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Türk Dünyası Birlik Platformu Tanıtım ve Medya Sekretaryası tarafından hazırlanan 
2016 yılı ekim ayında Türk Dünyasında yaşanan gelişmelerin derlendiği, bölgesel 

ve ulusal haber kaynaklarının taranmasıyla oluşturulan Aylık Türk Dünyası Güncesi:
•	 BULGARİSTAN BAŞMÜFTÜLÜĞÜ 

AGİT’İN İNSAN HAKLARI   
TOPLANTISINA KATILDI

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 
her yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da düzen-
lediği “İnsani Boyut Uygulama Toplantılarında” 
Bulgaristan Müslümanlarının son dönemlerde 
yaşadıkları sorunlar gündeme getirildi. Top-
lantının önemli gündem maddelerinden birisi 
İslâmofobi ve Müslümanlara karşı hoşgörüsüz-
lük oldu. Kongrede 56 üye ülke temsilcileri, si-
vil toplum kuruluşları, ayrımcılık ve ırkçlıkla 
mücadele eden örgütler temsilcileri, uluslararası 
güvenlik ve işbirliği partner teşkilatlar temsilci-
leri bir araya geldi.

•	 ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’I İŞGALİNİN 
68. YILDÖNÜMÜ TÜM DÜNYA’DA 
PROTESTO EDİLDİ

Çin yönetiminin 1 Ekim 1949 tarihinde bağım-
sız Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni yıkarak iş-
gal etmesinin 68. yıldönümü, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, Almanya’da, Kanada’da, Avust-
ralya’da, İsveç’te, Japonya’da ve Norveç’te ya-
şayan Türkler tarafından gerçekleştirilen çeşitli 
etkinlikler ve ülkelerde bulunan Çin’in Büyükel-
çilik ve Temsilcilikleri önünde yapılan gösteri-
lerle protesto edildi.

•	 TÜRKMEN ŞİRKETLERİNİN PAYI  
ARTTIRILIYOR

Türkmenistan’da yerel şirketlerin özel sektörde-
ki payının arttırılması amacıyla yeni kararname 
imzalandı. Buna göre, yabancı şirketlerle 
imzalanan inşaat sözleşmelerinde, ekipman ve 
malzeme harici inşaat işlerinin %80’i Türkmen 
inşaat şirketlerinden taşeron hizmeti alınarak ya-
pılmak zorunda olacak. 

•	 GANİMAT ZAHİD’TEN FRANSA  
MİLLETVEKİLİNE TEPKİ

Azadlıq Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ga-
nimat Zahid, Azerbaycan’da 26 Eylül 2016 tari-
hinde gerçekleşen Anayasa değişikliği referandu-
muna gözlemci olarak katılan Fransa Milletvekili 
Tiery Mariany’nin “seçim demokratik ve şeffaf” 
açıklamasından sonra Fransız milletvekiline 
tepki gösterdi. Ganimat Zahid, kaleme aldığı 
açık mektubunda, Mariany’e yönelik “Adınız, 
Azerbaycan halkının hafızasına ‘diktatör dostu’, 
‘Azerbaycan halkının düşmanı’ ve ‘havyar diplo-
masisinin kurbanı’ olarak yazıldı.” dedi.

•	 ATAMBAYEV’DEN KIBRIS RUM  
YÖNETİMİNE TEBRİK MESAJI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev, Nikos Anastasiadis’e Kıbrıs adasının İngil-
tere kolonisinden ayrıldığı 16 Ağustos 1960 ta-
rihine atıfla, “bağımsızlığının 58. yıl dönümü” 
konulu bir kutlama mesajı gönderdi. Atambayev 
mesajında, “Ülkelerimiz arasındaki dostluk iliş-
kilerinin gelişmesinde ilgimi ifade ederek, Size 
sağlık ve esenlik, Kıbrıs kardeş ülke halkına barış 
ve refah diliyorum.” dedi

