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Türk Dünyası Birlik Platformu Tanıtım ve Medya Sekretaryası tarafından hazırlanan 
2016 yılı Ağustos ayında Türk Dünyasında yaşanan gelişmelerin derlendiği, bölgesel 
ve ulusal haber kaynaklarının taranmasıyla oluşturulan Aylık Türk Dünyası Güncesi:

• GİRNE ÜNİVERSİTESİNDE “KIBRIS’IN FET-
Hİ: BİR FETHİN HİKAYESİ SERGİSİ” AÇILDI

Girne Üniversitesi Vakfı tarafından Kıbrıs’ın 
fethinin 445. yılı münasebetiyle düzenlenen 
“Kıbrıs’ın Fethi: Bir Fethin Hikayesi Sergisi” 
Başbakan Hüseyin Özgürgün ve 3. Cumhurbaş-
kanı Derviş Eroğlu tarafından Girne Üniversite-
sinde açıldı. Yerleşke içerinde yer alan sergide, 
Kıbrıs’ın tarihi ile ilgili orijinal yağlı boya tab-
lolar, gemi modelleri, Osmanlı sancakları, Kıb-
rıs ve Levant ile ilgili portolon ve gravürler, çini 
tablolar, 16. yüzyıl seyir aletlerinin replikaları ve 
bilgi panoları bulunuyor. Ayrıca Lala Mustafa 
Paşa, Osmanlı donanmasının önemli amiralleri 
Piyale Paşa ve Kılıç Ali Paşa’nın yağlı boya port-
releri serginin önemli eserleri arasında yer alıyor.

• KIRGIzİSTAN FETÖ OKuLLARINI KApATmI-
YOR

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atam-
bayev, Ankara’dan yapılan “FETÖ’nün, tüm 
kurumlarına yerleştiği Kırgızistan’da da darbe 
yapabileceği” uyarılarına karşın bağımsızlık mü-
cadelesi verilen yıllarda gösterdiği yardımlardan 
dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını, “Ancak, 
bize bir şey dikte edilmemeli ve şart koşulma-
malı, bize bir şeyler öğretip korkutmanıza lüzum 
yok” dedi.

• KAzAKİSTAN FETÖ OKuLLARINI DENETLE-
NEcEK

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri FETÖ’nün fa-
aliyetlerini sürdürdüğü ülkelere yaptığı uyarılar 
kapsamında Kazakistan’a da bir tavsiyede bulun-
du. Kazakistan Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu 
ilk açıklamada konu ile alakalı olumsuz bir yanıt 
verdi. Ancak, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 
Ağustos ayı başında bir araya gelmesinden kısa 
bir süre sonrasında Kazakistan’da Fetullah Gülen 
Örgütü’yle bağlantılı Kazak-Türk Eğitim Vakfı-
na (KATEV) bağlı okulların bir ay içerisinde de-
netleneceği bildirildi.

• AşKABAT’TAKİ FETÖ ÜNİVERSİTESİ KApA-
TILDI

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Ber-
dimuhammedov’un özel talimatı ile Uluslararası 
Türkmen-Türk Üniversitesi, Fethullahçı Terör 
Örgütü’nün yuvası olduğu gerekçesiyle kapatıl-
dı. Kapatılan okulun yerine ise Oğuzhan Tekno-
loji Üniversitesi kurulacak. 

• AzERBAYcAN FETÖ İLE mÜcADELEDE KA-
RARLI

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de gerçekle-
şen darbe teşebbüsünün ardından Fethullahçı Te-
rör Örgütü’nün Türkiye dışındaki bağlantıları ile 
alakalı gelişmeler de meydana geliyor. Azerbay-
can’da FETÖ ile bağlantılı şekilde yayın yapan 
“Zaman-Azerbaycan” gazetesi ile “zaman.az” in-
ternet sitesi kapatıldı. Zaman-Azerbaycan gaze-
tesi, FETÖ’nün ilk yurt dışı yapılanmasını yaptı-
ğı ülkelerden Azerbaycan’da, 24 Mayıs 1991’den 
bu yana yayınlanıyordu. Ayrıca, Azerbaycan 
Başsavcılığı, “Fetullah Gülen terör örgütünün 
Azeri topraklarındaki tüm yasadışı faaliyetlerin 
engellenmesi amacıyla Başsavcılık cezai soruş-
turma başlatmıştır” açıklamasını yaptı.
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• ÖzBEKISTAN’DA mILLî OLmAYAN mÜzIK 
ALETLERINE YASAK

Sovyetler Birliği’nden 1991 yılında ayrıldıktan 
sonra yeni bir ulus kimliği inşa etmeye çalışan 
Özbekistan yönetimi, kültürlerine ait müziklerin 
farklı kültürlere ait enstrümanlarla çalınması-
nı yasakladı. Özbekistan’da Fars kültürünün bir 
unsuru olarak nitelendirilen, ‘tar’ adı verilen telli 
müzik aletiyle Özbek müziklerinin çalınmasını 
yasaklama kararı alındı.

• RuS uÇAKLARI TÜRKmEN TuGAYI’NDA 
KATLİAm YApTI

Halep kuşatmasını kırma operasyonuna katılan 
Türkmen Tugayı Sultan Murad’a ait karargâh 
Rus uçakları tarafından vuruldu. Saldırı sonrası 
9 Türkmen Tugayı savaşçısı şehit 12 savaşçı da 
yaralandı.

• ERmENİSTAN, AzERBAYcAN cEpHE HAT-
TINDA ATEşKESİ 20 KEz İHLAL ETTİ

Ermenistan silahlı bölmeleri temas hattından 
Azerbaycan mevzilerine havan mermileri ve ağır 
makineli tüfekler kullanarak, ateşkesi bir gün 
içinde 20 kez ihlal etti. Azerbaycan ve Ermenis-
tan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, 
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azer-
baycan’a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin 
işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateş-
kes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT 
Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

• KERKÜK’TEKİ SALDIRILARI IşİD ÜSTLENDİ

IŞİD terör örgütü, Kerkük kenti yakınlarında do-
ğalgaz ve petrol tesislerine düzenlenen saldırıları 
Telegram üzerinden üstlendi. Örgütün mesajlaş-
ma uygulaması Telegram’daki hesabından ya-

yınlanan açıklamada, Bay Hasan petrol sahasının 
tamamen yakıldığı, ayrıca Bay Cıvan doğalgaz 
dolum tesisindeki çatışmada da birkaç kişinin öl-
dürüldüğü belirtildi.

• ERSİN TATAR’DAN muSTAFA AKINcI’YA 
DOğALGAz ÇAğRISI

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin 
Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik yapmış 
olduğu açıklamasında, “Rum tarafının Kıbrıs 
Türkü’nü ve görüşme sürecini hiçe sayarak doğal 
gaz konusunda attığı adımları karşılamak üzere 
ciddi bir mücadele vermelidir. Unutmayalım 
ki Rumların açtığı üçüncü tur ihale yakında 
sonuçlanacak ve 2017 yılının başından itibaren 
kazılar için ciddi adımlar atılacaktır. Kanaatimce 
böylesi bir aşamada yapılması gereken 
Rum tarafına net bir şekilde bu adımlarının 
yanıtsız bırakılmayacağı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin de Türkiye ile işbirliği halinde 
kazılar yapma yoluna gideceği söylenmelidir” 
dedi.

