thdrawal of the US-led NATO 
forces from Afghan�stan �n August 2021 and 
the com�ng to power of the Tal�ban, the 
country suddenly lost the ass�stance prov�ded 
before by the �nternat�onal commun�ty, and 
the economy was ser�ously damaged.

For th�s reason, �n order to contr�bute to the 
settlement of the deepen�ng human�tar�an 
cr�s�s, 6 "K�ndness Tra�ns" organ�zed w�th the 
support of var�ous non-governmental 
organ�zat�ons (NGOs), w�th the coord�nat�on 
M�n�stry of the Inter�or, the D�saster 
management and Emergency Management 
Pres�dency (AFAD), �n accordance w�th the 
�nstruct�ons of Pres�dent Recep Tayy�p 
Erdogan, filled a huge gap w�th tons of a�d 
del�vered to Afghan�stan.

About 7 thousand tons of human�tar�an a�d 
del�vered by 6 tra�ns to Afghan�stan was 
d�str�buted at least 4 t�mes �n 34 prov�nces of 
the country.

In the prov�nces, tens of thousands of needy 
fam�l�es rece�ved bas�c food ass�stance �n the 
form of w�nter cloth�ng, blankets, �our, 
sugar, butter, pasta, var�ous legumes and 
tomato paste.

In add�t�on, mater�al ass�stance was prov�ded 
to orphanages, schools, houses of worsh�p, 
hosp�tals and var�ous d�sadvantaged groups 

�n tens of thousands of �tems, such as 
stat�onery, carpets, wheelcha�rs, med�c�nes 
and med�cal suppl�es.
Also, th�s ass�stance was prov�ded to 
hundreds of Afghan fam�l�es affected by 
earthquakes and �oods �n the country 
dur�ng the summer months. In th�s regard, 
the ass�stance del�vered by the 5th K�ndness 
Tra�n was sent only to v�ct�ms of natural 
d�sasters.

us, the d�str�but�on of a�d arr�v�ng on s�x 
tra�ns has ended, but human�tar�an a�d to the 
Afghan populat�on cont�nues through 
Turk�sh �nst�tut�ons located �n the cap�tal 
Kabul.

e a�d was d�str�buted �n cooperat�on w�th 
Turk�sh �nst�tut�ons and the Afghan Red 
Crescent
e del�very of a�d to needy Afghan fam�l�es 
was carr�ed out under the superv�s�on of the 
Turk�sh Embassy �n Kabul w�th the 
coord�nat�on of Turk�sh �nst�tut�ons 
operat�ng �n Afghan�stan, such as AFAD, the 
Turk�sh Agency for Cooperat�on and 
Coord�nat�on (TIKA), the Turk�sh Maar�f 
Foundat�on and the Turk�sh Red Crescent.

anks to the presence of representat�ves of 
Turk�sh �nst�tut�ons at each d�str�but�on 
po�nt, ass�stance was del�vered to those who 
really needed �t.

Ass�stance was prov�ded to more than 700 
thousand people

Speak�ng to an AA correspondent, Turk�sh 
Ambassador J�had Erg�nay sa�d that �n 
add�t�on to the a�d that �s del�vered by a�d 
tra�ns, Turkey del�vers human�tar�an a�d to 
the Afghan people through �nternat�onal 
agenc�es such as the Un�ted Nat�ons and the 
Organ�zat�on of Islam�c Cooperat�on, �ts own 
agenc�es located �n Kabul, as well as non-
governmental organ�zat�ons and �nd�v�dual 
char�t�es from Turkey. He also added that he 
would cont�nue to help �n the future.

Not�ng that there �s a ser�ous human�tar�an 
cr�s�s �n Afghan�stan, Erg�nay sa�d: “e 
�nternat�onal commun�ty �s mak�ng �ntens�ve 
efforts to meet th�s need. ese emergency 
rel�ef act�v�t�es are carr�ed out through 
var�ous �nternat�onal organ�zat�ons. But 
countr�es also have �nd�v�dual rel�ef efforts. 
Turkey �s one of them. Turkey �s one of the 
countr�es that prov�de the most ass�stance.”

Erg�nay made the follow�ng statements about 
the role of k�ndness tra�ns �n Afghan�stan:
“5 out of 6 tra�ns del�vered only 
human�tar�an a�d. e�r total number �s 60 
thousand fam�l�es, approx�mately 600 
thousand people. If we take �nto account the 
help that arr�ved on our 5th �ood and 
earthquake rel�ef tra�n, we can assume that 
we are prov�d�ng d�rect ass�stance to 
approx�mately 70-75 thousand fam�l�es, that 
�s, 700-750 thousand people. Afghan fam�l�es 
tend to have many ch�ldren.”

“People Express Grat�tude”

Emphas�z�ng that a harsh w�nter season �s 
pred�cted th�s year compared to last year and 
that �t �s �mportant to support �nternat�onal 
organ�zat�ons to help Afghan�stan, Erg�nay 
noted that the country has needs �n all areas.

Erg�nay sa�d the follow�ng about the a�d 
del�vered: “People �n Afghan�stan at every 
opportun�ty express the�r grat�tude for our 
help. People see how Turkey �s at the 

forefront, how s�ncerely and sel�essly �t 
prov�des th�s ass�stance, and �t �s �mportant 
that these ass�stance act�v�t�es cont�nue �n the 
com�ng per�od. Unfortunately, the major�ty 
of the populat�on l�ves below the poverty l�ne 
and malnutr�t�on has become a very ser�ous 
problem �n Afghan�stan. Espec�ally among 
ch�ldren and mothers. �s, of course, leads 
to an unhealthy generat�on and an �ncrease 
�n the problems assoc�ated w�th �t. �s 
�ncreases the burden on hosp�tals and there 
are many needs �n the healthcare system. We 
are try�ng to help �n th�s area as well.”

Stat�ng that they also prov�ded ass�stance to 
the Ataturk Ch�ldren's Hosp�tal �n the cap�tal 
Kabul, wh�ch �s the second largest ch�ldren's 
hosp�tal �n Afghan�stan, the Ambassador 
sa�d: "Ch�ldren from a s�gn�ficant part of 
Afghan�stan come to th�s hosp�tal for 
treatment. Recently, Turkey has s�gn�ficantly 
covered the operat�ng costs of th�s hosp�tal. 

In th�s way, we are try�ng to contr�bute to the 
el�m�nat�on of the problems caused by 
malnutr�t�on.”

Help has reached v�llages that have not 
been helped before

Erg�na� noted that there were many 
d�ff�cult�es w�th del�ver�ng a�d �n 
Afghan�stan, because of bad roads and 
because of rough terra�n: "However, we 
overcame all these problems and, as far as 
poss�ble, tr�ed to get to places where a�d had 
not been del�vered before, and brought them 
to the real people �n need. We were able to 
reach even v�llages that have not rece�ved any 
help so far," he sa�d.

Erg�na� concluded h�s words as follows:
"But th�s human�tar�an a�d act�v�ty �s not 
susta�nable. Now the �nternat�onal 
commun�ty needs to make efforts to get the 
Afghan people back on the�r feet. To do th�s, 
we cons�der �t useful to have more job 
creat�on projects on the agenda.”

SOURCE: AA

About 7 thousand tons 
of humanitarian aid 
came from Turkey to 
Afghanistan with 6 
"Trains of Kindness". 
ey have reached out 
to more than 700,000 
Afghans in need, 
including victims of 
natural disasters, 
orphans, widows and 
the disabled.
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İran, Almanya Başbakanı Scholz'u
 “müdahalec� ve kışkırtıcı" olmakla suçladı

Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Ke-
nan�, Scholz’un İran yönet�m�-
ne da�r son açıklamalarına 

cevap verd�.

Bakanlığın �nternet s�tes�nde yayımlanan 
açıklamada, Kenan�, bazı ülkeler�n "�nsan 
haklarını s�yas� oyunlarının malzemes�" 
yaptıklarını �dd�a ederek, şunları kaydett�:

"Saddam rej�m�ne ver�len destekler�, 
ABD’n�n Kapsamlı Ortak Eylem Planı 
(KOEP) anlaşmasından çek�lmes�n�n ar-
dından (İran’a) uygulanan yaptırımlarda 
ABD'ye ayak uydurmaları ve sonuncusu 
Şah Çerağ Türbes�’ne yönel�k DEAŞ’ın 
terör eylemler�ne sess�z kalmaları g�b� du-
rumları unutuyorlar.”

İran’ın �nsan hakları konusunda "sorum-
luluk �lkes�ne dayanarak" �rade gösterd�ğ�-
n� kaydeden Kenan�, Almanya’nın, ülkele-
r�n egemenl�ğ�ne saygı gösterme konu-
sundak� "uluslararası sorumluluğundan 
kaçmanın" yanı sıra "İran karşıtı terör�st 

ve ayrılıkçı gruplara" barınak sağladığını 
ve kend�n� �nsan hakları savunucusu ola-
rak gösterd�ğ�n� �fade ett�.

Kenan�, tar�hsel bağları bozmanın uzun va-
del� sonuçlar doğuracağını, İran’ın Alman 
makamlarından talep ett�ğ� �nsan hakları 
l�stes�n�n uzun b�r l�ste olduğunu bel�rte-
rek, Almanya'nın "sorumlu b�r şek�lde" 
geçm�ştek� talepler� de aydınlatması gerek-
t�ğ�n� vurguladı.

Alman makamlarına �l�şk�lerde "rasyonal�-
teye ger� dönme tavs�yes�nde bulunduğu-
nu" aktaran Kenan�, karşılıklı saygı ve çı-
karlar �nşa etmen�n, sürdürüleb�l�r �ş b�rl�-
ğ�n�n tek yolu olduğunu kaydett�.
İran �le Almanya arasındak� karşılıklı 
açıklamalar
İran Dış�şler� Bakanı Hüsey�n Em�r Ab-
dullah�yan, 10 Kasım'da Tw�tter hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, "Esk� bağları bal-
talamak uzun vadel� sonuçlar doğurur. Al-
manya ortak zorlukları çözmey� veya 
(İran �le) karşı karşıya gelmey� seçeb�l�r. 