•	 ERŞAT SALİHİ, İNGİLTERE BAĞDAT 
BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, İn-
giltere Bağdat Büyükelçisi Frank Biker ile bir 
araya geldi. Görüşmede, Irak’ta yaşanan son ge-
lişmeler ile İngiltere’nın Musul ve Telafer’ın kur-
tarılmasındaki rolü ele alındı. Ayrıca Telafer’de 
yaşayan Türkmen aşiretleri ve temsilcileri ara-
sındaki görüş yakınlaşması, Kerkük’ün petrolü 
ve merkezi hükûmetle yerel hükûmet tarafından 
Türkmenleri, siyasi kararlardan gözardı ve izole 
edilmesi de görüşüldü. İngiltere Bağdat Büyü-
kelçisi Frank Biker ise, Türkmenlerin sıkıntıları-
nı gidermek için destek vereceklerini ve mutlaka 
her Iraklı vatandaş gibi millî haklarını elde etme-
leri gerektiğini söyledi.



www.turkdunyasibirlik.org

4

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | EKİM 2016

•	 GAGAVUZYA TÜRKLERİ, MALTEPE’DE 
KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ  
DÜZENLEDİ

Moldova, Gagavuzya bölgesine yaşayan Türkler, 
ilk kez Türkiye’de festival düzenledi. Gagavuz-
ya Türkleri, Maltepe Belediyesi’nin desteğiyle, 
Beşçeşmeler Meydanında Kültür ve Sanat Fes-
tivali düzenledi. Moldova, Gagavuzya’dan gelen 
40 kişilik grup Beşçeşmeler Meydanı’nda folklor 
gösterisi yaparak yöresel yemeklerini tanıttı.

•	 KKTC İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
MECLİS VE HÜKÛMETE ÇAĞRI YAPTI

KKTC İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs müzakere 
sürecinin, Cumhurbaşkanlığı ile hükûmet ara-
sındaki diyalogdan tamamen kopuk olarak sür-
dürüldüğünü savunarak, bu şekilde Kıbrıs Türk 
halkının hak ve çıkarlarının korunamayacağını 
iddia etti ve Cumhuriyet Meclisi ile hükûmete; 
“görüşme sürecini sorgulaması için acil çağrı” 
yaptı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Rum 
Lider Nikos Anastasiades’in BM Genel Kuru-
lu’nda yaptığı konuşmadan örnekler verildi ve bu 
açıklamalar eleştirildi.

•	 ABDULKADİR YAPÇAN CEZAEVİNDE

Çin, ülkesini bölüp parçalamakla suçladığı Doğu 
Türkistan Türklerinin kanaat önderlerinden Ab-
dulkadir Yapçan’ın peşini bırakmıyor. Hakkın-
da 2002 yılında çıkartılan ‘Kırmızı Bülten’ 14 
yıl sonra güncellenen Yapçan, İstanbul’da sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı. 40 gün tutuklu 
bulunmasına karar verilen Yapçan’ın cezaevinde 
bulunduğu süre zarfında Çin’in Türkiye’ye ilgili 
delil ve belgeleri teslim etmesi beklenecek.

•	 PAPA FRANCIS AZERBAYCAN’DA

Kafkasya turunda olan Katoliklerin lideri Papa 
Francis, Azerbaycan’a resmî bir ziyaret gerçek-
leştirdi. Papa, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamın-
da ilk olarak Papa 2. John Paul’un 2002 yılında 
Azerbaycan ziyareti sonrasında inşa edilen kili-
seye gitti. Burada İngilizce olarak bir ayin yöne-
ten papa, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile görüştü.

•	 ÖZBEKİSTAN’DA YASAKLANAN  
SANATÇILAR GERİ ÇAĞRILDI

Özbekistan’da geçici olarak Devlet Başkanlığı 
görevini yerine getirmekte olan Şevket Mirziyo-
yev’in talimatıyla daha önce gayriresmî olarak 
sahneye çıkmasına yasak konulan birtakım sanat-
çıların profesyonel çalışmalarını devam etmeleri 
için söz konusu yasağın kaldırıldığı ve gereken 
izinlerin sağlandığı açıklandı. Miriziyoyev’in 
yeni talimatı gereği Özbek sanatçılardan Şerali 
Curayev’in, Yulduz Osmanova’nın ve Obid Aso-
mov’un tekrar sahneye dönebileceği belirtildi. 
Ayrıca Özbekistan’ın halk sanatçılarından Artık 
Atacanov ile Bobomurad İsmoil’in üzerinden de 
yasağın kaldırıldıı duyuruldu.

