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Yapay zeka, öncelikli olarak bankacılık 
sektöründe kullanılmaya başlanmasının 
ardından içlerinde sağlık sektörünün de 
bulunduğu pek çok alanda pratikte 
kullanılmaktadır. “Yapay Zeka” terimi ilk defa 
1956’da kullanılmış olsa da bu teknolojinin 
geliştirilerek pratikte kullanıma sunulmasına 
yönelik çalışmaların hız kazanması son yıllara 
denk gelmektedir. Bu noktada yapay zeka 
teknolojisinin geliştirilmesinin nedenleri 
arasında, günümüzde yeterli düzeyde bilgi 
toplanabilmesi imkanı ile gerekli 
algoritmaların geliştirilebilir olması 
gösterilebilir. 
Yapay zeka yapımındaki ana amaç, insan 
zekasını taklit edebilmesi üzerine kurulmuştur. 
Yapay zekanın işlevsel olabilmesi için büyük 
miktarlarda veri ve sofistike algoritmalara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yani yapay zekanın, 
verilen bilgiler doğrultusunda insan 
müdahalesi olmadan kendi kendini 
yönetebilmesi ve geliştirebilmesi 
gerekmektedir. Günümüzde yapay zeka 
geliştirme çalışmaları, çok çeşitli alanlarda 
yürütülmektedir. Bunlar arasında, belirlenen 
kurallar çerçevesinde bilgi taraması yapılması, 
insan düşüncesini simüle eden sinir ağı yapımı, 
belirli modellemeye dayalı bilgisayar okuması 
ve konuşmayı tanımaya ve sentezlemeye 
yardımcı olan ses yardımcıları yer almaktadır.  
Modern yapay zekalar, kendi deneyimlerine 
dayanarak gelişim kaydedebilmekte ve amaç 
ile görevlerine yönelik gerekli uyumu 
sağlayabilmektedirler. Kullanım alanlarının 
oldukça yaygınlaştığı günümüzde, yapay 
zekasız bir dünyayı hayal etmek oldukça güç 
görünmektedir. Kullanım alanları arasında, 
akıllı telefonlarımızdaki sesli komutlar, akıllı 
evlerdeki sesli yönetim sistemleri, üretim 
sektöründeki robotik teknolojiler başta olmak 
üzere sporcuların hazırlanmasında ve tıbbi tanı 
konulması gibi pek çok alan yer almaktadır. 
Yapay zekanın somut amaç ve görevleri 
doğrultusunda sunduğu verimlilik ve doğruluk 
payının şaşırtıcı düzeylerde yüksek olması da 
hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Buna ek olarak, 
verilen veriler doğrultusunda gelecek analizleri 
yapabiliyor olması da önemli bir kazanımdır. 
Örneğin Kanadalı BlueDot izleme sisteminin, 
Aralık 2019’da ortaya çıkan Korona virüsün 
yayılma riskini Dünya Sağlık Örgütü’nün 
açıklamasından daha önce duyurduğu 
bilinmektedir.  
Günümüzdeki modern yapay zeka sistemleri, 
bankacılık sektörü, çağrı merkezleri, müşteri 
hizmetleri, internet mağazaları, akıllı video 
gözetim sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır. Küçük işletmelere kredi 
verilmesi konusunda yapay zeka 
hesaplamalarını kullanan Sberbank, 
Kazakistan’da bu alanda lider kullanıcı 
konumundadır. Adı geçen bankada işe 
alımlarda da kullanılan bu yöntemin, personel 
adaylarının bankadan ne kadar süre sonunda 
ayrılabileceğine dair hesaplamalar da 
yapabildiği belirtilmektedir. Böylece işe 
alınması düşünülen personel adayına bir puan 
verilerek işten ayrılma süresi hakkında 
tahminler de bulunulmaktadır. Bu teknoloji 
banka çalışanlarının sayısının azaltılması ve 
tasarruf edilmesi yönünden iyi bir yöntem 