Cevabımız orantılı ve kes�n olacaktır." �fa-
deler�n� kullanmıştı.

Bunun üzer�ne, Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz da dün yaptığı açıklamada, göster�-
c�lere ve Almanya'dak� İran kökenl� vatan-
daşlara seslenerek, "Talep ett�ğ�n�z her 
şey�n arkasındayız, �nsan hakları ve kadın 
hakları �ç�n. İran halkının yanındayız." de-
m�şt�.

İran’ın, BM üyes� olduğunu, �nsan hakları-
nı destekleme ve koruma taahhüdünde bu-
lunduğunu bel�rten Scholz, şunları söyle-
m�şt�:

"İnsan hakları �hlal ed�ld�ğ�nde bunu gör-
mel� ve harekete geçmel�y�z. B�z de bunu 

yapıyoruz. Tahran, Senendec, İsfahan ve 
Ş�raz'da sokaklarda ve mahkeme salonla-
rında neler olduğunu görüyoruz. Özgür-
lük ve adalet �ç�n ver�len mücadeley� görü-
yoruz. Ş�ddete derhal son ver�lmes�n� 
talep ed�yoruz. S�yas� tutukluların, hap�s-
tek� gazetec�ler�n serbest bırakılmasını 
talep ed�yoruz.”

Fa�ller�n sorumlu tutulab�lmes� �ç�n del�l-
ler�n toplanmasını destekled�kler�n� bel�r-
ten Scholz, Avrupa B�rl�ğ�n�n İran’a karşı 
hal�hazırda bazı yaptırım paketler�n� kabul 
ett�ğ�n� hatırlatarak, gelecek haa bu yap-
tırımlara yen�ler�n�n ekleneceğ�n� açıkla-
mıştı.

KAYNAK:AA

Iran condemns German 
Chancellor Scholz
of '�ntervent�on�sm and �nc�tement'

ore�gn M�n�stry spokesman FKenan� responded to Scholz's 
recent statements regard�ng the 

Iran�an adm�n�strat�on. 

In a statement publ�shed on the 
m�n�stry's webs�te, Kenan�, argu�ng that 
some countr�es are mak�ng human 
r�ghts "the stuff of the�r pol�t�cal games," 
says:

"ey forget the support g�ven to 
Saddam's reg�me, the�r compl�ance w�th 
U.S. sanct�ons �mposed (on Iran) aer 
the U.S. w�thdrew from the Jo�nt 
Comprehens�ve Plan of Act�on (JCPOA) 
agreement, and the�r s�lence on ISIS 
terror�st attacks, the latest of wh�ch 
targeted the Shah Charag Mausoleum.”

Not�ng that Iran has demonstrated �ts 
w�ll to human r�ghts "based on the 

pr�nc�ple of accountab�l�ty," Kenan� sa�d 
Germany, �n add�t�on to "sh�rk�ng �ts 
�nternat�onal respons�b�l�ty" to respect 
the sovere�gnty of countr�es, prov�des 
sanctuary to "ant�-Iran�an terror�st and 
separat�st groups" and pos�t�ons �tself as 
a human r�ghts defender.

Kenan� also sa�d that the severance of 
h�stor�cal t�es w�ll have long-term 
consequences, not�ng that the l�st of 
human r�ghts that Iran has demanded 
from the German author�t�es �s long, 
and stressed that Germany must "res-
pons�bly" clar�fy past demands.

Quot�ng that he adv�sed the German 
author�t�es to "return to rat�onal�ty" �n 
relat�ons, Kenan� noted that bu�ld�ng 
mutual respect and �nterests �s the only 
way to susta�nable cooperat�on.

Rec�procal statements between Iran 
and Germany

Iran�an Fore�gn M�n�ster Hosse�n Am�r 
Abdullah�yan tweeted on November 10: 
"Underm�n�ng old t�es has long-term 
consequences. Germany can solve 
common problems or confront (Iran). 
Our response w�ll be proport�onate and 
accurate.”

In response, German Chancellor Olaf 
Scholz yesterday address�ng demonstra-
tors and c�t�zens of Iran�an or�g�n �n 
Germany sa�d that the German author�-
t�es support the Iran�an people.

Stat�ng that Iran �s a member of the UN 
and �s comm�tted to support�ng and 
protect�ng human r�ghts, Scholz also 
sa�d:

"When human r�ghts are v�olated, we 
must see and take act�on. at's what we 
do. We see what �s happen�ng on the 
streets and �n the courtrooms of Tehran, 
Sananj, Isfahan and Sh�raz. We are 
w�tness�ng a struggle for freedom and 
just�ce. We demand an �mmed�ate end 
to the v�olence. We demand the release 
of pol�t�cal pr�soners and �mpr�soned 
journal�sts.”

Stat�ng that they support the collect�on 
of ev�dence so that the perpetrators can 
be brought to just�ce, Scholz recalled 
that the European Un�on has already 
adopted some sanct�ons packages 
aga�nst Iran, and announced that new 
ones w�ll be added to these sanct�ons 
next week.

SOURCE:AA

Iran�an Fore�gn M�n�stry spokesman Nasser Kenan� condemned German Chancellor 
Olaf Scholz of "�ntervent�on�sm and encouragement," say�ng �t was contrary to 
d�plomat�c pract�ce.

İran Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan�, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u "müdahalec� ve 
kışkırtıcı" olmakla suçlayarak, bunun d�plomat�k teamüllere aykırı olduğunu söyled�.



46 yıl sonra açılan Maraş'a Türk�ye'den 
daha çok tur�st beklen�yor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� (KKTC) Baş-
bakan Yardımcısı, Tur�zm, Kültür, Gençl�k 
ve Çevre Bakanı F�kr� Ataoğlu, dünyanın 

dört b�r yanından tur�st çeken Maraş'ı, Türk�ye'den 
bekled�kler�nden daha az k�ş�n�n z�yaret ett�ğ�n� be-
l�rtt�.

Ataoğlu, tur�zm fuarına katılmak �ç�n geld�ğ� Antal-
ya'da AA muhab�r�ne, Gaz�mağusa bölges�nde yer 
alan ve 46 yılın ardından 2020'de kademel� olarak açı-
lan Maraş'ın, KKTC'n�n tur�zm potans�yel�n� daha da 
artırdığını söyled�.

Maraş'a açıldığı yıl c�dd� sayıda tur�st bekled�kler�n� 
ancak küresel salgın neden�yle bunun gerçekleşmed�-
ğ�n� aktaran Ataoğlu, salgın sonrası öneml� b�r tur�zm 
hareketl�l�ğ� yaşandığını kaydett�.

Bölgen�n tar�h�yle, geçm�ş�yle, sah�ller�yle, parklarıyla 
uluslararası b�r üne sah�p olduğunu d�le get�ren Ata-
oğlu, "Maraş'ın uzun yıllar kapalı kalması c�dd� merak 
uyandırıyor, şu anda dünyanın her yer�nden c�dd� rağ-
bet var. KKTC'n�n tur�zm�ne de poz�t�f yansıması 
oldu. Her yerden tur�st çek�yoruz." ded�.

Ataoğlu, Maraş'a gelenler�n hem tar�h� dokuyu göre-
b�ld�kler�n� hem de kumsalında yürüyüp, sah�l�nde de-
n�ze g�reb�ld�kler�n� anlattı.

Maraş'a öneml� yatırımlar yapıldığını bel�rten Ataoğ-
lu, bölgen�n alışver�ş, b�s�klet k�ralama noktalarıyla tu-
r�zme daha elver�şl� hale get�r�ld�ğ�n� kaydett�.

Başkent Lefkoşa'dak� yen� Ercan Haval�manı'nın tu-
r�zm hareketl�l�ğ�n� daha da artıracağına �şaret eden 
Ataoğlu, "Yen� haval�manının açılması demek uçak 
b�let fiyatlarının �sten�len noktaya ulaşab�lmes� ve 
daha çok tur�st�n gelmes� demek." �fades�n� kullandı.

"Türk�ye �le �ş b�rl�ğ� �ç�ndey�z”
Tur�zmden daha fazla pay alab�lmek �ç�n Türk�ye �le �ş 
b�rl�ğ� �ç�nde olduklarını 
vurgulayan Ataoğlu, tu-
r�zmde yatak sayısının ar-
tırılması noktasında Tür-
k�ye'den ve KKTC'den ya-
tırımcıların ortak çalış-
maları bulunduğunu b�l-
d�rd�.

Tanıtım film� hazırladık-
larını aktaran Ataoğlu, 
özell�kle gelecek yıldan 
�t�baren daha fazla tur�st� 
KKTC'de konuk etmey� 
planladıklarını kaydett�.

Ataoğlu, Türk�ye'den gelen tur�stler�n bekled�kler� 
kadar olmadığını �fade ederek, sözler�n� şöyle tamam-
ladı:

"Daha fazla Türk tur�st� KKTC'de görmek �st�yoruz. 
Anavatanımızdan KKTC'ye gelen kardeşler�m�ze bak-
tığımızda nüfusa oranla rakamın çok düşük olduğunu 
görüyoruz, bu da b�z� üzüyor. KKTC'de yaşayan kar-
deşler�m�z Anadolu'nun bağrından kopup, gelm�ş Kıb-
rıslı Türkler. Onun �ç�n Türk�ye'de yaşayan herkes�n 
Maraş başta olmak üzere KKTC'y� z�yaret etmeler�n�, 
güzell�kler�n� yaşamalarını �st�yoruz.”
KAYNAK:AA

KKTC Başbakan Yardımcısı, Tur�zm, Kültür, Gençl�k ve Çevre Bakanı F�kr� Ataoğlu, "Maraş'ın 
uzun yıllar kapalı kalması c�dd� merak uyandırıyor, şu anda dünyanın her yer�nden c�dd� rağbet 
var. KKTC'n�n tur�zm�ne de poz�t�f b�r yansıması oldu." ded�.