• KAzAKİSTAN İLE RuSYA ARASINDA ASKE-
Rİ İşBİRLİğİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kaza-
kistan ziyareti çerçevesinde Kazak mevkidaşı 
İmangali Tasmagambetov ile bir araya geldi. Rus-
ya’nın Kazakistan’a beş C-300 füze sisteminin 
teslimatını yaptığı, bu sistem için 170 uçaksavar 
füzenin de iç prosedürlerin tamamlanmasından 
sonra tedarik edileceği bildirildi. İki ülke arasın-
da Balkaş radar istasyonunun kullanımıyla ilgili 
yeni kuralların belirlenmesi için de bir anlaşma 
imzalandı. Anlaşma, radar istasyonunun Rusya 
ve Kazakistan savunma bakanlıklarınca ortak 
kullanılması, Kazak uzmanlara eğitim verilmesi, 
bugüne kadar Rusya tarafından kullanılan alanın 
sınırlarının daraltılması gibi unsurları kapsıyor. 
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• KIRGIzİSTAN cumHuRBAşKANI ALmAz-
BEK ATAmBAYEV 2017’DE GÖREVİNİ BIRA-
KAcAK

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev, komşu devlet liderlerinin kendisinden göreve 
devam etmesini istediklerini ancak 2017 yılında 
görev süresi bittikten sonra bir daha Cumhurbaş-
kanlığına veya Başbakanlığa aday olmayacağını 
açıkladı.

• AzERBAYcAN İLE GÜRcİSTAN ARASINDA 
İSTİHBARAT ANLAşmASI

Azerbaycan ve Gürcistan, İstihbarat hizmetleri 
İşbirliği anlaşması imzaladı. Görüşmede taraflar 
ülkelerin istihbarat alandaki faaliyetlerinin etkin 
organizasyonu için deneyim ve bilgi alışverişinin 
yoğunlaştırılması dâhil olmak üzere güvenlik ko-
nularında karşılıklı yararlı işbirliği perspektifleri 
de ele alındı.

• KIRGIzİSTAN 2. DÜNYA GÖÇEBE OYuNLA-
RI’NA HAzIRLANIYOR

Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 3-8 Eylül tarihle-
rinde Çolpon-Ata’da düzenlenecek olan 2. Dünya 
Göçebe Oyunlarına yönelik hazırlıklar sürüyor. 
Okçuluk, güreş türleri, cirit, kökbörü, mangala 
gibi birçok geleneksel oyunun gerçekleşeceği or-
ganizasyonda 23 dalda dünyanın 53 ülkesinden 
sporcular yarışacak.

• KAzAKİSTAN, pARİS İKLİm DEğİşİKLİğİ 
ANLAşmASI’NI İmzALADI

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, New 
York’ta Birleşmiş Milletler (BM) merkezin-
de düzenlenen törende Paris İklim Değişikliği 

Anlaşması’nı imzaladı. Astana’da düzenlene-
cek “Geleceğin Enerjisi-Yeşil Enerji”  konulu 
“EXPO-2017” fuarında başta ekolojik sorunlara 
özel yer verildiğini hatırlatan Bakan, sürdürüle-
bilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah sevi-
yesini yükseltme başta olmak üzere yoksullukla 
mücadele adına birlikte hareket etmenin etkili 
olacağını söyledi.

• ÇIN, GuLcA’YI “TERÖRLE mÜcADELE TED-
BİRLERİ” uYGuLAmASINDA pİLOT BÖLGE 
İLAN ETTİ

 Çin, “Terörle Mücadelede Alınacak Tedbirler” 
yasası kapsamında 1944 yılında kurulan Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti’ne başkentlik yapan Gul-
ca şehrinin Kazaancı semtini pilot bölge olarak 
ilan ettiğini açıkladı. Kanun kapsamındaki uygu-
lamalarda, bölgede yaşayan aileler siyasal, sosyal 
ve kültürel olarak birçok kategorilere ve sınıflara 
ayrılıyor ve ailelerin yaşadığı evlerinin sokağa 
açılan dış kapılarına bu ailenin genel durumunu 
yansıtan siyasal içerikli yazılar ve sloganlar yazı-
lı levhalar konuluyor.

• AzERBAYcAN İLE KAzAKİSTAN’I BAğLA-
YAcAK YENİ FERİBOT HATTI

Bakü-Kurık güzergâhında eskileriyle beraber 
yeni feribotların da işleyeceği Kazakistan’da 
yapımı süren Kurık limanı ile Bakü limanını 
birbirine bağlayacak yeni feribot hattı açılacak. 
Bunun yanında Kurık limanında tıpkı Bakü lima-
nındaki gibi serbest ticaret bölgesi oluşturulacak.

• GÜNEY AzERBAYcAN’DA HAKARET pRO-
TESTOLARI SÜRÜYOR

İran’da yayın yapan bir gazetenin Firdevsi’nin 
sözleri kullanarak Türklere ağır hakaretler etmesi 
üzerine Tebriz, Urmiye ve Erdebil başta olmak 
üzere birçok şehirde başlayan tepkiler protesto-
lara dönüştü. Yoğun Türk nüfusunun yaşadığı 
bölgelerde artan tepkiler üzerine gazetenin genel 
müdürü Muhammed Rıza Rabbani bir açıkla-
ma yaparak özür diledi. Öte yandan gerçekleşen 
gösteriler esnasında bazı eylemciler de gözaltına 
alındı.
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• BuLGARİSTAN DOST pARTİSİ’Nİ RESmEN 
TANIDI

Bulgaristan Temyiz Mahkemesi, Sorumluluk 
Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) 
Partisi’nin resmi kaydını yaptı. Sofya Şehir Mah-
kemesi tarafından, daha önce partinin isminin 
Türkçe olması gerekçesiyle kurulması reddedilen 
partinin başkanı, 24 Kasım 2015 tarihinde Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını ihlâl eden Rus 
uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye’ye deste-
ğini açıklayan Lütfi MESTAN.

• KAzAKİSTAN, Bm E-DEVLET GELİşmE EN-
DEKSİNE GÖRE ASYA’DA YEDİNcİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan araş-
tırmaya göre, Kazakistan E-Devlet Gelişme En-
deksi açısından Asya ülkeleri arasında ilk onuncu 
sırada yer aldı. Kazakistan, Güney Kore, Singa-
pur, Japonya, İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi Asya ülkelerinden sonra listede 
yedinci sırada.

• ERmENİSTAN cumHuRBAşKANI’NIN KA-
RABAğ  
İDDİASINA cEVAp

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 
Karabağ’ın Ermenilerin anavatanı olduğu, hiç-
bir zaman Azerbaycan’a ait olmadığını söyleme-
si üzerine Azerbaycan’dan karşı söylem geldi. 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet 
Haciyev, Karabağ’ın Azerbaycan Cumhuriye-
ti’nin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, bu 
bölgenin er ya da geç Ermeni güçlerin işgalinden 
kurtarılacağını ifade etti.

• KIRGIzİSTAN’DA muHALEFET TEmSİLcİLE-
Rİ SORGuLANIYOR

Kırgızistan’ın gündeminde olan anayasa değişik-
liği konusunda hükümet ile karşıt görüşlere sahip 
bazı muhalefet üyelerine Kırgız yönetimi tara-
fından baskı uygulanıyor. Bu bağlamda Kırgızis-
tan’da hükümet karşıtı söylemler yapan Erkin El 
(Özgür Yurt) Partisi Başkanı Mavlyan Asqarbe-
kov güvenlik güçlerince sorguya çekildi.

• c5+1 BİRLİğİ AmERİKA’DA TOpLANDI

C5+1 (Orta Asya ve Amerika Birleşik Devletleri) 
Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları Was-
hington’da bir araya geldi. ABD ve Orta Asya 
ülkeleri arasında diplomatik ilişkilerin kurulma-
sının 25. yıldönümünde düzenlenen toplantıda 
Orta Asya’da ekonomik işbirliğinin sağlanacağı, 
ulaşım, lojistik ve enerji potansiyelinin geliştiri-
leceği, Paris İklim Anlaşmasına göre bölgedeki 
iklim değişikliğiyle mücadele edileceği bildi-
rildi. C5+1 üyelerinin Afganistan’ı istikrara ka-
vuşturma projesine destek verecekleri, bölgenin 
güvenliği adına sınırları güçlendirme ve terörle 
mücadele konularında beraber hareket edecekleri 
açıklandı.