olarak kullanılmaktadır. Kaspi Bank da uzun 
süredir müşterilerle çalışırken biyometrik 
veriler kullanmaktadır. Biyometrik verileri 
kullanan banka, müşterilerini uzaktan 
tanımlayabilmekte olup bu veriler, kredi verme 
veya ATM’ler aracılığıyla kredi kartı olmadan 
nakit çekme işlemlerinde kullanılabilmektedir. 
Kazakistan’dan bir başka örnek verecek 
olursak Kcell firması yapay zeka teknolojisi 
sayesinde operatörü beklerken telefonu 
kapatan müşteri sayısını 3 kat azaltmayı 
başararak bir dakika içinde hizmet verilen 
müşteri sayısını da %35 artırmıştır. 
Diğer Orta Asya ülkelerinde ise çeşitli 
alanlarda farklı amaçlar doğrultusunda bazı 
çalışmalar yürütüldüğü görülmektedir. 
Örneğin Özbekistan elektronik “Serap” projesi 
ile su kaynaklarının kontrolünü güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Elektronik sistemler 
sayesinde su girişi ve deşarjı, kirlilik oranı, 
arıtma ve yeniden kullanımına yönelik 
bilgilerin elde edilerek daha verimli 
kullanılması hedeflenmektedir. Kırgızistan’da 
ise Kırgız dilinin öğretilmesine yardımcı olan 
mobil uygulamaların geliştirilmesi üzerine 
çalışılmaktadır. Tacikistan, başlattığı 
TajRupt.AI projesinin 2025’e kadar Orta 
Asya’nın bu alandaki araştırma ve geliştirme 
merkezine dönüştürülmesini hedeflemektedir. 
TajRupt.AI adı ile kurulan merkez İslam 
Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve 
İnovasyon Fonu’nun finansal desteği ile 
kurulmuş olup yapay zeka alanında eğitim 
vermektedir. Türkmenistan İletişim ve Bilgi 
Teknolojileri Üniversitesi içerisinde teknoloji 
yeterliliği merkezleri kurmaktadır. Bu 
merkezler elektronik belge sistemlerinin 
geliştirilmesi ile eğitim ve sağlık alanlarında 
kullanılmak üzere yeni sistemler 
geliştirilebilmesi üzerine çalışmalar 
yürütmektedir. 
Bölge ülkelerinin hepsinde üzerinde çalışılan 
veya bir kısmında faaliyet geçmiş olan 
“Güvenli Şehir” projelerinde de benzer 
çalışmaların devam ettiği bilinmektedir. 
Örneğin, Kazakistan’da Korkem Telekom adlı 
yerli firmanın uzmanları tarafından geliştirilen 
“Sergek” akıllı video sistemleri kullanıma 
sunuldu. Bu sistemin ana amacı trafik ihlalleri 
yapan sürücüleri tespit etmektir. Sistem hız 
limitinin aşılması, kırmızı da geçilmesi, otobüs 
yoluna girilmesi, yol işaretlerine uyulmaması 
gibi kuralları çiğneyenleri saptayabilme 
özelliğine sahiptir. Buna ek olarak “Sergek” 
video sistemleri ise araçların bulunmasında ve 
sürücüsünün eşgalinin maske giyiyor olsa bile 
belirlenmesine yardımcı olabilmektedir. Bu tür 
teknolojiler çeşitli suç önleyici adımlar 
çerçevesinde kullanım imkanı sunmaktadır. 
Örneğin kamuya ait sahte plakalı araç ile 
dolaşanları, çalınan araçları, şüpheli şahısları, 
vergi ve benzeri cezaları ödemeyenleri tespit 
etme imkanı sunmaktadır. Bahsi geçen bu 
hizmetler, Kazakistan’da “Güvenli şehir” 
projesi kapsamında kullanılacaktır. Lakin bu 
yeni teknolojilerin tam olarak kullanılması, 
ilgili kanunlarda çeşitli değişikliklerin 
yapılmasını ve büyük ölçekli finansmanı 
gerekli kılmaktadır.  
Özbekistan’da “Güvenli Şehir” projesi Mart 
2017’den itibaren kullanılmaya başlanmış olup 