«Ghost Resort» of 
Varosha opens doors for 
the first t�me �n 46 years
"e fact that Varosha 
has been closed for 
many years ra�ses 
ser�ous cur�os�ty and 
there �s now a ser�ous 
demand from all over 
the world. It has also 
had a pos�t�ve �mpact 
on TRNC tour�sm," 
sa�d F�kr� Ataoglu, 
Deputy Pr�me M�n�ster 
of the Turk�sh Republ�c 
of Northern Cyprus 
(TRNC).

taoglu, who came to Aparticipate in the tourism 
fair in Antalya, told the AA 

correspondent that Varosha is 
opening gradually from 2020. e 
fact that the resort opens its doors 
aer 46 years further increases the 
tourist potential for the TRNC. 
Ataoglu also said that they expected a 
large number of tourists in the 
opening year, but this did not happen 
due to the global pandemic.

Stating that the region has an 
international reputation with its 
history, beaches and parks, Ataoglu 
said: "Based on the fact that Varosha 
has been closed for many years, 
causes serious curiosity, and there is 
now a serious demand from all over 
the world. We started attracting 
tourists from everywhere.”

Visitors to Varosha can see historical 
values, stroll along the beaches and 
swim in the sea. In addition, Ataoglu 
noted that signi�cant investments have 
been made in Varosha and the region 
has become more suitable for tourism 
with shops and bicycle rentals.

Ataoğlu suggested that the opening of 
the new airport means that airfares can 
reach the desired target and more 
tourists are expected. Pointing out that 
the new Ercan Airport in the capital 
Nicosia will further enhance tourist 
mobility.

"We cooperate with Turkey”

Stressing about cooperation with 
Turkey to get more pro�t from 
tourism, Ataoglu said that investors 

from Turkey and the TRNC are working 
together to increase the number of 
places for tourists.
us, Ataoglu assured that they plan to 
receive more tourists to the TRNC, 
especially from next year.
Saying that there are not as many 
tourists from Turkey as they expected, 
Atagolu concluded his words as follows:

"We want to see more tourists from 
Turkey to the TRNC.  We are saddened 
that the number of visitors from our 
homeland is very small. Our brothers 
living in the TRNC are Turkish Cypriots 
who broke away from the heart of 
Anatolia. For this reason, we want 
everyone who lives in Turkey to visit the 
TRNC, especially Varosha, and enjoy its 
beauty.”

SOURCE:AA
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ye ülke Türk�ye, Azerbaycan, Kazak�stan, Kır-Ügız�stan ve Özbek�stan cumhurbaşkanlarınca 
�mzalanan Semerkant B�ld�r�s�'nde, l�derler�n 

Türk D�l� Konuşan Ülkeler İşb�rl�ğ� Konsey�n�n ku-
rulmasına �l�şk�n Nahçıvan Anlaşması'nın amaç ve �l-
keler� doğrultusunda �şb�rl�ğ� ve dayanışmayı der�n-
leşt�rme ve gen�şletme konusundak� taahhütler� vur-
gulandı.

Türk halklarının ortak tar�h�, d�l�, kültürü, gelenekler� 
ve değerler� temel�nde, TDT'n�n çok taraflı kapsamı 
dah�l�nde �şb�rl�ğ�n� daha da der�nleşt�rme ve gen�ş-
letme konusundak� kararlılıklarının y�nelend�ğ� b�ld�-
r�de, Türk devletler�n�n bağımsızlıklarından bu yana 
kaydett�kler� d�kkate değer s�yas� ve sosyo-ekonom�k 
�lerlemes�n� takd�r ett�kler� kayded�ld�.

B�ld�r�de, TDT üye ve gözlemc� ülkeler�n özell�kle ege-
menl�k, toprak bütünlüğü ve uluslararası düzeyde 
kabul gören sınırların dokunulmazlığı ve �ç �şler�ne 
müdahale etmeme hususlarına saygı başta olmak 
üzere, uluslararası hukukun genel kabul görmüş 
norm ve �lkeler� uyarınca, üye ülkeler�n güvenl�ğ� ve 
�st�krarını güçlend�rmen�n hedeflend�ğ�ne �şaret ed�-
lerek t�caret, ulaştırma, yatırım ve bölgesel bağlantı 
�le �lg�l� g�r�ş�mler�n teşv�k ed�lmes� yoluyla ekonom�k 
�şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� amaçlayan ortak çabaları-
nın sürdürülmes�n�n son derece öneml� olduğu vur-
gulandı.

Teşk�latın, Türk dünyasının değerler�n� ve çıkarlarını, 
bölgesel ve uluslararası alanda daha fazla destekleme 
rolünü gel�şt�rme konusundak� kararlılıkları; üye ül-
keler arasında güçlend�r�lm�ş b�r tutum gel�şt�rmek 
amacıyla, TDT çerçeves�nde Türk dünyasının çıkarla-
rını etk�leyen bölgesel ve uluslararası konularda �st�-
şarelerde bulunmanın önem� bel�rt�ld�.

“KKTC'n�n TDT gözlemc� statüsünü memnun�yet-
le karşılıyoruz"
B�ld�r�de, tar�h boyunca Türk meden�yet�n�n gel�şme-
s�ndek� öneml� rolü, b�l�msel, manev� veya d�n� şahs�-
yetlere ve eğ�t�mc�lere ev sah�pl�ğ� yapması, Türk dün-
yasının s�yas�, t�car�, b�l�m ve kültür merkezler� olarak 
h�zmet etm�ş olması hususlarını göz önünde bulun-
durarak, Semerkant'ı "Türk Dünyası Meden�yet Baş-
kent�" �lan ett�kler� kayded�lerek, "Kıbrıs Türkler�n�, 
Türk dünyasının parçası olarak gördükler� ve 
KKTC'n�n TDT gözlemc� statüsünü memnun�yetle 
karşıladıkları" vurgulandı.

B�ld�r�de, Azerbaycan ve Ermen�stan arasındak� �l�ş-
k�ler�n, b�rb�rler�n�n egemenl�ğ�n�, toprak bütünlüğü-
nü ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının doku-
nulmazlığını karşılıklı tanıma ve bunlara saygı göster-
me temel�nde normalleşt�r�lmes�n� destekled�kler� ve 
Azerbaycan'ın çatışma sonrası rehab�l�tasyon, yen�-
den �nşa ve yen�den bütünleşme çabalarına katkıda 
bulunmaya hazır oldukları b�r kez daha tey�t ed�ld�.

Kırgız�stan Cumhur�yet�'n�n Kırgız-Tac�k sınırındak� 
duruma uluslararası hukukun temel �lkeler� doğrultu-
sunda barışçıl b�r çözüm bulma çabalarına destek ver-

d�kler� �fade ed�len b�ld�r�de, bu bağlamda üye devlet-
ler�n, Kırgız�stan'ın altyapısının gel�şt�r�lmes� ve yen�-
den �nşasına yönel�k çabalarına yardım etmeye hazır 
olduklarına �şaret ed�ld�.

Afgan�stan'dak� vah�m ekonom�k ve �nsan� durum-
dan end�şe duyulduğu bel�rt�len b�ld�r�de, uluslararası 
topluma, Afgan�stan'a �nsan� yardım sağlama çabala-
rını güçlend�rme çağrısında bulunuldu.

B�ld�r�de, l�derler�n, Özbek�stan'ın tarafların yüküm-
lülükler�n�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n b�r algor�tmanın 
hazırlanması ve koord�nasyonu amacıyla Afgan ma-
kamlarıyla Yüksek Düzeyl� Uluslararası Afgan�stan 
Müzakere Grubu adıyla kalıcı b�r d�yalog kurma g�r�-
ş�m�n� alkışladıkları bel�rt�ld�.

Terör�zm�n, aşırıcılığın ve bölücülüğün her türüne ve 
b�ç�m�ne karşı mücadelen�n yanı sıra ırkçılık, ayrım-
cılık, yabancı ve İslam düşmanlığı, nefret söylem� ve 
dezenformasyonla mücadelede �şb�rl�ğ�n� artırmaya 
ve bu alanlarda uluslararası platformlardak� çabaların 
koord�nasyonunu sağlamaya karar verd�kler� kayde-
d�len b�ld�r�de, göçmen kaçakçılığı ve �nsan kaçakçılı-
ğı da dah�l olmak üzere düzens�z göçle mücadele �ç�n 
�şb�rl�ğ� fırsatlarını araştırmaya karar verd�kler� vur-
gulandı.

B�ld�r�de, Türk halklarıyla ortak tar�h, d�l, kültür, ge-
lenek ve değerlerden yararlanarak t�car� ve ekonom�k 
�şb�rl�ğ� alanları da dah�l olmak üzere Asya kıtasıyla 
�l�şk�ler� gen�şletmey� ve der�nleşt�rmey� amaçlayan 
Türk�ye'n�n Yen�den Asya G�r�ş�m�'n�n desteklend�ğ� 
�fade ed�len b�ld�r�de, barış ve �st�krarın sağlanması, 
gen�ş uluslararası �şb�rl�ğ� ve �nsanlığın sürdürüleb�l�r 
kalkınmasının desteklenmes�n� amaçlayan Ortak Gü-
venl�k ve Refah �ç�n Semerkant Dayanışma G�r�ş�-
m�'n�n memnun�yetle karşılandığı aktarıldı.