• KOSOVA İLE KARADAğ SINIR ANLAşmASI 
pANELİ GERÇEKLEşTİRİLDİ

Kosova ile Karadağ arasında sınır belirleme 
paneli,  Devlet Komisyonu ve uzmansal grup 
arasında farklı görüşlerle sona erdi. Panelin so-
nunda Devlet Komisyonu, Karadağ ile sınırın 
belirlenmesi delillere dayanarak sınır hattının 
değişmediğini, yeni haritanın ortaya çıkmadığını 
ve sınır hattının hiçbir milimetre için değişmedi-
ğini tüm sorumlulukla ifade etti. Sınır Belirleme 
Uzmansal Gurubuna başkanlık yapan Shpëtim 
Bulliqi ise Devlet Komisyonu’nun kendi işini 
yaptığını,  Komisyon ve Grup arasında büyük 
farkların mevcut olduğunu,  bundandır paneli 
değerlendirmeleri milletvekillerine kaldığını ve 
delilleri ortaya koymak için büyük bir angajelik-
le amaçlarına ulaştıklarını bildirdi. Milletveki-
li Gurubu adına sonuç kararları imzalayan Nait 
Hasani, Devlet Komisyonu’nun Karadağ ile sınır 
çizgisinin belirlenmesi analizinde bazı hataları 
yaptığını söyledi.

• KAzAKİSTAN cumHuRBAşKANI NAzAR-
BAYEV ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmî törenle 
karşıladı. Nazarbayev yaptığı konuşmada, “Ka-
zakistan için en önemli stratejik ortak Türki-
ye’dir. Uluslararası güvenlik çok önemli, terö-
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rizmle karşı işbirliğine vardık. Askeri konularda 
gelişmeler devam etmekte. Sosyal anlamda ül-
kelerimizin ilişkileri BM nazarında Ortaasya’da 
ve Türk teşkilatlarında, bütün çalışmalarımızı da 
gerçekleştirme konusunda görüş alışverişi yaptık. 
Türkiye’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
dedi. Ayrıca görüşmeler neticesinde Kazakistan 
ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar 
dolara çıkartılması hedeflendi.

• AzERBAYcAN’DAKİ ÖzELLEşTİRmELERE  
TÜRK şİRKETLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk 
AKAT, Türkiye’deki büyük şirketler ve holding-
lerin Azerbaycan’daki özelleştirme ile yakından 
ilgilendiğini ve heyecanla özelleştirme paketinin 
açıklanmasını beklediğini ifade ederek, “Paket 
açıklandıktan sonra Türkiye’den buraya ciddi 
yatırımlar olabilir.” dedi. Azerbaycan’da bin 685 
Türk şirketinin bulunduğunu, bunların inşaat, lo-
jistik, gıda, tekstil ve turizm sektörlerinde faali-
yet gösterdiğini kaydeden AKAT, Azerbaycan’da 
ilk yabancı banka, ilk 5 yıldızlı otel, ilk sigorta 
şirketi ve ilk hipermarketin Türk yatırımcılar ta-
rafından açıldığını, bundan sonraki yatırımların 
özelleştirme programında açıklanacak bilgilere 
göre yön bulacağını söyledi.

• TAcİKİSTAN’DA mİLLİ KELİmELERİ KuL-
LANmAYAN GAzETEcİLERE cEzA

Tacikistan yönetimi, ülkede millî olmayan ve 
halkın anlamayacağı kelimeleri kullanan gazete-
cilere ve TV sunucularına 100 dolara kadar para 
cezası verecek. Orta Asya Millet Terminoloji Ko-

mitesi Başkanı Gavkhar Sharifzoda konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada,  düzenli okuyucu ve dinle-
yicilerin anlamayacağı kelimeleri kullanan ga-
zetecilerin varlığına dikkat çekerek, bu durumun 
günde 10 defa tekrar edilmesine ve aynı zamanda 
Tacikistan millî dil kurallarının ihlal ediliyor ol-
masına dikkat çekti.

• TÜRKmENDAğI VE cEBEL EKRAD YOğuN 
SALDIRI ALTINDA

Suriye’de rejim birlikleri, Lazkiye kırsalında 
bulunan Türkmendağı ve Cebel Ekrad mevzile-
rini havan ve füze saldırısı ile vurdu. Türkmen-
dağı’nda Zeytincik ve Yamadi köyleri ile Cebel 
Ekrad’da bulunan Bırnas’ın ağırlıklı olarak hedef 
alındığı saldırılarda Türkmen muhaliflerden çok 
sayıda yaralı var. Bölgede yaşanan patlama sesleri 
Hatay’ın Yayladağı ilçesinden duyulmakta.

• TÜRK DÜNYASI’NIN GENÇ YAzARLARI  
BAKÜ’DE BuLuşTu

1998 yılında Kazakistan’da kurulan Dünya Genç 
Türk Yazarlar Birliği, Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Özbekistan, Rusya ve Türkiye’den edebi-
yatçıların katıldığı bir forum düzenledi. Üç gün 
süren etkinliğin katılımcıları Azerbaycan’ın önde 
gelen şair ve yazarları, ayrıca kanaat önderleri ile 
bir araya gelerek, çeşitli faaliyetlere katıldı. Her 
yazar kendi ülkesindeki edebiyatın gelişimi hak-
kında bildiri sundu.

• KIRGIzİSTAN’DA ÜNİVERSİTELERDEKİ AS-
KERİ BÖLÜmLER KApATILDI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev, üniversitelerdeki askeri bölümlerin kapatıl-
masını öngören kanunu onayladı. Yasa, üniversi-
telerdeki askerî bölümlerin Tıp Akademisi hariç 
kapatılmasını öngörüyor. Yine kanuna göre, zo-
runlu askerlik görevini zamanında yerine getir-
memiş 25-40 yaş arasındaki Kırgızistan vatan-
daşları, 50 bin som ödeyerek askerlik görevini 
yerine getirmiş sayılacak.
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• uKRAYNA KIRIm’DAKİ KONFERANSA KATI-
LANLARI İşTEN ATAcAK

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanı Liliya Grine-
viç, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da dü-
zenlenen bilim konferansına katılan bu eğitim 
görevlilerini işten atması için üniversite yönetici-
lerine çağrısında bulundu. Konuyla ilgili gereken 
adımların atılması için ilgili eğitim kurumlarının 
yöneticilerine başvurduğunu söyleyen Bakan, iş-
gal edilen Kırım’daki etkinliğe katılan kişilerin 
Ukrayna’nın Anayasasında temelleştirilen devlet 
yapısına saygı duymadıklarını söyledi.

• mOğOLİSTAN’DA ESKİ TÜRKLERİN TAş 
HEYKELLERİ BuLuNDu

Uluslararası Türk Akademisi’nin (TWESCO) 
Moğolistan Bilim Akademisi ve Tarih Enstitüsü 
ile ortak çalışmasında Türklere ait Şiveet Ula-
an mozolesindeki kazılarda taş heykeller bu-
lundu. Uluslararası Türk Akademisi,  Moğol ve 
Kazak arkeologların Şiveet Ulaan bölgesinde 
sürdürdüğü arkeolojik kazılar çerçevesinde 24 
Ağustos’ta “Büyük Bozkır Göçebeleri” konulu 
bir seminer düzenleneceği de kaydedildi. Semi-
nere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Mo-
ğolistan, Türkiye ve Rusya’dan bilim adamları-
nın katılması bekleniyor.

• TÜRKmENİSTAN HAzAR DENİzİNDE ASKE-
Rİ TATBİKAT DÜzENLEDİ

Türkmenistan Silahlı Kuvvetleri Hazar Deni-
zi’nin güneydoğu kesiminde “Hazar-2016” aske-
ri-taktik tatbikatı düzenledi. Denizde gerçekleşen 
tatbikatta “Uran E” füzeleri ile donatılmış “Eder-
men”, “Gaýratly” roket gemileri ile “Algyr” ve 
“Hanjar” eskort gemileri kullanıldı. Kıyı arazi-
lerde gerçekleşen eğitim tatbikatta ise düşmana 

karşılık gösterme gücü ve uçaksavarla kıyı şeri-
dini koruma becerisi denetlendi. Ayrıca darbeci 
gruplara karşı savaş tatbikatı da düzenlendi.