bu sistem kırmızı ışıkta geçenleri ve hız 
limitini aşanları saptamada kullanılmaktadır. 
İhlallerin otomatik olarak kaydedilmesi ve 
video gözetimi sistemi, başkentin 115 
kavşağına yerleştirilmiş olup, bu sayının 280’e 
çıkarılması planlanmaktadır. Kırgızistan’da 
Şubat 2019’da “Güvenli Şehir” projesinin 
tanıtımı yapılarak önümüzdeki üç sene 
içerisinde kamu ve özel şirketler arasında 
kurulacak ortaklıklar ile Bişkek ve Oş şehirleri 
ile Bişkek - Karakol ve Bişkek - Manas 
Havaalanı karayollarına kamera sistemlerinin 
yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda Vega gibi özel şirketler, yakın 
zamanda trafik ihlallerini kaydeden “devriye 
radarı” adı verilen kameralarını tanıttılar. Bu 
kameraların kaydettiği ihlaller, Infocom 
firmasının veri tabanına gönderilerek burada 
gerekli otomobil ve sürücü veri bankasındaki 
bilgiler ile karşılaştırılarak sorumlulara 
cezaların kesilmesi sağlanacaktır. 
Tacikistan’daki gelişmelere baktığımızda, 
Duşanbe’de Kasım 2013’den beri “Güvenli 
Şehir” projesinin faaliyete geçtiği 
bilinmektedir. Bu sistem Çin’in Huawei 
iletişim firması tarafından kurularak teknik 
servis faaliyetleri de aynı firma tarafından 
yürütülmektedir. Türkmenistan’ın başkenti 
Aşkabat’ta “Güvenli Şehir” projesi, Rus 
firması Vokord tarafından Haziran 2009’dan 
beri yürütülmekte olup, şehrin 80 caddesinde 
kamera sistemleri ile 53 kavşağında trafik 
kuralı ihlallerini belirleyen video sistemleri 
bulunmaktadır. 
Özetle, yapay zekanın kullanımının, şimdiden 
yaşamımızda köklü değişikliklere neden 
olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar, öncelikle 
pek çok basit işlerini makinelere 
yaptıracaklardır. Bu, belli ölçüde hayatımıza 
kolaylıklar sağlarken çok sayıda işyerinin de 
kapanmasına neden olabilir. Buna bağlı olarak 
işinden olanlara yeni iş imkanları sağlanması 
gerekecektir. Bu kişilerin ya yeniden eğitim 
görmeleri ya da farklı alanlarda iş bulmaları 
zorunlu hale gelecektir. Teknolojinin 
gelişmeye devam etmesi ile birlikte bilişim 
uzmanları, hayatın her alanında büyük talep 
görecektirler. İkinci olarak, gözetleme 
sistemleri sayesinde fotoğraf ve videolar ile 
yapılan aramalar, kaybolan veya toplum için 
tehdit oluşturan kişilerin izlenmesi ve 
bulunmasına imkan sağlanacaktır. Lakin böyle 
sistemlerin, yöneticilerin elinde herkesi kontrol 
altında tutabilme potansiyelini barındırması 
nedeniyle insan hak ve özgürlüklerini ihlal 
etme durumu da bulunmaktadır. Bu yüzden 
yeni teknolojik gelişmelerin, faydalarının 
yanında neden olacağı bazı sorunların 
olabileceği ihtimali de göz ardı edilmemelidir. 
Diğer taraftan, devletlerin onları nasıl 
kullandığı da toplumlara bağlıdır. Bu tür 
nedenlerden ötürü, yapay zeka teknolojilerinin 
sürekli kullanılması gibi durumlarda toplumun 
bunun artı ve eksileri konusunda 
bilgilendirilmesi gereklidir. Son olarak, yapay 
zeka teknolojilerindeki gelişmelere paralel 
olarak ortaya çıkan bu hususların denetimine 
ilişkin, yeni yasal düzenlemeleri ve mevcut 
yasalarda değişiklikler yapılması gerekliliğini 
belirtmek gerekir.     