Ekonom�k ve sektörel �şb�rl�ğ�
B�ld�r�de, karşılıklı t�caret� ve yatırımı kolaylaştırmak 
�ç�n gerekl� adımları atarak üye ülkeler arasında elve-
r�şl� koşullar yarattıkları ve �lg�l� makamları, üye ülke-
ler arasında t�car� tamamlayıcılığı arttırmayı ve tar�fe 
ve tar�fe dışı engeller� ortadan kaldırmayı amaçlayan 
yen� g�r�ş�mler hazırlamaya teşv�k ett�kler� vurgula-
nırken d�ğer önlemler�n yanı sıra t�caret ve gümrük 
prosedürler�n�n bas�tleşt�r�lmes� ve uyumlaştırılması 
yoluyla, üye ülkeler arasındak� t�caret rakamlarını art-
tırmak ve ayrıca t�caret mal�yetler�n� azaltmak ve mal-
ların TDT üye ülkeler�n�n sınırlarından geç�ş�n� hız-
landırmak �ç�n "TDT T�caret�n Kolaylaştırılması Stra-
tej�s�"n�n kabul ed�lmes�n�n önem�ne �şaret ed�ld�.
B�ld�r�de, Kazak�stan'ın, Türk devletler� arasındak� 
ekonom�k �şb�rl�ğ� ve bağlantıyı güçlend�rmek ama-
cıyla Türk�stan'da Türk devletler� �ç�n "TURANSEZ" 
özel ekonom�k bölges�n� kurma davet�n� destekled�k-
ler� bel�rt�ld�.

Ulaştırma ve taşımacılık
Üye ülkeler�n �lg�l� kurumlarına, üye ülkeler arasında 
�y� gel�şt�r�lm�ş ve b�rb�r�ne bağlı fiz�k� ve hafif ulaştır-
ma altyapı projeler� �le bölge �ç� bağlantının sağlan-

masına yönel�k yatırımların arttırılmasına öncel�k ve-
r�lmes� tal�matı verd�kler� kayded�len b�ld�r�de, Hazar 
Geç�şl� Uluslararası Doğu-Batı Orta Kor�doru boyun-
ca taşımacılık faal�yetler�n� kolaylaştırmak ve üye ve 
gözlemc� ülkeler arasında ulaştırma �şb�rl�ğ�n� güçlen-
d�rmek �ç�n öneml� b�r adım olarak, "TDT Üye Ülke-
ler� Arasında Uluslararası Komb�ne Yük Taşımacılığı 
Anlaşması"nın �mzalanmasını ve "Ulaştırma Bağlantı 
Programı"nın kabul ed�lmes�n� takd�rle karşıladıkları 
kayded�ld�.

B�ld�r�de, üye ülkeler�n, Zenzegur Kor�doru'nun en 
yakın zamanda açılması, "Bakü-T�fl�s-Kars" dem�r 
yolu hattının kapas�tes�n�n arttırılması, Avrupa �le 
Asya arasındak� ulaşım hatlarının �y�leşt�r�lmes�ne kat-
kıda bulunan, "Özbek�stan-Kırgız�stan-Ç�n" ve "T�r-
m�z- Mezar-ı Şer�f-Kab�l-Peşaver" dem�r yolu hatları-
nın �nşası �ç�n gösterd�kler� çabaları destekled�kler� 
�fade ed�ld�.

Türk bölges�nde ver�ml�, �st�krarlı ve kes�nt�s�z taşı-
macılık �ç�n kotaların kaldırılması, trans�t geç�ş �z�n-
ler�n�n sayısının arttırılması ve d�ğer fiz�k� olmayan 
engeller�n ortadan kaldırılması da dah�l taşımacılığın 
serbestleşt�r�lmes� ve bu yönde daha fazla adım atıl-
ması �ç�n üye ülkeler� teşv�k ett�kler� kayded�len b�ld�-
r�de, bunun �ç�n �lg�l� bakanlıkları t�caret hacm�n�, 
yolcu akışını ve tur�st�k faal�yetler� arttırmak amacıy-
la üye ülkeler arasında mevcut hava taşımacılığı ve 
hava kargo ağları �le düşük mal�yetl� uçuşları gen�şlet-
mek �ç�n ulusal s�v�l havacılık otor�teler�n�, �şb�rl�ğ� 
yapmaya ve l�beral b�r hava taşımacılığı pol�t�kasını 
desteklemeye teşv�k etmekle görevlend�rd�kler� vur-
gulandı.

B�ld�r�de, İstanbul'da Mayıs 2022'de düzenlenen TDT 
Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar 4. Top-
lantısı'nın sonuçlarını ve "Türk D�l� Haber Ajanslar 
B�rl�ğ� (TKA)" �le "TDT Gazetec�ler B�rl�ğ�"n�n kurul-
masını memnun�yetle karşıladıkları ve üye ülkeler� bu 
konuda gerekl� �ç prosedürler� tamamlamaya teşv�k et-
t�kler� bel�rt�ld�.

Üye ve gözlemc� devletler�n Görsel-İş�tsel Medya Dü-
zenley�c�ler�n�n �lk toplantısının 26-29 Ek�m 2022'de 
Azerbaycan'ın başkent� Bakü ve Şuşa kent�nde düzen-
lenmes�n� ve Türk Yayın Düzenleme Otor�teler� Foru-
mu'nun kurulmasını memnun�yetle karşıladıkları 
�fade ed�len b�ld�r�de, 2023'te Kazak�stan'da 2. Türk 
Ün�vers�te Spor Oyunları'nın (Turk�c Un�vers�ade) dü-
zenlenmes�n� teşv�k ett�kler� ve üye ülkeler�n �lg�l� ma-
kamlarını organ�zasyon �ç�n azam� �şb�rl�ğ� sağlamaya 
ve Oyunlara akt�f olarak katılmaya çağırdıkları akta-
rıldı.

Özbek�stan Cumhurbaşkanı Şevket M�rz�yoyev'�n 
2023'ü “Türk Meden�yet�n�n Yüksel�ş Yılı" �lan etme 
öner�s�n� memnun�yetle karşıladıkları kayded�len b�l-
d�r�de, TDT 10. Z�rves�'n� 2023'te Kazak�stan'da dü-
zenlemeye karar verd�kler�, b�r sonrak� z�rveye kadar 
TDT Dönem Başkanlığı'nın Özbek�stan'a geçt�ğ� 
anımsatıldı.
KAYNAK:AA

Türk Devletler� Teşk�latı 9'uncu Z�rves� 
Semerkant B�ld�r�s� yayımlandı
Türk Devletler� Teşk�latı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 
Konsey� 9'uncu Z�rves� Semerkant B�ld�r�s� yayımlandı.



n the Samarkand Declaration signed by the IPresidents of Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan, the commitment of 

the leaders to deepen and expand cooperation and 
solidarity in accordance with the goals and principles 
of the Nakhchivan Cooperation Agreement, special 
attention was paid to the Council of Turkic-speaking 
States.

Reaffirming their determination to further deepen and 
expand cooperation in the multilateral format of the 
united territorial communities on the basis of the 
common history, language, culture, traditions and 
values of the Turkish peoples, the statement noted that 
they highly appreciate the outstanding political and 
socio-economic progress achieved by the Turkish states 
since independence.

e declaration stated that it is aimed at strengthening 
the security and stability of the member states in 
accordance with the universally recognized norms and 
principles of international law, especially while 
respecting the sovereignty, territorial integrity and 
inviolability of internationally recognized borders and 
inviolability - interference in the internal affairs of the 
participating countries and observers of the united 
territorial community stressed the extreme importance 
of continuing our joint efforts aimed at improving the 
economic  cooperation by promoting initiatives related 
to transport, investment and regional connectivity.

e determination of the Organization to develop its 
role in further promoting the values and interests of 
the Turkic world at the regional and international 
levels; In order to develop a stronger relationship 
between the Member States, the importance of 
consultations on regional and international issues 
affecting the interests of the Turkic world within the 
framework of the UTC was emphasized.

"We welcome the observer status of the UTC for the 
TRNC”

In the declaration, given its important role in the 
development of the Turkic civilization, which sheltered 
scientists, spiritual or religious �gures and educators, as 
well as served as a political, commercial, scienti�c and 
cultural center of the Turkic world, Samarkand was 
designated as a "civilizational center". e capital of the 
Turkic world". It was noted that they regarded the 
Turkish Cypriots as part of the Turkic world and 
welcomed the TRNC's status as an observer of the 
UNITED TERRITORIAL COMMUNITY.

e declaration reaffirms that they support the 
normalization of relations between Azerbaijan and 
Armenia on the basis of mutual recognition of and 
respect for the sovereignty, territorial integrity and 
inviolability of their internationally recognized borders 
and are ready to contribute to the post-con�ict 
reconstruction of Azerbaijan, reconstruction and 
reintegration efforts have been made.

Expressing support for the efforts of the Kyrgyz 
Republic to peacefully resolve the situation on the 
Kyrgyz-Tajik border in accordance with the basic 
principles of international law, it was pointed out that 
the Member States are ready to contribute to the efforts 
of Kyrgyzstan to develop and restore its infrastructure.

Expressing concern at the dire economic and 
humanitarian situation in Afghanistan, the statement 
called on the international community to intensify its 
efforts to provide humanitarian assistance to 
Afghanistan.

e statement said the leaders welcomed Uzbekistan's 
initiative to establish a permanent dialogue with the 
Afghan authorities called the High-Level International 
Negotiating Group on Afghanistan in order to develop 
and agree on an algorithm for ful�lling the parties' 
obligations.

e statement noted that it was decided to increase 
cooperation and coordinate efforts in these areas in the 
�ght against terrorism, extremism and all forms and 
forms of separatism, as well as racism, discrimination, 
xenophobia and Islamophobia, hate speech and 
disinformation, including the smuggling of migrants 
and the smuggling of people. It was stressed that they 
had decided to explore possibilities for cooperation to 
combat illegal migration.

e declaration stated that Turkey's "Asia Again" 
initiative, aimed at expanding and deepening relations 
with the Asian continent, including in the �eld of trade 
and economic cooperation, through the use of 
common history, language, culture, traditions and 
values with the Turkic peoples, was stated that the 
Samarkand Solidarity Initiative for Common Security 
and Prosperity, which is aimed at supporting 
international cooperation and sustainable 
development, was welcomed.  Humanity.