• KIRIm TATARLARININ EVLERİNE BASKIN-
LAR DEVAm EDİYOR

Rusya’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni işgaliy-
le Kırım’da yaşayan Türklere yönelik başlayan 
baskı artarak devam ediyor. Kırım Tatar Milli 
Kurultayı Merkez Seçim Komisyonu Başkanı 
Zair Smedlâyev, Kırım Tatarlarının toplu olarak 
yaşadıkları Hanlar Çayırı (6. Mikrorayon) ma-
hallesinde Türklerin evlerinde arama yapıldığını 
bildirdi.

• TATARİSTAN SOSYO-EKONOmİK İSTİKRAR-
DA LİDER

“Peterburgskaya Politika” adlı kuruluşun farklı 
bölgelerin sosyo-politik istikrar açısından kıyas-
ladığı araştırmasında Tataristan, 10 üzerinden 8,3 
puan ile ilk sırada gösterildi. Araştırmada, Tata-
ristan’da geçtiğimiz temmuz ayında sosyo-po-
litik alanda yaşanan olumlu gelişmeler olarak, 
Cumhurbaşkanı Minnihanov’un İtalyan Gruppo 
Cremonini ile tarım üretimi alanında olası işbirli-
ğinin masaya yatırıldığı görüşmesi, Tataristan ile 
St.Petersburg arasında işbirliği imkanlarının gö-
rüşüldüğü forum, ABD’li Advenira Enterprises 
şirketinin Kazan’da üretime başlama girişimleri, 
Patrik Kirill’in Tataristan ziyareti sıralandı.

• KKTc BAşBAKANINDAN GÖRÜşmELERE 
DAİR ÇIKIş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hü-
seyin ÖZGÜRGÜN, Kıbrıs müzakerelerinde 
Rumların isteğiyle giden bir süreç gördüğünü ve 
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görüşmeleri endişe içinde izlediğini belirti. Bir 
anlaşmaya, Türk tarafı kadar Rumların da ihti-
yacı olduğunun altını çizen Özgürgün, Rumla-
rın görüşmeler devam ederken sürekli bir şeyler 
yaptığını belirterek, Rumların hiçbir zaman bir 
anlaşma niyetiyle masada oturmadığını, anlaşma 
için Türk tarafının direndiğini söyledi. 

• ÖzBEK VE KIRGIz GENÇLER ARASINDA 
ÇATIşmA

Kırgızistan’ın Oş şehrinde Özbek gençler-
le Kırgız gençler arasında sürekli yinelenen 
çatışmaların bir yenisi eklendi. Kırgızistan’ın gü-
neyindeki Oş kentinde yüzlerce gencin katıldığı 
silahlı çatışma yaşandı. Ortalama olarak yılda 
iki ayda bir meydana gelen bu tip kavgalar, akla 
2010 yılında meydana gelen ve yüzlerce kişinin 
öldüğü olayları akla getiriyor ve kent sakinlerini 
tedirgin ediyor. 

• KAzAKİSTAN TÜRKİYE VE RuSYA’NIN  
İLİşKİLERİ DÜzELTmESİNDEN mEmNuN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ER-
DOĞAN’ın St. Petersburg’daki görüşmesinin ar-
dından Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov, 
Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişme-
sinden Kazakistan’ın memnuniyet duyduğunu 
söyledi. Hem Rusya’nın hem de Türkiye’nin çok 
önemli stratejik ortakları olduğunu söyleyen Ba-
kan, gelişmelere karşı son derece hevesli olduğu-
nu ifade etti.

• TÜRKmEN BELDESİNE KLOR GAzLI VARİL 
BOmBASI ATILDI

Suriye ordusuna ait bir askeri helikopter Halep’te 
muhaliflerin kontrolündeki semte ‘’klor gazı’’ 
içerikli varil bombasıyla saldırı düzenledi. Türk-
men nüfusunun yoğun olarak bulunduğu bölge-
de gerçekleşen saldırı sonrasında 3 kişi hayatını 
kaybetti. Bunun yanında çok sayıda kişi gazdan 
etkilendi.

• ÇuBAROV: İşGAL ALTINDA OLANLARI 
DESTEKLEmELİYİz

Kiev’de Dünya Yerli Halklar Günü vesilesiyle 
düzenlenen “Ukrayna’nın Yerli Halkları: Tarih, 

Günümüz ve Perspektifler” konulu yuvarlak 
masa toplantısında konuşan Kırım Tatar Milli 
Meclisi Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat 
Çubarov, Kırım Tatarları, Karaylar, Kırımçaklar 
olmak üzere köklü halkların geleceği Kırım’ın 
geleceğine bağlı. Çoğunluğu Kırım Tatarları olan 
Kırım’da kalanlara destek göstermeliyiz. Çağrı-
larımız biliniyor: Tüm Kırım Tatarları, her du-
rumda kendi toprağında yaşamalı. Günümüzde 
işgal altında bulunan halkımız bu çağrıyı yerine 
getirmeye çalışıyor dedi.

• ÖzBEKISTAN’DA EmNIYET GÜÇLERİ 
RESmILEşmE YOLuNDA

Bağımsızlığının ardından geçen 25 yıldan sonra 
Özbekistan’da Emniyet güçleri için yeni bir yasa 
tasarısı hazırlanıyor. Özbekistan meclisinin üst 
kanadı olan Senato Meclisinin Emniyet güçleri 
yasasını yeniden değerlendireceği açıklandı. Öz-
bekistan’da Emniyet güçleri 1991 yılında kabul 
edilen Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakan-
lığı Yönetmenliği temelinde faaliyet gösteriyor. 
Emniyet güçleri ile ilgili yasanın meclisten onay-
lanarak geçmesinin ardından sıranın istihbarat 
servisi yasasına gelmesi bekleniyor. Nitekim 
Özbekistan istihbarat servisi olan Milli Güvenlik 
Kurumu, bugüne kadar aynı emniyet güçleri gibi 
yasal bir zemin olmadan faaliyet gösteriyor.

• BATI TRAKYA TÜRKLERİ HAKLARI İÇİN YÜ-
RÜDÜ

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Gümülci-
ne’de Batı Trakya Türk azınlığının haklarının 
iadesi için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 2500 ki-
şinin katıldığı gösteride DEB’in amacının, Lozan 
Antlaşması ile Yunanistan’a emanet edilen Türk 
azınlığın, bulunduğu ülkede azınlık haklarına 
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sahip eşit vatandaşlar olarak yaşaması olduğunu 
ifade edildi. DEB Partisi Başkanı Mustafa Ali-
çavuş, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, Türk 
kimliğiyle tanınmak istediklerini, kapanan denek-
lerimizin tekrar tanınmasını, çift dilli Türkçe-Yu-
nanca eğitim verecek anaokullarının açılmasını, 
azınlık okullarında çocuklarımızın anadili olan 
Türkçeyi konuşmalarının engellenmemesini ve 
bölgede yaşayan Türklerin özgürce kendi imam-
larını seçebilmelerini istediklerini söyledi.

• ÇIN’İN GuANGzHOu KENTİNDE TÜRKLERE 
OTEL VERİLmİYOR

Çin’in en önemli endüstriyel üretim 
merkezlerinden Guangzhou şehrinde polis bazı 
otellere, Türkiye dâhil beş ülkeden müşteri kabul 
etmemesi talimatını verdi. Polis kentteki otellere 
yolladığı yazıda, Türkiye, Pakistan, Suriye, Irak 
ve Afganistan’dan gelen müşterileri kabul etme-
meleri uyarısı yaptı.