 

 

 

 Tacikistan Merkez Seçim Komisyonu, 
Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon’un 
başkanı olduğu Halkın Demokrasi Par-
tisi’nin meclis seçimlerini kazanarak mec-
lis de çoğunluğu elde ettiğini açıkladı. İlk 
sonuçlara göre Rahmon’un partisi, oyların 
%50,4’ünü alarak meclisteki 63 koltuğun 
47’sini aldı. Seçimlere katılan diğer beş 
parti de %5’lik yasal barajı aşarak en az 
birer milletvekili ile mecliste temsil edil-
meyi garantilemişlerdir. Söz konusu se-
çime katılım oranının %86’nın üzerinde 
olduğu bildirilmiştir (Rfe/Rl, 02.03.2020).  

 Yeni atanan Rusya Federasyonu Güvenlik 
Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medve-
dev, Kazakistan ziyareti sırasında Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Kasım-Comart To-
kayev ile bir araya geldi. Taraflar, gö-
rüşme sırasında ikili ilişkilerin mevcut du-
rumu ve beklentiler ile COVID-19 salgını-
nın yayılmasına karşı mücadelenin de da-
hil olduğu uluslararası ve bölgesel güven-
lik konularına yoğunlaştılar (Akorda, 
06.03.2020).  

 Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, 
Gürcistan’ı ziyaret ederek mevkidaşı Gi-
orgi Gakharia ile görüştü. Taraflar, iki ül-
kenin ortak çıkarları doğrultusunda bölge-
sel güvenlik, ticaret ve ekonomik işbirliği 
ile enerji, ulaştırma ve transit geçiş gibi 
bölgesel projeler hakkında fikir alışveri-
şinde bulundular. İki ülke başbakanı, yük-
sek teknoloji, eğitim ve bilim alanların-
daki işbirliği imkanlarını da görüştüler 
(Primeminister.am, 03.03.2020). 

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Ga-
ribaşvili’yi kabul etti. Söz konusu görüş-
mede, askeri alandaki işbirliği dahil olmak 
üzere ikili stratejik ortaklığın geliştirilmesi 
ve iki ülkenin de içinde yer aldığı Bakü-
Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Cey-
han petrol boru hattı ve Güney Gaz Kori-
doru gibi bölgesel projeler görüşüldü 
(Sputnik, 06.03.2020).  

 Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Luka-
şenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Ör-
gütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav 
Zas ile 2020 için KGAÖ gündemiyle ilgili 
konuları görüşmek üzere Minsk’te bir top-
lantı gerçekleştirdi. Taraflar, kuruluşun 
gözlemci ve ortak statüsüne ilişkin yasal 
düzenlemeleri ele aldılar. Toplantıda, ay-
rıca KGAÖ’ye üye ülkeler arasında askeri 
eğitim tatbikatları ve uyuşturucu kaçakçı-
lığı, yasadışı göç ve siber suçla mücadele 
operasyonlarının da dahil olduğu ortak fa-
aliyetler üzerinde görüş alışverişinde bulu-
nuldu (Csto, 05.03.2020).  

 Ukrayna’daki Türkiye Büyükelçiliğinden 
bir delegasyon, Ukrayna İçişleri Bakan 
Yardımcısı Tetiana Kovalchuk ile bir 
araya gelerek deniz ve sınır güvenliğinin 
sağlanmasında ikili işbirliğini hızlandıra-
cak tedbirleri ele aldılar. İki ülke arasın-
daki söz konusu işbirliği ile sınır ötesi suç 
ve diğer tehditlerle mücadele imkanlarının 
artırılması ve sınır geçiş prosedürlerinin 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Taraflar, 
toplantıda Ukraynalı polis memurlarının 
ve sınır muhafızlarının Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı eğitim kurumlarında  eğitim 
alma olasılığını da ayrıca değerlendirdiler 
(Ukrinform, 05.03.2020). 

 Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Co-
mart Tokayev, dünyadaki finansal ve eko-
nomik durumun Kazakistan ekonomisi 
üzerindeki etkilerini görüşmek üzere bir 
olağanüstü hükümet toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanı petrol fiyatlarının düş-
mesi ve bunun sonucunda ulusal para biri-
minin devalüasyonu ile başa çıkmak için 
krizle mücadele eylem planı geliştirecek 
hızlı müdahale merkezi kurulması talima-
tını verdi. Planın, muhtemel bütçe kesinti-
lerine rağmen istihdama destek dahil ol-
mak üzere tüm sosyal yükümlülüklerin ye-
rine getirilmesi gibi hususları dikkate ala-
rak hazırlanması gerektiği bildirildi  
(Akorda, 09.03.2020). 

 Özbekistan hükümeti, Avrasya Ekonomik 
Birliği (AEB) ile işbirliğinin ulusal ekono-
miye etkilerinin kapsamlı analitik değer-
lendirmesinin sonuçlarını görüşmek üzere 
toplandı. Söz konusu değerlendirme, ilgili 
devlet kurumlarından temsilciler, bağım-
sız danışmanlık şirketleri, araştırma ku-
rumları ve alanında uzmanlarca oluşturu-
lan çalışma grubu tarafından hazırlandı. 
Hükümetin, Özbekistan’ın AEB’de göz-
lemci statüsünde temsil edilebilmesi için 
meclise teklif sunması beklenmektedir 
(Podrobno.uz, 07.03.2020). 

 Beyaz Rusya’yı ziyareti sırasında Maca-
ristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Av-
rupa Birliği’nin (AB) AEB ile yakın işbir-
liği kurmasının faydalı olacağı hususunu 
ifade etti. AB’nin, Doğu Ortaklığı politi-
kası çerçevesinde aralarında Beyaz 
Rusya’nın da bulunduğu eski Sovyetler 
Birliği altı ülkesi ile ilişkilerin derinleşti-
rilmesinin önemine dikkat çeken Dışişleri 
Bakanı, Minsk’e uygulanan ambargonun 
hafifletilmesi gerektiği yönündeki öneri-
sini paylaştı (Hungary Today, 
03.03.2020).  

 Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı, Dünya Ti-
caret Örgütü (DTÖ) Temyiz Kurulunun, 
Kazakistan’ın, Kırgızistan çıkışlı malların 
taşınmasına ilişkin anlaşmazlık hakkında 
bir değerlendirmede bulunacağı hususunu 
açıkladı. Kırgız tarafı, Kazakistan’ın sınır-
lardaki kontrolleri, Rusya ve Çin’den ge-
len ürünlerin girişini sınırlandırmak üzere 
gizli bir ticari engel olarak kullandığını id-
dia etmektedir. Bakanlığın açıkladığı ra-
kamlara göre Kırgız-Kazak sınırındaki ge-
çişler %22’lik bir düşüş ile 2018’deki 
93,612’den 2019’da 73,652’ye gerilemiş-
tir (EU Reporter, 09.03.2020).  

 Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Azerbay-
can ve Türkiye arasında tercihli ticaret an-
laşmasının imzalandığını açıkladı. Söz ko-
nusu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması 
beklenmektedir. Anlaşma çerçevesinde 
belirli mallarda değerlerinin %10’u ila 
%150’si arasında değişen gümrük vergile-
rinin karşılıklı muafiyeti öngörülüyor. Ta-
raflar, 2019’da 4,5 milyar dolar olan tica-
ret hacmini, 2023’e kadar 15 milyar dolara 
çıkarmayı hedeflemektedir (News.Az, 
05.03.2020).  

 Ukrayna parlamentosunun özel oturu-
munda milletvekilleri Başbakan Oleksiy 
Honcharuk’un istifasını kabul etmek için 
oy kullandılar. Söz konusu oylama sonra-
sında parlamento, Başbakan Yardımcısı 
Denys Shmyhal’ın yeni hükümet başkanı 
olarak seçilmesini onayladılar. Parlamento 
ayrıca yeni dışişleri, savunma ve maliye 
bakanlarının da dahil olduğu yeni kabine 
üyelerinin de atanma işlemlerini onayladı. 
Hükümetteki bu değişikliğin, uzun zaman-
dır Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 
beklenen 5,5 milyar dolarlık kredinin tah-
sisinin sağlanmasınına yönelik yapıldığı 
bilinmektedir  (Rfe/Rl, 04.03.2020). 