•	 TÜRK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATLARI  
BAŞKANLARI ANKARA’DA BİR  
ARAYA GELDİ

Türk Keneşi’nin inisiyatifiyle TÜRKSOY ulus-
lararası teşkilatının evsahipliğinde Türk İşbirliği 
Teşkilatlarının 3.  Koordinasyon Toplantısı An-
kara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Kene-
şi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, 
TÜRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov, Ulus-
lararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdıra-
li, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, 
Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay 
Efendiyeva ve diplomatlar iştirak etti. Teşkilat 
Başkanları yönetmekte oldukları kurumların fa-
aliyetleri ve geleceğe yönelik planlar hakkında 
bilgiler sundu. Toplantıda ayrıca, 2016-2017 yıl-
ları Ortak Eylem Planının hazırlanması konusu 
ve Kasım 2016’da Kırgızistan’da yapılacak Türk 
Keneşi 6. Zirvesi’yle ilgili hazırlık çalışmaları 
görüşüldü.
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•	 KAZANCI: TÜRKİYE’NİN   
TÜRKMENLERİ SAVUNMASI  
MEŞRU HAKTIR

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. 
Hicran Kazancı, “Türkiye kendi ulusal güvenliği-
ni korumak için böyle Fırat Kalkanı Operasyonu 
başlattı. Kısa  zamanda 45 kilometrelik bir alanı 
terör örgütlerinden temizledi. Musul operasyo-
nundan bahsediliyor fakat Cerablus operasyonu 
buna bir örnektir. Oradaki IŞİD terör örgütü te-
mizlendi. Ama bu temizleme tamamen bitmiyor 
bundan sonraki süreç önemli. Cerablus’ta yıllar-
dır elektrik, su, hastane gibi temel hizmetler yok-
tu fakat şuan bunların hepsi Türkiye’nin başarılı 
bir deneyime sahip olmasından dolayı sağlandı. 
Kaçanların % 80′nine yakını geri döndü.” dedi. 
ABD ve AB’nin Irak ve Afganistan’a kendi ulu-
sal güvenlikleri için işgal ettiklerine değinen baş-
kan Kazancı, Türkiye’nin de Irak Türkmenlerini 
savunmasının meşru bir hak olduğunu ifade etti.

•	 BULGARİSTAN’DA PEÇE YASAĞINA 
BAŞMÜFTÜLÜKTEN İTİRAZ

Bulgaristan’da peçenin kamu alanında yasaklan-
ması kararı sonrasında Başmüftülük Yüksek İs-
lam Şurası Başkanı Vedat Ahmed, Müslümanlara 
karşı kampanya yürütüldüğünü savunarak “Bu 
karalama kampanyası sadece Bulgaristan’la da 
sınırlı değil. Avrupa’da da bu yönde gelişmeler 
var. Dolayısıyla Bulgaristan’a da yansıyor. Burka 
meselesi de bunlardan biri” ifadesini kullandı.

•	 KIRGIZİSTAN’DAN AGİT’E KISITLAMA

Kırgıztan hükûmeti 2017 yılının başından itiba-
ren Bişkek’te bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı’nın (AGİT) statüsünü ofis derecesi-
ne indireceğini açıkladı.

•	 AZERBAYCAN NAHÇIVAN’DA ASKERİ 
TATBİKAT YAPTI

Azerbaycan ordusu, Nahçıvan Özerk Cumhuri-
yetinde geniş çaplı askeri tatbikat gerçekleştirdi. 
Tatbikatta askeri birliklerin Nahçıvan’ı olası sal-
dırılara karşı koruma ve önlem alma yeteneğinin 
ve genel olarak savaş hazırlığı seviyesinin kont-
rol edildi.