• KAzAKİSTAN TÜRKLERİ RuSYA’DAN ATA-
LARININ KALINTILARINI İSTEDİ

Kazakistan Başbakanı Kerim Mesimov’un, Rus-
ya’nın Soçi kentine yaptığı ziyaret kapsamında, 
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile bir ara-
ya geldi. Mesimov’un görüşmede 20. yüzyılda 
ulusal kurtuluş mücadelesi veren Kazak hanları 
Kenesarı ve Keyki’nin kafataslarının ülkesine 
iade edilmesini istediği, Medvedev’in de konuyu 
araştıracağını ve sorunu çözmek için gerekli tali-
matları vereceğini söylediği öğrenildi.

• ÖzBEKISTAN, KIRGIzISTAN SINIR KApISINI 
KApATTI

Özbekistan’da 31 Ağustos günü kutlanacak Ba-
ğımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde gü-
venlik önlemleri üst düzey şekle çıkartıldı. Art-
tırılan güvenlik önemlerinin bir getirisi olarak 
Özbekistan Kırgızistan ile sınırlarını kapattı. 

• uKRAYNA-KIRIm HATTINDA ASKERİ HARE-
KETLİLİK

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, “Savunma 
ajansları ve dışişleri bakanlığının direktörleriyle 
bir toplantı gerçekleştirdim. Kırım’ın idari sınırı 
ve Donbass’taki temas hattı yakınlarındaki tüm 

ordu birimlerine teyakkuz emri verdim” dedi. 
Poroşenko’nun bu açıklamaları, Rusya Federal 
Güvenlik Servisi’nin (FSB) Ukraynalı özel ha-
rekâtçıların Kırım’a sızmaya çalıştığını ve bunun 
engellenmesi için düzenlenen operasyonda bir 
FSB mensubu ve bir Rus askerin öldüğünü du-
yurmasının ardından geldi.

• KOSOVA’DA mEcLİS BİNASINA SALDIRI

Kosova’nın başkenti Priştine’deki Kosova Mec-
lisi’ne tanksavar benzeri silah ile saldırı düzen-
lendi. Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan 
olmazken Kosova Meclisinin ikinci katında bü-
yük hasar meydana geldi. Gerçekleşen bu eylemi 
ise Rugovasit (Rugovalılar) adlı bir grup üstlen-
di. Saldırı sonrasında ise şu açıklamayı yaptılar: 
Bizler Rugova vatandaşları, topraklarımızı koru-
mayı her talep edildiğinde kan dökmeyi bilmişiz-
dir. Rugova’nın Karadağ’a verilecek ormanı yok. 
Meclis’e yaptığımız saldırı, Kosova topraklarını 
satmaması için Hükümet’e yalnız bir ön uyarıdır. 
Rugova, her zaman tüfekle koruduğu toprakları-
nı, yine koruyacaktır. Anlaşmayı geçirmemesini 
Hükümet’e rica ediyoruz, aksi halde büyük saldı-
rıları yapmaya bizi mecbur edecektir. 

• ATAmBAYEV’DEN puTİN’E mEKTup

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e 
Kırgızistanlı Rusya FGS (Federal Göç Servisi) 
“kara listesine” düşmüş olanlar hakkında bir af 
mektubu gönderdi. Mevcut hâlde “kara listede” 
119 bine yakın Kırgızistan Türk’ünün bulunduğu 
biliniyor. Listeye girenlerin birçoğunun sebebi 
ise, yasadışı istihdam.
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• ALİYEV: RuSYA’NIN KARABAğ KONuSuN-
DAKİ ROLÜNÜ ÖNEmSİYORum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. 
Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan-Azerbay-
can Dağlık Karabağ sorunun çözümünde Rus-
ya’nın rölünün özellikle altını çizmek isterdim. 
Biz bunu önemsiyoruz, sizin kişisel katılımınız 
çözüm sürecinin ilerlemesinde büyük öneme sa-
hip. Haziran’da Sankt Petersburg’da gerçekleşen 
görüşme bu meseleye odaklandı ve ben sizin bu 
sürecde kişisel aktif katılımız için teşekkür edi-
yorum.” dedi.

• BAşKuRDİSTAN’DA “mÜSLÜmAN şEHRİ” 
pROjESİNE ENGEL

Başkurdistan’ın başkenti Ufa’da belediye, Baş-
kurdistan Müslümanları Dini İdaresince teklif 
edilen “Muslim City” projesini Rus Ortodoks Ki-
lisesi temsilcilerinin itirazı üzerine iptal edileceği 
bildirildi. SSCB’nin dağılması sonrası Kafkaslar, 
Sibirya, Tataristan ve Başkurdistan bölgelerinde 
İslamî uyanışın doğduğu ve Müslümanlığın hızla 
yayıldığı görülüyor. Bu durumdan rahatsız olan 
Rusya hükümeti Rus Ortodoks Kilisesi aracılı-
ğıyla Müslümanlara çeşitli baskı yöntemleri uy-
guluyor. 

• uRumÇİ’DE ÜÇ BIN YILLIK SuNAK BuLuNDu

Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi yakınlarında 
üç bin yıl öncesine tarihlenen bir sunak bulun-
duğu açıklandı. Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı 
arkeologlar Urumçi yakınlarındaki Tanrı Dağları 
eteklerinde genç tunç çağına ait olduğu tahmin 
edilen bir dizi daire şeklindeki işaretlerden yola 
çıkarak yaptıkları arkeolojik kazılarda bir sunak 

kalıntısını keşfettiler. Sunak’ın bulunduğu yuvar-
lak mekanın (dairenin) dış çapının ise, 114 metre 
olduğu açıklandı.

• DÜNYANIN EN pAHALI İNTERNETİ ÖzBE-
KİSTAN’DA

Uluslar arası ölçekte yapılan bir araştırmaya göre 
Özbekistan’da internet kullanım ücretinin dünya 
sıralamasında en pahalı beş ülke arasında oldu-
ğu açıklandı. Proje analistleri, Özbekistan’da 10 
Mbit/s internet erişim maliyeti 144 dolar olarak 
belirledi. Ortaya çıkan istatistiklere göre en paha-
lı ülkeler içerisinde Özbekistan dışında bir diğer 
Türk dünyası ülkesi Türkmenistan da var.

• AzERBAYcAN’DA DOLAR KITLIğI YAşANI-
YOR

Azerbaycan ekonomisi düşen petrol fiyatların-
dan dolayı zor günler geçiriyor. Ülkede geçen 
yıl iki devalüasyon yapılırken ülkenin en büyük 
bankaları dolarla yapılan bütün işlemleri ya dur-
durdu ya da 100 dolar ile 500 olar arasına sınır-
ladı. Azerbaycan para birimi manatın değerini 
yükseltmek için devlet seferber oldu.

• RuSYA’DAN Oş BÖLGESINE 3,5 mILYON 
DOLAR

Rus Hükümeti “Oş bölgesinin entegre geliştir-
mesi” projesinin uygulanmasına 3,5 milyon do-
lar ayırdı. Projeyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı uygulayacak. Programın uygulanma 
süresi 4 yıl olmakla birlikte Aralık 2019 yılına 
değin sürecek. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Projesinin nihai hedefi Kırgız Cumhu-
riyeti Hükümeti’ne yoksulluğun azaltılması yo-
luyla barışın sağlanması ve riskin çatışma azal-
tılma, nüfus katmanlarının yaşam standartlarını 
geliştirme, deneysel bölgelerde devamlı insani 
potansiyeli geliştirmede kondisyon yaratma ko-
nularında yardımcı olmak olacak.

• TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNİN RİO OLİmpİ-
YAT OYuNLARI KARNESİ

Brezilya’nın Rio kentinde gerçekleşen 2016 Yaz 
Olimpiyatları tamamlandı. Tamamlanan müsa-
bakalar sonucunda Kırgızistan ve Türkmenistan 
adına yarışan sporcular herhangi bir madalya ka-
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zanamadı. Özbekistan adına olimpiyatlara katılan 
sporcular, boksta 3 altın, 2gümüş, 2 bronz, halter-
de 1 altın, güreşte 3 bronz, judo dalında 2 bronz 
olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmayı 
hak etti. Kazakistan’ı temsil eden sporcular ise, 
Boks dalında 1 altın, 2 gümüş, 2 brozn, halterde 
1 altın, 1 gümüş, 3 bronz, yüzme dalında 1 altın, 
güreşte 1 gümüş, 2 bronz ve judo dalında 1 gü-
müş, 1 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile 
ülkelerine döndü. Bir diğer Türk dünyası ülkesi 
Azerbaycan’ı temsil eden sporcular ise, taekwon-
do dalında 1 altın, 2 bronz, güreşte 3 gümüş, 6 
bronz, judo dalında 2 gümüş, boksta 1 gümüş, 1 
bronz, durgunsu kanoda 1 gümüş, 1 bronz olmak 
üzere toplam 18 madalya kazandı.

Sonuçlar üzerine ülkelerine dönen sporcuları ise 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhammedov, Rio Olimpiyat Oyunları’nda 
madalya kazanamayan Türkmen sporcuların ana 
avatana ihanet ettiklerini söyleyerek hain ilân etti.

Kazakistan’da ise başkent Astana’da kutlama tö-
reni düzenlendi. Düzenlenen gösterilere bizzat 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev de katıla-
rak madalya kazanan sporcuların tamamına dev-
let nişanı takdim ettti. 

• ASTANA’NIN uEFA AVRupA LİGİ’NDEKİ 
RAKİpLERİ BELLİ OLDu

Kazakistan temsilcisi Astana, UEFA Avrupa ligi 
play-off turunun rövanş maçında Belarus’un 
BATE Borisov takımıyla deplasmanda 2-2 be-
rabere kalarak UEFA Avrupa Ligi’nde grup-
larda mücadele etmeye hak kazanmıştı. Asta-
na’nın dördüncü torbadan katıldığı kura çekimi 
sonucunda B grubunda yer aldı. B grubunda yer 
alan diğer takımlar ise, Yunanistan takımı Oly-

mpiakos, Güney Kıbrıs’tan APOEL ve İsviçreli 
Young Boys oldu.

• TÜRK DÜNYASINA ORTAK TELEVİzYON

Türk Keneşi’ne bağlı olarak kurulması daha ön-
ceden karara bağlanan televizyon kanalının adı 
da belli oldu. Türkçe konuşan ülkelerin ortak 
televizyonunun adı “International Turkish News 
Channel” (Uluslararası Türk Haber Kanalı) ola-
cak. Kanal, 6 dilde yayın yapılacak. Kurulacak 
haber merkezinin ise Türkiye’de mi, Azerbay-
can’da mı, yoksa Kazakistan’da mı olacağı henüz 
belli değil.

• TİKA’DAN AzERBAYcAN’DA AcİL TIBBİ 
YARDIm EğİTİmİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğı (TİKA) Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye 
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde Acil 
Tıp Kapasitesinin Geliştirilmesi Programı (AT-
KAP) ilk aşaması tamamlandı. Bakü İlkyardım, 
Ağstafa, Gedebey, Gence ve Astara Hastaneleri-
nin Acil Servis Bölümünde görev yapan hekim, 
hemşire, ambulans görevlilerinden oluşan 20 ki-
şilik heyete 2 hafta süre ile İzmir Urla Uluslara-
rası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde 
eğitim verildi. Acil Hastaya Yaklaşım, Ambulans 
Malzemeleri ve Hasta Taşıma Teknikleri, İleri 
Yaşam Desteği Algoritmi ve Temel Yaşam Des-
teği konularından verilen eğitimlerle acil yardım 
alanındaki güncel gelişmeler Azerbaycanlı sağlık 
personeliyle paylaşıldı.

• İLmI ÜmEROV’uN SAğLIK DuRumu KÖTÜ-
LEşTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlile-
rinin yasa dışı şekilde adli psikiyatri muayeneye 
tabi tutulmasını gerekçe göstererek psikiyatri kli-
niğine kapattığı Kırım Tatar Milli Meclisi Baş-
kan Yardımcısı İlmi Ümerov’un sağlık durumu 
kötüleşti. Kırım Tatar Merkez Seçim Komisyo-
nu Başkanı Zair Smedlâyev, hiçbir baskının İlmi 
Ümerov’un davasından dönmesine sebep olma-
yacağını ifade ederek, er ya da geç bu olanların 
hesabının sorulacağını söyledi.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Avrupa Güven-
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lik ve İşbirliği Teşkilatı, (AGİT) Kırım Tatar 
Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un 
zorla psikiyatri kliniğe kapatılması, Rusya tara-
fından Kırım Tatar halkının sosyal damgalanma-
sının endişe verici bir sinyali olarak nitelendirile-
rek derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

• ÇIN, G-20 zIRVESI BAHANESIYLE uYGuR 
TÜRKLERINE IRKÇI uYGuLAmALARINI 
ARTTIRDI

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi, 4-5 Eylül 2016 
tarihlerinde Hangcu kentinde yapılacak G-20 zir-
vesi bahanesi ile Uygur Türklerine yönelik etnik 
ayrımcılık içeren bir dizi yeni uygulama getirdi. 
Hangcu şehrinde faaliyet göstermekte olan Uygur 
Türklerine ait restoranlar Çin Polisi tarafından 
kapatılmakta ve kapıları mühürlenmekte. Yine, 
Hangcu Emniyet Müdürlüğü tarafından şehirdeki 
bütün otellere bir genelge gönderilip, Uygurlara 
otellerde barınmaları için yatak verilmemesi ta-
limatı verildi.

• AzERBAYcAN, ERmENİSTAN’IN İNSANSIz 
HAVA ARAcINI DÜşÜRDÜ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait insansız 
hava aracını düşürdü. Nahçıvan Özerk Cumhu-
riyetinde Ermenistan’a ait bir insansız hava aracı 
Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları ya-
parken tespit edildi ve Azerbaycan askerlerince 
açılan ateş sonucu düşürüldü.

• “FIRAT KALKANI” OpERASYONu TÜRK-
mENLERE umuT OLDu

Terör örgütü IŞİD’e yönelik Türk Silahlı 
Kuvvetlerince başlatılan “Fırat Kalkanı” ope-
rasyonu, yurtlarından göç etmek zorunda ka-
lan Suriyeli Türkmenleri umutlandırdı. Bölgede 

direnen Türkmenler ise Türk ordusuyla birlikte 
operasyona destek veriyor. Sultan Murat Tugay-
ları üç bin kişilik grubuyla Türk tanklarının ön-
cülüğünde Cerablus’a ilerliyor. Bölgede yaşayan 
Türkmen halkı, yıllardır bu operasyonları 
beklediklerini, Türkiye’nin hem kendilerine hem 
de Suriye’nin barışının sağlanması için bir ümit 
olduğunu söylüyor.

Diğer yandan, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleşti-
rilen operasyon Türk dünyası ülkeleri Azerbay-
can, Kazakistan ve Kırgızistan basınında genişçe 
yer aldı. Operasyon ile alakalı Türk dünyasındaki 
ortak görüş, bölgedeki terör yapılanmalarının te-
mizlenmesi, insanî yardım malzemelerinin halka 
ulaştırılması ve ortaya çıkabilecek yeni göç dal-
galarının önlemesi.

• NAzARBAYEV’DEN SIRp mEVKİDAşINA 
DOSTLuK NİşANI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, resmî temaslarda bulunmak üzere geldiği 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da mevkidaşı To-
mislav Nikolic ile ekonomik ve ticari olanakla-
rın arttırılması ile alakalı konuları görüştüler. İki 
ülke arasında beş farklı alanda işbirliği protokolü 
imzalanan ziyaret kapsamında, Nazarbayev Sırp 
mevkidaşı Nikolic’e “Dostluk Nişanı” takdim 
etti.