 Minsk’te düzenlenen AEB üyesi devletler 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlar Kon-
seyi’nin oturumlarından birisinde 
COVID-19 enfeksiyonunun yayılmasını 
önlemeye yönelik hususlar görüşüldü. Öz-
bekistan ve Tacikistan temsilcilerinin de 
katıldığı oturumda AEB ülkelerindeki epi-
demiyolojik durum ve virüse karşı koruma 
planları üzerine fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Taraflar, transit yolcular, virüs taşı-
yan kişiler ve onlarla yakın temas da bulu-
nanlar hakkında bilgi alışverişinin öne-
mini vurguladılar (BelTA, 03.03.2020).  

 Abu Nasr al-Farabi’nin adını taşıyan mer-
kezin açılış töreni Litvanya Ulusal Toplu-
luklar Evi’nde gerçekleşti. Düzenlenen et-
kinliğe Kazak diplomatlar, yerel yetkililer 
ve Türkoloji uzmanları katıldı. Kazakistan 
ve Litvanya arasındaki kültürel ve bilimsel 
etkileşimi geliştirmeyi amaçlayan merkez, 
ziyaretçilerine büyük bilgenin eserlerinin 
yanı sıra Kazak kültürü ve gelenekleriyle 
ilgili bilgiler sunacaktır (Kazinform, 
04.03.2020).  

 Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ask-
hat Aimagambetov ile Uluslararası Türk 
Akademisi (UTA) Başkanı Darkhan 
Kydyrali başkanlığında Kazak tarihçileri 
toplantısı Almatı’da gerçekleştirildi. Top-
lantıya katılanlar, Kazakistan tarihi hak-
kında çeşitli konular üzerine fikirlerini 
paylaşarak, tarih alanında daha fazla nite-
likli akademik dergi ve destek programla-
rının olması gerektiği hususunu vurguladı-
lar (Twesco, 05.03.2020).  

 AB’nin Kazakistan Büyükelçisi Sven-
Olov Carlsson liderliğindeki AB üye dev-
letlerinin büyükelçiler heyeti, Çimkent ve 
Türkistan’ı ziyaret ettiler. Ziyaret sıra-
sında büyükelçiler, bölgedeki yetkililer ile 
AB-Kazakistan arasındaki ilişkilerin ge-
liştirilmesi ve umut vaat eden yeni işbirliği 
olanakları konularını görüştüler. Avrupalı 
diplomatlar ayrıca bölgedeki yatırım ola-
nakları hakkında bilgi alarak önde gelen 
sanayi tesislerini ziyaret ettiler. Hoca Ah-
met Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üni-
versitesi’ni de ziyaret eden heyet, öğrenci-
lerle de bir araya geldi  (Kazinform, 
07.03.2020).   

 Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyo-
yev’in seçme eserlerinden oluşan “Büyük 
bir geleceğe sahip Yeni Özbekistan” ı 
Türkçe’ye tercüme ederek kitap olarak ya-
yınladı. Önsözünü, Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı ki-
tap 1,000 adet basılmıştır. Kitabın ilk bas-
kısı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev’e Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’nin açılış töreninde takdim 
edilmiştir (UzDaily, 03.03.2020).  

 Ünlü Azerbaycanlı yazar ve şair Narmina 
Mammadzadeh, Rus edebiyatına katkıla-
rından dolayı “Anton Chekhov 160 yıl” 
madalyasıyla ödüllendirildi. “Kapı” adlı 
hikayesi, Rus Yazarlar Birliği'nin yıllık 
çok ciltli kitap baskısı olan “Rus Nesir 
2019 Antolojisi”ne dahil edildi (Azer-
News, 04.03.2020). 
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