Economic and sectoral cooperation

Stressing that, by taking the necessary steps to facilitate 
mutual trade and investment, they create an enabling 
environment among Member States and encourage the 
relevant authorities to prepare new initiatives aimed at 
enhancing the complementarity of trade among 
Member States and eliminating tariff and non-tariff 
barriers, inter alia, measures, trade and customs 
procedures. 

e importance of adopting the "Trade Facilitation 
Strategy of united territorial communities" to increase 
the volume of trade between the member states 
through simpli�cation and harmonization, as well as to 
reduce trade costs and accelerate the transit of goods 
across the borders of the member states of the united 
territorial communities was noted.

e statement said that they supported Kazakhstan's 
proposal to create a special economic zone 

"TURANSEZ" for Turkish states in Turkestan in order 
to strengthen economic cooperation and ties between 
Turkish states.

Transport

In the statement, which was recorded in the statement, 
they instructed the relevant institutions of the Member 
States to give priority to investments in well-developed 
and interconnected physical and light transport 
infrastructure projects and intraregional links between 
Member States facilitating transport activities along the 
Caspian Sea. Crossing the International East-West 
Corridor and the Participant and the Observer It was 
noted that they highly appreciated the signing of the 
"International Agreement on Combined Freight 
Transport between the Member States of the UTC" and 
the adoption of the "Transport Connectivity 
Programme" as an important step in strengthening 
transport cooperation. between countries.

In the declaration, the member states "Uzbekistan-
Kyrgyzstan-China" and "Tirmidy-Mazar-Mazar-i-
Sharif-Kabul-Peshawar", which contribute to the early 
opening of the Zenzegur corridor, the capacity of the 
Baku-Tbilisi-Kars railway line, the improvement of 
transport lines between Europe and Asia. It was 
expressed that they supported their efforts to build the 
I-Sharif-Kabil-Peshawar railway lines.

e declaration noted that they called on member 
countries to liberalize transport and take additional 
steps in this direction, including the abolition of 
quotas, an increase in the number of transit permits 
and the removal of other non-physical barriers to 
efficient, stable and uninterrupted transport in Turkey. 
It was stressed that they had instructed national civil 
aviation authorities to cooperate and support liberal air 
transport policies with a view to expanding existing air 
transport and air cargo networks and low-cost �ights 
between member countries with a view to increasing 
passenger traffic and tourist activity.

In the declaration, they welcomed the results of the 4th 
meeting of ministers of media and information of the 
UTC, held in Istanbul in May 2022, as well as the 
establishment of the "Association of Turkish-Language 
News Agencies (ATIA)" and the "Union of UTC 
Journalists". ey declared that their Member States 
have the necessary internal cooperation in this regard. 
It was stated that States had encouraged them to 
complete the procedures.

In a statement in which it was noted that they welcome 
the proposal of the President of Uzbekistan Shavkat 
Mirziyoyev to declare 2023 the "Year of the Rise of 
Turkish Civilization", it was decided to hold the 10th 
summit of the united territorial communities in 
Kazakhstan in 2023, and the term of the chairmanship 
of the united territorial community was transferred to 
Uzbekistan until the next summit.
SOURCE:AA

e Samarkand Declaration of the 
IX Summit of the Organization of 
Turkic States has been published
e Samarkand Declarat�on of the IX Summ�t of the Counc�l of 
Heads of State and Government of the Organ�zat�on of Turk�c States 
(OTG) has been publ�shed
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Türk�ye'n�n 2030'a kadar
yılda 10 m�lyar dolar
yatırımla net sıfır em�syona 
ulaşab�leceğ� hesaplanıyor
Türk�ye'n�n yıllık 10 m�lyar dolar yatırımla 
güneş, rüzgar ve depolama teknoloj�ler�nde 
kapas�tes�n� artırarak ve fos�l yakıt tüket�m�n� 
düşürerek 2050'de net sıfır em�syona 
ulaşab�leceğ� tesp�t ed�ld�.

abancı Ün�vers�tes� İstanbul Pol�t�ka-Slar Merkez�'n�n (İPM) B�rleşm�ş M�l-
letler İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Çerçeve Söz-

leşmes� 27. Taraflar Konferansı'nda 
(COP27) yarın tanıtımı yapılacak "Türk�-
ye’n�n Karbonsuzlaşma Yol Har�tası: Sektö-
rel Fayda Mal�yet Anal�z�" raporunda, Tür-
k�ye'n�n son güncel ver�ler� olan 2020 ve 
2030 yılları arasındak� yatırım �ht�yacı he-
saplandı.
Buna göre, enerj�, ulaşım, b�nalar, sanay� ve 
d�ğer üret�c� sektörlerde bu dönemde 101 
m�lyar dolar yatırım mal�yet�yle Türk�ye 
2050'de net sıfır em�syona ulaşab�lecek.
Tüm sektörlerde yapılması gereken yatırım-
lar 171 m�lyar dolar olarak hesaplanırken, 
aynı yatırımlar özell�kle fos�l yakıt tüket�m�-
n�n düşmes� sonucunda 70 m�lyar dolar ka-
zanç sağladığından yatırım �ht�yacı 101 m�l-
yar dolara karşılık gel�yor.
Yatırımlarla fos�l yakıt tüket�m�n�n düşmes� 
sonucu sağlık mal�yetler�n�n de 42,1 m�lyar 
dolar azalacağı hesaplanıyor.
1 m�lyar 350 m�lyon ton karbon em�syo-
nunun önüne geç�l�yor
Bu dönüşüm sayes�nde 1 m�lyar 350 m�lyon 
ton karbon em�syonunun önüne geç�l�yor ve 
Türk�ye'n�n karbon em�syonları 2030'da 
2018 sev�yes�n�n yüzde 32 altına düşüyor.
İkl�m kr�z�yle mücadele �ç�n gerekl� dönü-
şümde en öneml� sektör olarak öne çıkan 
elektr�k sektöründe 2030'a kadar 36,5 m�lyar 
dolar yatırım �ht�yacı bulunurken, kömür ve 
doğal gaz tüket�m�n�n azalması sayes�nde bu 
rakam 29 m�lyar dolara �n�yor.
Ulaşım sektöründe gerekl� yatırım petrol tü-
ket�m�n�n azalmasıyla 12,5 m�lyar dolardan 
2 m�lyar dolara düşüyor.
En büyük mal�yet kalem� �se kentsel dönü-
şümün de dah�l ed�ld�ğ� b�nalarda ortaya çı-
kıyor. B�nalarda 100 m�lyar dolara yaklaşan 
yatırım �ht�yacı fos�l yakıt tüket�m�n�n azal-
ması sonucu 41 m�lyar dolara ger�l�yor. Sa-
nay� ve d�ğer üret�c� sektörlerdek� �ht�yaç �se 
21 m�lyar dolar sev�yes�nde kalıyor.
Rüzgar, güneş ve depolama kapas�teler�n-
de artış

Rapora göre, bu yatırımlarla Türk�ye'de 28 
g�gavat ek güneş enerj�s�, 23 g�gavat �lave rüz-
gar enerj�s� kapas�tes� devreye g�r�yor.
Ayrıca, bu yatırımlar 2020-2023 dönem�nde 
devreye alınan 1,32 g�gavatlık santral dışın-
da s�steme yen� kömürlü term�k santraller�n 
devreye alınmaması ve mevcut kömürlü 
santraller�n 2035'e kadar devreden çıkması-
nı sağlıyor.

Den�z üstü rüzgar santraller�n�n ve yoğun-
laştırılmış güneş enerj�s� teknoloj�ler�n�n 
2026'dan �t�baren s�steme entegre ed�lmeye 
başlanması, yaklaşık 5,7 depolama g�gavatlık 
depolama teknoloj�ler�n�n devreye alınması 
ve uluslararası enterkoneks�yon hat kapas�-
tes�nde 3,35 g�gavat artış sağlanab�l�yor.
Raporun ed�törü ve İPM İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Çalışmaları Koord�natörü Üm�t Şah�n, Tür-
k�ye'n�n 2053'te net sıfır hedefine ulaşmak 
�ç�n ş�md�den harekete geçmek �sted�ğ�n� be-
l�rterek, "Gec�kt�kçe bu hesapladığımız mal�-
yet her gün daha da artacak.10 yıllık dönü-
şüm mal�yet� Türk�ye'n�n m�ll� gel�r�n�n yak-
laşık yüzde 1'�ne denk gel�yor." �fadeler�n� 
kullandı.

Çalışmada tüm sektörler�n ayrı ayrı ele alın-
dığını ve detaylı b�r mal�yet anal�z� yapıldığı-
nı aktaran Şah�n, şunları kaydett�:
"Gerek Avrupa �le t�caret�m�ze devam ede-
b�lmek, gerekse Par�s anlaşmasının şartlarını 
yer�ne get�rmek �ç�n Türk�ye em�syonlarını 
�dd�alı b�r şek�lde azaltmak ve net sıfıra ulaş-
mak zorunda. Bunun �ç�n Türk�ye'n�n gün-
cel ulusal katkı beyanında em�syonlarını en 
kısa zamanda tepe noktasına çıkaracağını ve 
azaltmaya başlayacağını �lan etmes� gerek�-
yor. Çalıştığımız net sıfır senaryosu Türk�-
ye'n�n 2030'a kadar karbon em�syonlarını 
2018 sev�yes�ne göre yüzde 32 azaltmasını 
ve 1 m�lyar 350 m�lyon ton karbon em�syo-
nunun engellenmes�n� sağlıyor. Türk�ye'n�n 
yıllık sera gazı em�syonunun 520 m�lyon 
ton olduğunu düşünürsek bu öneml� b�r 
m�ktar."
KAYNAK:AA

Turkey could reach zero
em�ss�ons by 2030 w�th an 
annual �nvestment of 
$10 b�ll�on
Turkey could ach�eve zero em�ss�ons by 2050 
by �ncreas�ng �ts capac�ty �n solar, w�nd and 
storage technolog�es, as well as reduc�ng foss�l 
fuel consumpt�on w�th an annual �nvestment 
of $10 b�ll�on.
e Istanbul Pol�cy Center of Sabanc� 
Un�vers�ty's report, Turkey's Roadmap 
for Decarbon�zat�on: A Sectoral Cost-
Benefit Analys�s, wh�ch w�ll be 
presented tomorrow at the 27th 
Conference of the Part�es to the Un�ted 
Nat�ons Framework Convent�on on 
Cl�mate Change (COP27), prov�des the 
latest update. e need for �nvestment 
�n the per�od from 2020 to 2030 �s 
calculated.