• BELGRAD’DA KAzAK şAİRİN ANITI AÇILDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev Sırbistan ziyaretinin sonunda Belgrad’da 
ünlü Kazak şairi ve yazarı Jambıl Jabayev’in anı-
tının açılışını yaptı. Jambıl Jabayev’in doğumu-
nun 170. Yıldönümüne binaen gerçekleşen anıtın 
açılışına Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Ni-
koliç de katıldı.

• TÜRKİYE İLE KKTc ARASINDA İşBİRLİğİ 
pROTOKOLÜ İmzALANDI

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı Süleyman Soylu, KKTC’li mevkida-
şı Hamza Ersan Saner ile makamında bir araya 
geldi. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
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arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan 
protokol, iki bakanlık arasında çalışma, sosyal 
güvenlik ve istihdam alanlarında işbirliğini ön-
görüyor.

• KIRGIzİSTAN’DA mİLLİ YAS

Moskova’da bir matbaanın deposunda çıkan yan-
gında hayatını kaybeden 16 Kırgızistan Türkü 
ve aynı gün Kırgızistan’ın kuzeyinde meydana 
gelen bir trafik kazasında hayatını kaybedenle-
rin anısına, Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev’in emriyle bir günlük milli yas ilan edildi. 
Yine bu kapsamda Kırgızistan’ın bağımsızlığının 
25’inci yıl dönümü çerçevesinde 31 Ağustos’a 
kadar mecliste düzenlenmesi planlanan tüm kut-
lama programları da iptal edildi.

• mOğOLİSTAN’DAKİ ATATÜRK OKuLu’NA 
TÜRKİYE’DEN DESTEK

TİKA, Moğolistan’da gerçekleştirdiği projelere 
yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 
TİKA, tarafından Moğolistan’ın başkenti Ulan-
bator’da bulunan, toplam 3500 öğrenciye hizmet 
veren Atatürk Okulu’nun dış cephesi Türkiye’den 
getirilen mermerler ile kaplandı.

• İRAN’DA TÜRK mILLETVEKILI TÜRKLERE 
HAKARET EDEN GAzETEcIYI DÖVDÜ

Türk milletvekili Nadir Gazipur, Türklere ha-
karet ettiği gerekçesiyle devlet resmî gazetesi 
“İran Gazetesi” muhabirini dövdü. Meclis’te 
tartışma Türk kökenli milletvekillerinin “Türk 
milletvekilleri grubu” kurmak istemesi üzerine 
yaşandı. “İran Gazetesi” muhabiri milletvekil-
lerinin bu girişimine, “Türklerin İran’da soyu 
yoktur. Siz Türk değilsiniz. Azerisiniz ve İran’ı 
parçalamak istiyorsunuz” diyerek çıkıştı. Bu söz-
leri duyan Urmiye milletvekili Nadir Gazipur, bu 
sözlerin hakaret olduğunu söyledi. Gazetecinin 
karşılık vermesi üzerine Gazipur tartışma çıktı. 
Milletvekili, gazetecinin hakaret içeren sözle-
ri tekrarlaması üzerine dövmeye başladı. Diğer 
Türk milletvekillerinin araya girmesiyle gazeteci 
daha kötü dayak yemekten kurtuldu.

• KAzAKİSTAN İSRAİL İLE BİRLİKTE İNSAN-
SIz HAVA ARAcI ÜRETEcEK

Kazakistan Savunma Bakanı İmangali Tasma-
gambetov’un İsrail’e yaptığı ziyaret sırasında 
ortak insansız hava aracı (IHA) üretimi konu-
sunda anlaşma imzalandı. Astana’da Havacılık 
Teknik Merkezi’nde hayata geçirilecek proje ile 
İHA’ların montaj üretimi ve bakımı başta olmak 
üzere bu araçları kullanacak personelin İsrail’de 
eğitim alması hedefleniyor.

• KIRGIzİSTAN ÖzBEKİSTAN SINIRINDAKİ 
GELİşmELER

Kırgızistan’ın güneyindeki Celalabad bölgesinde 
bulunan Kerben kentinde, Özbekistan’ın gözal-
tında tuttuğu 4 işçinin serbest bırakılması tale-
biyle gösteri yapıldı. Özbekistan’ın iki ülke ara-
sındaki tartışmalı sınır bölgesinde yer alan Ungar 
Tepesi’ndeki “PPS Kerben-24” adlı röle istasyo-
nunda görevli 4 Kırgızistan vatandaşını salıver-
mesini istedi. 1099 kilometrelik sınırı bulunan iki 
ülke, yıllar önce başlayan sınır belirleme çalış-
malarına rağmen sınırın 300 kilometrelik kısmıy-
la ilgili halen mutabakat sağlayabilmiş değil. Sı-
nırın bu bölümde yer alan yaklaşık 50 tartışmalı 
noktalara yakın yerleşim birimlerinde yasa dışı 
sınır geçişleri yüzünden iki ülke güvenlik güçleri 
sık sık karşı karşıya geliyor.

• TÜRKmENİSTAN’DA muHALİFLERDEN  
ARINDIRILmIş SEÇİm 

Türkmenistan’da muhaliflerden tamamen arın-
dırılmış bir şekilde meclis ve yerel seçimler, 21 
Ağustosta gerçekleştirildi. Merkez Komisyonu 
Halk Meclisi ve yerel yönetimler temsilcilerinin 
belirlendiği seçimlerde, ülke 359 seçim bölgesine 
ayrılarak dar bölge seçim sistemi uygulanıyor.

• AzERBAYcAN DONANmASI’NDAN DEV 
TATBİKAT

Devlet Başkanı İlham Aliyev’in talimatı ve onay-
ladığı plan kapsamında Deniz Kuvvetleri Ha-
zar’da tatbikat gerçekleştirdi. Hazar’daki enerji 
hatlarının korunması için ortak eylemlerin plan-
laştırılması amacıyla gerçekleşen tatbikata Hava 
Kuvvetleri ile Füze ve Topçu Birlikleri de katıldı.
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• ASTANA’DA NÜKLEER SİLAHLARA KARşI 
EYLEm GÜNÜNDE KONFERANS DÜzENLEN-
Dİ

Semey Nükleer Deneme Poligonu’nun 
kapatılışının 25. Yıldönümü dolayısıyla Kaza-
kistan’ın başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in katılım ile “Uluslara-
rası Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya 
Konferansı” yapıldı. Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi (BMGK) 2017-2018 yılları arasında 
daimi olmayan üyeliğine seçilen Kazakistan’ın 
öncelikle üzerinde duracağı konulara değinen 
Nazarbayev, nükleer silahsızlanmanın dünya ba-
rışı adına önemli olduğunu vurguladı. BMGK 
daimi üyelerinin nükleer silahların cephaneliği 
durumunda olduğunu ve tüm dünyaya karşı so-
rumlulukları olan bu ülkelerin nükleer silahsız-
lanma çalışmalarını yürütmesi gerektiğini dile 
getiren Nazarbayev,  aksi takdirde bütün çabala-
rın boşa gideceği uyarısında bulundu. Cumhur-
başkanı Nazarbayev, 2009 yılında Birleşmiş Mil-
letler’e gönderdiği mektupta 29 Ağustos tarihinin 
uluslararası nükleer silahlara karşı eylem günü 
ilan edilmesini teklif etti. Bu teklif BM’nin 12 
Ocak 2010’da yaptığı oturumda oybirliğiyle 
kabul edilerek, 64/35 sayılı karar doğrultusunda 
‘29 Ağustos Uluslararası nükleer silahlara karşı 
eylem günü’ ilan edilmişti.