•	 KAZAKİSTAN’IN RUSYA TİCARET  
HACMİNDE BÜYÜK GERİLEME

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 
Kazakistan-Rusya 13. Bölgelerarası İşbirliği 
Forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Rusya ile ticaret hacminin bu yılın 
ilk yarısında 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini 
söyledi. Rusya’nın Kazakistan’ın Stratejik Orta-
ğı ve en önemli ticaret ortağı olduğunu hatırlatan 
Nazarbayev, düzenlenen forumda ikili işbirliği-
nin genişletme imkanlarını ele aldıklarını kaydet-
ti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yılın 
ilk yarısında 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini  
ve geçen yıla göre yüzde 30 düşüş olduğunu vur-
gulayan Nazarbayev, küresel kriz öncesinde bu 
rakamın 20 milyar doları aştığını belirtti.

•	 TELAFER KENTİ AŞİRETLERİ  
TOPLANTI YAPTI

Musul’a bağlı Telafer kenti halkı Kerkük’te bir 
toplantı gerçekleştirdi. Aşiret şeyhleri ve göç-
menlerin hazır bulunduğu toplantıda, Telafer’in 
bugünü ve yarını görüşüldü. Telafer’in terör ör-
gütü DAIŞ’ten kurtarılması, DAIŞ’ten sonra 
toplumsal uzlaşı ve göçmenlerin evlerine geri 
dönmesinin masaya yatırıldığı toplantıda, Irak 
Türkmen Cephesi ve Türkmeneli Partisi temsil-
cileri de yer aldı.
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•	 KIRGIZİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN  
ARASINDA BUZLAR ERİYOR

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Mu-
hammetkalı Abulgaziyev’in başkanlığında bir 
heyet, Özbekistan’ın daveti üzerine Kırgız-Öz-
bek işbirliğinin kalkınmasını öngören etkinlikle-
rin düzenlediği bu ülkenin Andican şehrini ziya-
ret etti. Özbekistan Başbakan Yardımcısı Adham 
İkramov, Taşkent’in iki ülke arasındaki ilişkilerin 
iyileşmesi istediğini bildirirken, Kırgızistan Baş-
bakan Yardımcısı Muhamedkalıy Abulgaziyev 
de Kırgız tarafının, sık sık görüşerek aradaki 
sorunları çözmek için masaya oturmaya hazır 
olduğunu bildirdi.

•	 MACARİSTAN’DA ERMENİ    
İDDİALARINI İÇEREN TASARI  
REDDEDİLDİ

Macar Yeşiller Partisi’nin (LMP) 1915 olaylarına 
ilişkin Ermeni iddialarına yönelik tasarısı, Ma-
car Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Fidesz ve 
Jobbik’in oylarıyla reddedildi. Jobbik Partisi’nin 
Dışişleri Komitesi Başkanı Marton Gyöngyösi, 
LMP tarafından sunulan tasarıya tepki gösterip 
konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini belir-
terek, “Tarihçiler ve hukukçuların karar vermesi 
gereken bir konuda Macar Ulusal Meclisine ge-
tirilmesi yanlış. Bu çok karışık bir konu. 100 yıl 
önce gerçekleşmiş, tarihçilerin bile farklı görüşle-
ri savunduğu bir olayın önümüze konularak fikir 
belirtmemizi istemeleri beni çok rahatsız ediyor. 
Bu konu tarihçilere ve uluslararası hukukçulara 
bırakılmalı.” dedi.

•	 KAZAKİSTAN İSRAİL’LE ORTAK  
İHA ÜRETECEK

Kazakistan, İsrailli ‘Elbit System’ firması ile or-
tak ‘İnsansız Hava Aracı’ (İHA) üretecek. İsrail’in 
önde gelen savunma sistemi üreticilerinden İsrael 
Aerospace Industries (IAI) ve Elbit Systems şir-
ketlerinin tesislerini ziyaret eden Kazakistanlı 
yetkililer üretim konusunda ilk mesajı geçtiğimiz 
aylarda vermişti.Elbit Systems şirketinin daha 
önce de Kazakistan’daki zırhlı araçların tamiri 
için bir şirket kurmayı istediği gündeme gelmişti.