Accord�ngly, Turkey w�ll be able to 
ach�eve zero em�ss�ons �n 2050 at an 
�nvestment cost of $101 b�ll�on �n 
energy, transport, construct�on, �ndustry 
and other manufactur�ng sectors.

Wh�le the �nvestments to be made �n all 
sectors are est�mated at $171 b�ll�on, the 
need for �nvestment corresponds to 
$101 b�ll�on, as the same �nvestments 
prov�de a return of $70 b�ll�on, espec�ally 
as a result of decl�n�ng foss�l fuel 
consumpt�on.

As a result of the decl�ne �n foss�l fuel 
consumpt�on w�th �nvestment, �t �s 
est�mated that health care costs w�ll 
decrease by $42.1 b�ll�on.

1 b�ll�on 350 m�ll�on tons of carbon 
d�ox�de em�ss�ons have been preven-
ted

anks to th�s transformat�on, the 
em�ss�on of 1 b�ll�on 350 m�ll�on tons of 
carbon �s prevented, and carbon 
em�ss�ons �n Turkey w�ll fall by 32% 
compared to the level of 2018 �n 2030.

Wh�le the electr�c�ty sector, wh�ch 
stands out as the most �mportant sector 
�n the transformat�ons needed to 
combat the cl�mate cr�s�s, requ�res an 
�nvestment of $36.5 b�ll�on through 
2030, that figure drops to $29 b�ll�on 
thanks to lower consumpt�on of coal 
and natural gas.

e requ�red �nvestment �n the 
transport sector �s reduced from $ 12.5 
b�ll�on to $ 2 b�ll�on due to a decrease �n 
o�l consumpt�on.

e largest �tem of expend�ture appears 
�n bu�ld�ngs, wh�ch also �nclude urban 
transformat�on. e need for bu�ld�ng 
�nvestment, approach�ng $100 b�ll�on, 
drops to $41 b�ll�on as a result of lower 
foss�l fuel consumpt�on. Demand for 

�ndustry and other manufactur�ng 
�ndustr�es rema�ns at $21 b�ll�on.

Increase �n w�nd, solar and storage 
capac�t�es

Accord�ng to the report, th�s �nvestment 
w�ll br�ng an add�t�onal 28 g�gawatts of 
solar power and an add�t�onal 23 
g�gawatts of w�nd power to Turkey.

In add�t�on, these �nvestments ensure 
that new coal-fired thermal power 
plants w�ll not be put �nto operat�on �n 
the system, except for the 1.32 g�gawatt 
power plant comm�ss�oned �n the 
per�od 2020-2023, and ex�st�ng coal-
fired power plants w�ll be decomm�ss�o-
ned unt�l 2035.

Integrat�ng offshore w�nd farms and 
concentrated solar energy technolog�es 
�nto the system from 2026, comm�ss�o-
n�ng storage technolog�es by approx�ma-
tely 5.7 g�gawatts and �ncreas�ng the 
capac�ty of �nternat�onal connect�ng 
l�nes by 3.35 g�gawatts.

e report's ed�tor and IPM cl�mate 
change research coord�nator, Yum�t 
Şah�n, sa�d Turkey wants to take act�on 
now to reach the net zero target �n 2053, 
and sa�d: "Over t�me, these costs that we 
expect w�ll �ncrease day by day. e cost 
of the 10-year transformat�on �s roughly 
one percent of Turkey's nat�onal �ncome 
and �s equal to 1. used phrases.

Stat�ng that the study looked at all 
sectors separately and conducted a 
deta�led cost analys�s, Shaheen sa�d:

"To cont�nue our trade w�th Europe and 
meet the terms of the Par�s Agreement, 
Turkey must drast�cally reduce �ts 
em�ss�ons and reach net zero. To do so, 
Turkey must announce �n �ts current 
nat�onal contr�but�on statement that �t 
w�ll reach the peak of �ts em�ss�ons. as 
soon as poss�ble and start reduc�ng �t. 
e net zero scenar�o we are work�ng 
on allows Turkey to reduce �ts carbon 
em�ss�ons by 32 percent compared to 
2018 levels by 2030 and prevent 1 b�ll�on 
350 m�ll�on tons of carbon em�ss�ons. 
G�ven that Turkey's annual greenhouse 
gas em�ss�ons amount to 520 m�ll�on 
tons, th�s �s a s�gn�ficant amount."

SOURCE: AA



�v�l İn�s�yat�f ( Zel�ha Sorkunlu) Guterres, Rusya �le Ukrayna arasın-Sda Türk�ye ve B�rleşm�ş M�lletler arabuluculuğuyla �mzalanan tahıl 
anlaşmasının 120 günlüğüne uzatılmasının ardından Tw�tter hesa-

bından yaptığı açıklamada, anlaşmanın yen�lenmes�nden duyduğu mem-
nun�yet� d�le get�rd�.
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan ve Türk�ye'ye teşekkür eden Gu-
terres, "Onların cömertl�ğ� ve kararlılığı olmadan bu g�r�ş�m asla doğmaz-
dı. İstanbul, olağanüstü b�r d�plomat�k başarının merkez� olmaya devam 
ed�yor." değerlend�rmes�nde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volod�m�r Zelensk�y, Karaden�z Tahıl Kor�-
doru Anlaşması'nın sürdürülmes�ne �l�şk�n bugün ver�len karardan do-
layı Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'a ve B�rleşm�ş M�lletler 
(BM) Genel Sekreter� Anton�o Guterres'e teşekkür ett�.
Zelensk�y, gece saatler�nde Telegram hesabından paylaştığı günlük görün-
tülü mesajında, Karaden�z Tahıl Kor�doru Anlaşması'nın Türk�ye, BM, 
Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uza-
tılmasını değerlend�rd�.
Söz konusu anlaşmaya göre Karaden�z üzer�nden tahıl ürünler�n�n sevk�-
yatının devam edeceğ�n� d�le get�ren Zelensk�y, "Tüm zorluklara, 
Rusya'nın çeş�tl� man�pülasyonlarına rağmen Karaden�z l�manlarımızdan 
tarım ürünler� �hraç etmeye devam edeceğ�z." ded�.
Tahıl g�r�ş�m� sayes�nde 1 Ağustos'tan �t�baren Ukrayna'nın Odessa bölge-
s� l�manlarından 450'den fazla gem� �le toplam 11 m�lyon tona yakın gıda 
ürünü �hraç ed�ld�ğ�n� aktaran Zelensk�y, şöyle devam ett�:
"Bu �ş� gel�şt�rmek �ç�n her şey� yaptık ve yardım eden tüm ortaklarımıza 
teşekkür ed�yorum. BM Genel Sekreter� Guterres'e, Türk�ye ve Cumhur-
başkanı Erdoğan'a şahsen teşekkür ed�yorum."
Küresel açlık kr�z�n�n önlenmes� yönünde tahıl g�r�ş�m�n gen�şlet�lmes� 
adına görüşmeler yaptıklarını, söz konusu g�r�ş�mde ABD, Almanya, Ja-
ponya, Polonya ve Belç�ka g�b� ülkeler�n de yer almak �sted�kler�n� kayde-
den Zelensk�y, "Dünya b�rl�k �ç�nde olursa açlığın üstes�nden gel�n�r." de-
ğerlend�rmes�nde bulundu.
Zelensk�y, Malezya Havayollarına a�t "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te 
Ukrayna'da düşürülmes�ne �l�şk�n Hollanda'da görülen davada, 4 sanık-
tan 3'üne "öldürme" ve uçağın düşürülmes�nden ömür boyu hap�s cezası 
ver�lmes�n� "öneml�" olarak n�telend�rd�.
Mahkeme kararına göre, uçağın düşürülmes�nde suçlu olan sanıkların ce-
zalarını çekecekler�n� bel�rten Zelensk�y, "Rusya bu felaket hakkında çok 
yalan söyled�, ancak ana kanıtlar bel�rlend�." ded�.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönel�k bugün de hava saldırıları düzenled�ğ�n� 
d�le get�ren Zelensk�y, saldırılar sonucu 7 s�v�l�n yaşamını y�t�rd�ğ�n� ve 
bu sayının artab�leceğ�n� söyled�.
Bugün gerçekleşen saldırılarda da Ukrayna'dak� enerj� altyapıların hasar 
aldığını bel�rten Zelensk�y, başkent K�ev başta olmak üzere ülken�n çeş�tl� 
bölgeler�nde 10 m�lyondan fazla �nsanın elektr�ks�z kaldığını kaydett�.
İtalya, tahıl anlaşmasının yen�lenmes�n� memnun�yetle karşıladı ve 
Türk�ye'y� övdü
İtalya Dış�şler� Bakanlığı, Karaden�z Tahıl Kor�doru Anlaşması'nın Tür-
k�ye, B�rleşm�ş M�lletler (BM), Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında 
alınan karar doğrultusunda uzatılmasından memnun�yet duyduğunu b�l-
d�rd�.
Bakanlığın Tw�tter'dak� resm� hesabından yapılan paylaşımda, "İtalya, Ka-
raden�z'de Tahıl İhracatı Anlaşması'nın yen�lenmes�ne yönel�k b�r anlaş-
maya varılmasını memnun�yetle karşılamaktadır. BM'n�n b�tmez tüken-
mez d�plomat�k çabaları ve Türk�ye'n�n övgüye değer çalışmasıyla müm-
kün kılınan, dünya gıda güvenl�ğ� �ç�n k�l�t b�r sonuç." �fadeler� kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Türk�ye'n�n ev sah�pl�ğ�nde ger-
çekleşt�r�len dörtlü görüşmeler net�ces�nde Türk�ye, B�rleşm�ş M�lletler, 
Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Ka-
raden�z Tahıl Kor�doru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan �t�baren 120 gün sü-
reyle uzatıldığını b�ld�rm�şt�.
Ukrayna'dak� savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda kr�z�n�n çö-
zümü �ç�n Türk�ye'n�n koord�nasyonunda yürütülen tahıl sevk�yatı anlaş-
ması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın h�mayes�n-
de Ukrayna, Rusya, Türk�ye ve BM arasında �mzalanmıştı.