• DOST pARTİSİNDEN TÜRKİYE zİYARETİ

Bulgaristan’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve 
Müslümanların oluşturduğu ve yıllardır verdikle-
ri desteklerin karşılığını bir türlü alamayan Müs-
lüman toplum için yeni bir umut olan, Sorum-
luluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar 

(DOST) Partisi Lideri Lütfi Mestan ve beraberin-
deki heyet Türkiye’de bir dizi ziyaret gerçekleş-
tirdi. Kurmaylarıyla birlikte Ankara’ya gerçek-
leştirdiği ziyaretin amacının, 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası Türk hükümeti ve Türk halkına 
desteklerini göstermek ve kuruluş çalışmaları de-
vam eden parti hakkında bilgi vermek olduğunu 
belirten Mestan, ziyaret kapsamında Meclis Baş-
kanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım 
ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile 
görüştü.

•  ATAmBAYEV VAN’DAKİ şEHİDİN AİLESİNE 
BEş BİN DOLAR YARDImDA BuLuNDu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, 
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi aracılığıyla 
Van’daki Kırgızistan Türkü şehidin ailesine des-
tek için 5 bin dolar gönderdi. Büyükelçi İbragim 
Dzhunusov, PKK’lıların bombalı saldırısında 
şehit olan köy korucusu Turanbeg Gürocak’ın 
Van’ın Erciş İlçesi Ulupamir Mahallesi’nde ya-
şayan ailesini ziyaret edip başsağlığı diledi. 

• TÜRKmENİSTAN’DA YENİ SAKAL YASAğI

Türkmenistan’da uygulanan sakal yasağına bir 
yenisi eklendi. Uygulanan bu yasağa uymayan 
vatandaşlar ise sakalları zorla tıraş ediliyor. Şehir 
polisi sakalını kesmeyen 50 yaş altındaki tüm er-
kekleri gözaltına alarak emniyet merkezine gö-
türüyor. 

• TAcİKİSTAN’DA İmAmALI RAHmAN’IN AFFI 
mÜSLÜmANLARI KApSAmIYOR

Tacikistan Meclisi tarafından onaylanan yeni af 
yasasında yaklaşık 12 bin kişi özgür kalacakken 
yeni yasa Müslüman olduğu için hapse atılanları 
kapsamayacak. Dini aşırılıkla suçlanan Müslü-
manlar ile birlikte adam öldürme, terörizm, ana-
yasal düzene ve devletin güvenliğine karşı suç 
işleyenler, idama mahkûm olanlar, ömür boyu 
hapse mahkûm edilenler, daha önce af kapsamın-
da dışarı çıktıktan sonra yeniden suç işleyenler 
de bu yeni af yasasından yararlanamayacak. Af 
yasasının hapisteki Tacik muhalifleri kapsayıp 
kapsayamayacağı ise açıklanmadı.
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• KAzAKİSTAN İLE pOLONYA ARASINDAKİ  
İşBİRLİğİ GÜÇLENİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in Polonya ziyaretinde önemli anlaşmalara 
imza atıldı. Baş başa ve heyetler arası görüşmede 
liderler ticaret, ekonomi, tarım, ulaşım ve yatırım 
alanlarında işbirliğini güçlendirme konularının 
yanında uluslararası güncel konularda da görüş 
alışverişinde bulundu. Polonyalı işadamlarını 
Kazakistan’da yatırım yapmaya davet eden Na-
zarbayev, Polonya ve Rusya ile taşımacılık ala-
nında üçlü anlaşma oluşturulması ve Kafkas tran-
sit koridorunun kullanılmasını önerdi.

• KIRGIzİSTAN’IN BAğImSIzLIğININ 25. SE-
NESİNE ATIFLA FOTOğRAF SERGİSİ AÇILDI

Bişkek “Ala-Too” meydanında Kırgızistan’ın 
Bağımsızlığı’nın 25.yıldönümüne adanmış fo-
toğraf sergisi açıldı. Sergide sergilenen fotoğraf-
lar, Kırgız fotoğrafçılar tarafından çekilen ülke 
tarihindeki önemli olayları yansıtıyor.

• GAGAuz’DA TÜRK HALKLARI KONGRESİ  
GERÇEKLEşTİRİLDİ

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Böl-
gesi’nde TİKA’nın katkılarıyla düzenlenen “Türk 
Halkları Kongresi”nde Türkiye-Rusya ilişkileri, 
15 Temmuz darbe girişimi ve bu kanlı girişimin 
Türk dünyasındaki yansımaları masaya yatırıldı. 
Kongreye, Türk Cumhuriyetleri ve Türk akraba 
topluluklarından toplam 32 temsilci katıldı.

• muSTAFA AKINcI’DAN mÜzAKERE AÇIK-
LAmASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı Mustafa Akıncı Kıbrıs müzakerelerinde Tür-
kiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini 

bütün tarafların anlamaları gerektiğini söyledi. 
Müzakerelerin içeriği ile alakalı olarak da 2016 
yılında bu işi federal bir çerçevede bitirmeyi 
amaçlayan Akıncı, bu durumu başaramama ih-
timalinde ise gelecek kuşakların farklı yollarla 
çözüm arayışları içerisine gireceği değerlendir-
mesinde bulundu.

• İSLAm KERİmOV BEYİN KANAmASI  
GEÇİRDİ

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov beyin 
kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Keri-
mov’un durumu hakkında hiçbir resmî açıklama 
yapılmazken birçok kaynak tarafından öldüğü 
iddia ediliyor. Özbek liderin hayatının kaybet-
tiği haberleri doğru ise, 1989 yılında Sovyetler 
Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından Özbek 
Komünist Parti Genel Sekreterliği’ne getirilme-
sinden bu yana ülkeyi yöneten ve bağımsızlık 
sonrası dönemde gayri demokratik koşullarda 
yönetim sergileyen Kerimov sonrası Özbekis-
tan’da yeni bir dönemin açılacak.

• KIRGIzİSTAN’DA ÇİN BÜYÜKELÇİLİğİNE 
İNTİHAR SALDIRISI

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Çin Büyükelçi-
liğine bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. 
Gerçekleşen intihar saldırısında eylemci dışında 
ölen olmazken elçilik çalışanı 3 Kırgız Türkü 
yaralandı. Büyükelçilik yerleşkesi girişindeki 
kapıları bomba yüklü araçla yıktıktan sonra Çin 
büyükelçisinin konutuna yakın bir noktada ara-
cındaki patlayıcıları infilak ettiren zanlının hangi 
örgüt adına bu eylemi gerçekleştirdiği henüz 
belirlenebilmiş değil.



17
www.turkdunyasibirlik.org

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | AĞUSTOS 2016

• KAzAKİSTAN’DA TERÖR OpERASYONu:  
21 GÖzALTI

Kazakistan’da yaşanan terör saldırılarını 
planladıkları öne sürülen 21 radikal grup üyesi 
gözaltına alındı. Gerçekleşen operasyonda çok 
sayıda silah, el yapımı bomba, aşırı görüşleri 
içeren ses kayıtları ile sahte para yapma makinesi 
ele geçirildi. Tutuklanan radikal grup üyelerinin 
emniyet güçlerine ve insanların kalabalık olduğu 
yerlerde yeni silahlı saldırı planladıkları tahmin 
ediliyordu.

• KARABAğ’DA SÖzDE BAğImSIzLIK GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık 
Karabağ’daki sözde bağımsızlık günü 
etkinliklerine davet edilen yabancılara, 
uluslararası hukuk ilkelerine saygılı davranarak 
işgal altındaki Azerbaycan topraklarına gitmeme 
çağrısında bulundu.

• AzERBAYcAN’DA 1. AVRASYA ENERjİ KON-
FERANSI GERÇEKLEşTİRİLDİ

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 1. Avrasya 
Enerji Konferansı düzenledi. Gerçekleşen konfe-
ransa Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı Natig 
Abbasov, IAEE Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kum-
baroğlu, 21 ülkeden akademisyenler ile enerji 
şirketleri yöneticileri katıldı. Konferansta temel 
olarak enerjinin tüm boyutları ekonomik bir ba-
kış açısıyla irdelendi.