Anton�o Guterres ve Volod�m�r
Zelensk�yden Türk�ye'ye Teşekkür

BM Genel Sekreter� Anton�o Guterres, Rusya �le Ukrayna 
arasındak� tahıl anlaşmasının uzatılmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk�ye'ye teşekkür ederek, 
"Onların cömertl�ğ� ve kararlılığı olmadan bu g�r�ş�m 
asla doğmazdı." �fades�n� kullandı.

'Grain' thanks from Guterres and
Vladimir Zelensky to Turkey 

UN Secretary-General António Guterres expressed gratitude to 
President Erdogan and Turkey aer the renewal of the Russia-
Ukraine grain deal, saying: "Without their generosity and 
determination, this initiative would never have been born.”

The Civil Initiative (Zeliga Sorkunlu) 
Guterres expressed his deep gratitude aer 
the 120-day extension of the grain 

agreement signed between Russia and Ukraine with 
the mediation of Turkey and the UN, on his Twitter 
account.

anking President Recep Tayyip Erdogan and 
Turkey, Guterres said: "Without their generosity and 
determination, this initiative would never have been 
born. Istanbul continues to be the center of 
extraordinary diplomatic success."
President of Ukraine Volodymyr Zelensky thanked 
President Recep Tayyip Erdogan and Secretary 
General of the United Nations (UN) Antonio 
Guterres for the decision taken today regarding the 
continuation of the Agreement on the Black Sea 
Grain Corridor

Zelensky assessed the extension of the Agreement on 
the Black Sea Grain Corridor in accordance with the 
decision taken between Turkey, the UN, the Russian 
Federation and Ukraine in his daily video message 
published at night on his Telegram account.

Stating that in accordance with this agreement, the 
supply of grain products through the Black Sea will 
continue, Zelensky said: “Despite all the difficulties 
and various manipulations on the part of Russia, we 
will continue to export agricultural products from 
our Black Sea ports.”

According to Zelensky, thanks to the grain initiative, 
since August 1, a total of about 11 million tons of 
food products have been exported from the ports of 
the Odessa region of Ukraine by more than 450 
ships.
"We have done everything to improve this business 
and I thank all our partners who have helped. I 
would also like to personally thank UN Secretary-
General Guterres, Turkey and President Erdogan," 
the President of Ukraine said.

Zelensky, stating that negotiations are underway to 
expand the grain initiative to prevent a global hunger 
crisis, and that countries such as the United States, 
Germany, Japan, Poland and Belgium want to 
participate in this initiative, said: "If the world is 
united, hunger will be overcome."

Zelensky called it "important" that in the case being 
considered in the Netherlands in the case of the 
crash of Malaysia Airlines �ight MH17 in Ukraine in 
2014, 3 out of 4 defendants were sentenced to life 

imprisonment for "murder" and the plane crash.
Noting that according to the court's decision, those 
accused of the plane crash will serve their sentences, 
Zelensky said: "Russia has lied a lot about this 
disaster, but the main evidence has been established."
e President of Ukraine said that Russia is also 
launching airstrikes in Ukraine today, and said that 7 
civilians were killed as a result of the attacks, and this 
number may increase.

Speaking about the energy infrastructure that also 
suffered as a result of the attacks, Zelensky noted that 
more than 10 million people were le without 
electricity in various regions of the country, 
especially in the capital Kiev.

Italy welcomes resumption of grain deal and 
praises Turkey

e Italian Foreign Ministry said it was pleased to 
extend the Agreement on the Black Sea Grain 
Corridor in accordance with the decision taken 
between Turkey, the United Nations (UN), the 
Russian Federation and Ukraine.

A message on the ministry's official Twitter account 
reads: “Italy welcomes the agreement reached on the 
extension of the agreement on grain exports in the 
Black Sea. A key achievement for food security, 
made possible by the UN's endless diplomatic efforts 
and Turkey's commendable work.”

President Recep Tayyip Erdogan said that as a result 
of the quadrilateral negotiations organized by Turkey, 
the Agreement on the Black Sea Grain Corridor was 
extended for 120 days from November 19 in 
accordance with the decision taken between Turkey, 
the UN, the Russian Federation and Ukraine.

An agreement on the shipment of grain, coordinated 
by Turkey to solve the global food crisis that arose 
with the outbreak of war in Ukraine, was signed 
between Ukraine, Russia, Turkey and the UN under 
the auspices of President Erdogan in Istanbul on July 
22.
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Al�yev, Avrupa B�rl�ğ�'n�n 
(AB) Doğu Ortaklığı Özel 
Tems�lc�s� D�rk Schuebel l�-

derl�ğ�ndek� AB yetk�l�ler� ve Doğu 
Ortaklığına üye bazı ülke tems�lc�le-
r�nden oluşan heyet� kabul ett�.

Görüşmede, Azerbaycan'ın Doğu Or-
taklığını üye ülkeler arasındak� �ş b�r-
l�ğ�nden z�yade Avrupa B�rl�ğ� �le �ş 
b�rl�ğ�n� güçlend�rmek �ç�n ek b�r fır-
sat olarak değerlend�rd�ğ�n� bel�rten 
Al�yev, yen� jeopol�t�k koşullar nede-
n�yle mevcut mekan�zmaları yen�-
den ele almak gerekt�ğ�n� d�le get�r-
d�.

AB heyet�n�n Bakü'den önce Er�van'ı 
z�yaret ett�ğ�n� hatırlatan Al�yev, Er-
men� yönet�m�n�n "Barış �st�yoruz." 
�fadeler�n�n man�pülasyon olduğunu 
vurguladı. Al�yev, şöyle devam ett�:
"Çünkü gerçekten barış �steselerd� 
tekl�fim�ze cevap ver�rlerd�. Savaşın 
b�t�m�nden hemen sonra b�r barış an-
laşması �ç�n müzakerelere başlamayı 
tekl�f eden b�zd�k. 

Toprağı yıllardır �şgal altında olan 
b�r ülken�n zorla adalet� tes�s etmes�, 
düşmanı yend�kten sonra barış tekl�f 
etmes� dünya tar�h�nde enderd�r. 
Topraklarımızın Ermen�stan tarafın-
dan yakılıp yıkılmasına, Azerbay-
canlıların çekt�ğ� acılara rağmen b�z 
barış tekl�f ett�k. Beş maddeden olu-
şan b�r barış metn� önerd�k. İl�şk�le-
r�n normalleşmes�n�n temel�n� bel�r-
lemeye çalışan b�zd�k. Ermen�stan 
bu sürec�n �lk aşamasında çok tered-
dütlüydü. Ş�md� barıştan bahsed�-
yorlar ama b�zler barışın onlar �ç�n 
ne anlama geld�ğ�n� anlamıyoruz.”

Al�yev, Ermen�stan yönet�m�nden ya-
pılan açıklamaların çel�şk�l� olduğu-
na d�kkat� çekerek, "İk� yolumuz ol-
malı, Azerbaycan-Ermen� �l�şk�ler�-
n�n normalleşme sürec� ve ayrıca 

Azerbaycan ve Karabağ'dak� Ermen� 
azınlığı hak ve güvenl�k açısından �l-
g�lend�ren konular." ded�.

Er�van yönet�m�n�n, Karabağ'dak� Er-
men� azınlığı �lg�lend�ren meseleler� 
barış anlaşması görüşmeler�ne çek-
mek �sted�ğ�n� anlatan Al�yev, "Bu �m-
kansız. Buna razı olmayacağız. Bu ne-
denle, Ermen� hükümet�n�n günde-
m�yle �lg�l� tamamen net b�r poz�syo-
nuna �ht�yacımız var. Geçenlerde 
'Onlar barış �st�yorsa b�z de barış �s-
ter�z.' ded�m. Barış �stem�yorlarsa, 
bu onların terc�h�. 30 yıldır barışımız 
olmadı ve Ermen�stan bunun nasıl 
b�tt�ğ�n� unutmamalı." d�ye konuştu.

Karabağ'dak� Ermen�ler�n hak ve gü-
venl�ğ�n� Er�van �le konuşmayacak-
larını �fade eden Al�yev, şunları kay-
dett�:
"Bunu Karabağ'da yaşayan Ermen�-
lerle konuşmaya hazırız ama ceple-
r�nde Moskova'nın gönderd�ğ� ve 
Rus halkından çaldığı m�lyarlarca pa-
rası olan Vardanyan g�b�lerle değ�l. 
Moskova'dan oraya çok net b�r gün-
demle gönder�ld�. Karabağ'da yaşa-
yan ve orada yaşamak �steyen �nsan-
larla konuşmaya hazırız. B�z buna ha-
zırız. Bu arada bu süreç başladı. Bazı 
ülkelerden yan� dışarıdan müdahale 
olmasaydı, o sürec� durdurmak �ç�n 
b�r g�r�ş�mde bulunulmasaydı, o 
zaman süreç daha d�nam�k olab�l�rd� 
d�ye düşünüyorum.”

Al�yev, Karabağ'dak� Ermen�lerle gö-
rüşme sürec�nde, Azerbaycan'a des-
tek vereceğ�n� düşündüğü AB, ABD 
ve Rusya arasında fik�r b�rl�ğ�n�n ol-
ması gerekt�ğ�n� b�ld�rd�.
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Al�yev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak
�steyenlerle konuşmaya hazırız

Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Al�yev, Karabağ'da 
yaşayan ve yaşamak 
�steyen Ermen�lerle hak 
ve güvenl�kler� 
konularını görüşmeye 
hazır olduklarını, bu 
sürec�n de başlatıldığını 
söyled�.

l�yev rece�ved a delegat�on cons�st�ng of AEU off�c�als and representat�ves of some 
Eastern Partnersh�p countr�es, led by the 

EU Spec�al Representat�ve for the Eastern 
Partnersh�p D�rk Schuebel.

Stating that Azerbaijan considers the Eastern 
Partnership as an additional opportunity to 
strengthen cooperation with the European Union, 
rather than cooperation between member states, 
Aliyev said that due to the new geopolitical 
conditions, it is necessary to revise existing 
mechanisms.

Recalling that the EU delegation visited Yerevan 
before Baku, Aliyev stressed that the statements of 
the Armenian administration "We want peace" are 
manipulation. Aliyev continued:
"Because if they really wanted peace, they would 
have responded to our offer. It was we who 
proposed to start negotiations on a peace 
agreement immediately aer the end of the war. In 
world history, it is rare for a country whose territory 
has been occupied for many years to forcibly 
administer justice, offering peace aer defeating the 
enemy. Despite the fact that our lands were burned 
and destroyed by Armenia, despite the suffering of 
Azerbaijanis, we offered peace. We have proposed a 
peace text consisting of �ve points. It was we who 
tried to lay the foundation for the normalization of 
relations. Armenia was very hesitant at the initial 
stage of this process. Now they are talking about 
peace AMI, but we do not understand what peace 
means to them.”

Noting the contradictory statements of the 
Armenian leadership, Aliyev said: "We should have 

two ways, the process of normalization of 
Azerbaijani-Armenian relations, as well as issues 
related to the rights and security of the Armenian 
minority in Azerbaijan and Karabakh.”

Explaining that the Yerevan administration wants 
to bring issues concerning the Armenian minority 
in Karabakh to the negotiations on a peace 
agreement, Aliyev said: "is is impossible. We 
won't go for it. erefore, we need a very clear 
position on the agenda of the Armenian 
Government. He recently said, "If they want peace, 
we want peace too." I said. If they don't want peace, 
it's their choice. We have not had peace for 30 years, 
and Armenia should not forget how it ended.”

Expressing that they will not talk with Yerevan 
about the rights and security of Armenians in 
Karabakh, Aliyev also added:

"We are ready to talk about this with Armenians 
living in Karabakh, but not with people like 
Vardanyan, who has billions of money that Moscow 
sent and stole from the Russian people. He was sent 
from Moscow with a very clear agenda. We are 
ready to talk to people who live in Karabakh and 
want to live there." In the meantime, this process 
has begun. If there had been no interference from 
some countries, that is, from outside, and if there 
had been no attempt to stop this process, then, I 
think, the process would have been more dynamic."
Aliyev said that during the meeting with 
Armenians in Karabakh, there should be a 
consensus between the EU, the US and Russia, 
which, in his opinion, will support Azerbaijan.
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Al�ev: We are ready to talk to 
those who l�ve and want to l�ve
�n Karabakh
Azerba�jan� Pres�dent Ilham Al�yev sa�d that they are ready 
to talk to Armen�ans who l�ve and want to l�ve �n Karabakh, 
th�s process has begun.



Devlet Başkanı Şi, görüşmede, 
Çin ve Japonya'nın Asya'nın ve 
dünyanın önemli ülkeleri olarak 

ortak çıkarlara ve işbirliği potansiyeline 
sahip olduğunu belirterek, Pekin'in ilişkile-
re verdiği önemin değişmediğini ve değiş-
meyeceğini vurguladı.
Diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu 
yana geçen 50 yılda ilişkilerin büyük mesa-
fe kat ettiğini, bölgede barışa ve refaha 
katkı sağladığını ifade eden Şi, yeni dö-
nemde de ilişkileri uygun doğrultuda geliş-
tirmeyi umduklarını belirtti.
Japon Başbakan Kişida da görüşmede ülkesinin hukuka dayalı ulus-
lararası düzenin korunmasından yana olduğunu vurgulayarak, 
Japon hükümetinin, Çin'in Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Deni-
zi'ndeki ihtilaflı bölgelerde artan askeri nüfuzuna yönelik kaygılarını 
aktardığını ifade etti.
Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması gerektiğinin altını 
çizen Kişida, iki ülkenin güvenlik alanında iletişimin sürdürülmesin-
de �kir birliğine vardıklarını söyledi.
Japonya ile Çin arasında "istikrarlı ve yapıcı" ikili ilişkiler çağrısı yap-
tığını belirten Kişida, Japon Dışişleri Bakanı'nın Çin'e ziyaretinin 
planlandığını kaydetti.
3 yıl sonra ilk
Görüşme, Japon Başbakan'ın, geçen yıl göreve gelmesinden bu yana 
Şi ile ilk buluşması oldu. Kişida, geçen haa Kamboçya'daki Güney-
doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında Çinli mevki-
daşı Li Kıçiang ile görüşmüştü.
APEC marjındaki yüz yüze görüşme ile Japon ve Çinli liderler, yak-
laşık 3 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu. Temmuzda uğ-
radığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe 
Şinzo, en son Aralık 2019'daki Pekin'i ziyaretinde Devlet Başkanı Şi 
ile bir araya gelmişti.
Çin Halk Cumhuriyeti ile Japonya, 1972'de "ebedi barış ve dostluk 
ilişkilerinin kurulmasına" ilişkin tebliğ imzalayarak diplomatik ilişki-
lerini başlatmıştı. İki ülke, bu yıl ilişkilerinin normalleşmesinin 50. 
yıl dönümünü kutluyor.
Çin-Japon ilişkileri, Doğu Çin Denizi'ndeki çatışan egemenlik talep-
leri ile II. Dünya Savaşı ve öncesiyle bağlantılı tarihsel sorunların 
sebep olduğu tartışmalar nedeniyle zaman zaman gerilimlere sahne 
oluyor.
Öte yandan, Çin ile ABD ve Batılı mütte�kleri arasındaki artan je-
opolitik rekabet, Tokyo'nun bu ülkelerle ekonomik, siyasi ve askeri 
bağları nedeniyle iki ülke arasındaki güveni olumsuz etkiliyor.
Japonya'nın Çin ile egemenlik ihtilafı 
içindeki Tayvan'a verdiği destek de ilişki-
lerde zaman zaman bir gerilim unsuru 
olarak öne çıkıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy 
Pelosi'nin ağustos başında Ada'ya yaptığı 
ziyaret sırasında Çin ana karasından ateş-
lenen güdümlü füzelerin Tayvan'ın doğu-
sunda, Tokyo'nun Münhasır Ekonomik 
Bölge (MEB) ilan ettiği sulara düşmesi 
iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti.

KAYNAK:AA

Ç�n ve Japon l�derler�, Tayland'dak� APEC 
Z�rves�'nde �lk kez yüz yüze görüştü

Ç�n Devlet Başkanı Ş� C�np�ng �le 
Japonya Başbakanı K�ş�da Fum�o, 
Tayland'dak� Asya Pas�fik 
Ekonom�k İşb�rl�ğ� Örgütü 
Z�rves�'nde yüz yüze görüştü.

e leaders of China and Japan met face to face
for the �rst time at the APEC summit in ailand
Chinese President Xi Jinping and Japanese Prime Minister 
Fumio Kishida met face to face at the Asia-Paci�c Economic 
Cooperation Organization summit in ailand.

During the meeting, Head of State Shi said that 
China and Japan, as important countries of Asia 
and the world, have common interests and 

potential for cooperation, and stressed that the importance 
that Beijing attaches to relations has not changed and will not 
change.

Stressing that over the 50 years since the establishment of 
diplomatic relations, relations have come a long way and 
contributed to peace and prosperity in the region, Xi Jinping 
expressed hope for the development of relations in the 
appropriate direction in the new period.

Japanese Prime Minister Kishida also stressed that his 
country stands for the preservation of an international order 
based on law, adding that the Japanese government has 
expressed concern about China's growing military in�uence 
in disputed areas in the East China and South China Seas.

Speaking about the need to preserve peace and stability in the 
Taiwan Strait, he said that the two countries agreed to 
continue communication in the security sphere. He also 
called for "stable and constructive" bilateral relations between 
Japan and China, and noted that the visit of the Japanese 
Foreign Minister to China is planned.

For the �rst time in 3 years

It was �rst meeting between the Japanese Prime Minister and 
Shi since he took office last year. Kishida met with his 
Chinese counterpart Li Assiang on the sidelines of the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in 
Cambodia last week.

Aer a face-to-face meeting on the APEC sidelines, Japanese 
and Chinese leaders gathered together for the �rst time in 
almost 3 years. Former Japanese Prime Minister Abe Shinzo, 
who was assassinated in July, last met with President Xi 
during his visit to Beijing in December 2019.
e People's Republic of China and Japan established 
diplomatic relations in 1972 by signing a communique on 
"establishing relations of eternal peace and friendship." is 
year, the two countries celebrate the 50th anniversary of 
normalization of relations.

Sino-Japanese relations deteriorated aer World War II due 
to con�icting claims of sovereignty in the East China Sea. 
Tensions arise from time to time due to disagreements 
caused by historical issues related to the Second World War.
On the other hand, the growing geopolitical competition 
between China and the United States and their Western allies 
negatively affects the trust between the two countries due to 
Tokyo's economic, political and military ties with these 
countries.

Japan's support for Taiwan, which is in a sovereignty dispute 
with China, also stands out from time to time as a factor of 
tension in relations.

During the visit of the Speaker of the US House of 
Representatives Nancy Pelosi to the island in early August, 
guided missiles �red from mainland China fell on the waters 
east of Taiwan, which Tokyo declared an exclusive economic 
zone (EEZ), increased tensions between the two countries.

SOURCE: AA
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