•	 KIBRIS MÜZAKERELERİNDE   
3. TUR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs görüş-
melerinde her şeyin planlandığı gibi gitmesi ve 
herhangi bir yol kazasının meydana gelmemesi 
halinde 2017 ortalarında bir referandumdan bah-
sedilebileceğini söyledi. Ekim ayında 4 başlıkta 
ayrılık noktalarını minimuma indirmeye çalışa-
caklarını kaydeden Akıncı, çok az sayıda ayrılık 
noktası kalmasını dilediğini belirterek, Kasım’ın 
ilk haftasında yurtdışında kamp formatında “top-
rak” konusunu konuşarak, daha sonra da “Güven-
lik ve Garantiler”in konuşulacağı 5’li konferansı 
gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

•	 SULTAN MURAT TÜMENİ KOMUTANI  
ŞEHİT OLDU

Fırat Kalkanı Harekatı’nın kırk ikinci günün-
de Sultan Murat Tümeni komutanlarından Ali 
Şeyh Salih, Çobanbey’e bağlı Türkmen Barah 
Köyü’nde DEAŞ militanları ile girdiği çatışmada 
mayına basarak şehit düştü.

•	 ABD’DEN HAPİSTEKİ ÖZBEK  
MUHALİFE TEBRİK

ABD Taşkent Büyükelçiliği ünlü Özbek mu-
haliflerden Bekcanov’a 18 yıldır kaldığı hapis-
hanede doğum gününde “sağlıklı yıllar” tebriği 
gönderdi. ABD Büyükelçiliği gönderdiği tebrikte 
“Biz gazeteci ve siyasi muhalif Muhammed Bek-
canov’un 62’nci yaşgününü kutluyoruz. O, mu-
halif yayın Erk gazetesi eski editörü olarak, 15 
Ağustos 1999 tarihinde anayasal düzeni yıkmak 
gibi şüpheli suçlamalarla hapse mahkum edildi. 
Onun hapis cezası, 2003 Aralık ayında açıklanan 
affa göre 2012 yıl Nisan ayında bitmesi gerekirdi. 
Ancak, 2012 yılı Ocak ayında, onun hapis ceza-
sı cezaevine kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 
beş yıl daha uzatıldı. Uluslararası örgütler, birçok 
hükûmet ve parlamento üyeleri defalarca onun 
serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Sayın 
Bekcanov’a doğum günü vesilesiyle sağlık, zi-
hinsel güç, uzun bir yaşam ve iyi şanslar dileriz” 
denildi.
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•	 UKRAYNA MECLİSİ DIŞİŞLERİ  
KOMİTESİ KTMM ÇAĞRISINI  
ONAYLADI

Ukrayna Parlamentosu’nun Dışişleri Komitesi, 
Ukrayna Parlamentosu’nun uluslararası kuruluş 
ve yabacı devletlerinin parlamentolarına Rus-
ya’nın Kırım Tatar Milli Meclisi’nin yasaklanma 
kararını tanımama, kınama ve Kırım’ın yerli hal-
kının uluslararası toplum tarafından korunması 
hakkındaki karar tasarısını, oy birliğiyle Ukrayna 
Parlamentosu’na tavsiye edilmesine karar verdi.

•	 TAHRAN BAKÜ İLİŞKİLERİNDE  
YENİ DÖNEM

İran İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fazli, 
Bakü’ye düzenlediği ziyaret kapsamında Azeri 
mevkidaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi. Rah-
mani Fazli bu görüşmede, bölgede istikrarsızlık 
ve radikalizmin yaygın hale gelmesine işaret ede-
rek, “Maalesef uluslararası güçler bölge ülkeleri-
nin içişlerine karışarak terörist gruplara siyasal, 
finansal ve lojistik destek veriyor” dedi. “Hali-
hazırda Suriye’de küçük çapta bir dünya savaşını 
görebiliriz” diyen Rahmani Fazli, “Radikalizmin 
her türlüsü ve özellikle de dini radikalizm kabul 
edilemez. DAEŞ, El Kaide ve Nusra Cephesi 
gibi tekfiri grupların kaynağı Vahhabilik’tir. Bu 

nedenle biz daha 
çok işbirliği yapa-
rak terörizme karşı 
mücadelede bulu-
malıyız” ifadeleri-
ni kullandı.

•	 KAZAKİSTAN’DAN ABD VE  
RUSYA’YA ÇAĞRI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki du-
rumu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Rusya arasında işbirliği görüşmeleri-
nin sona ermesinden duyduğu üzüntüyü ve endi-
şeyi dile getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
uzun zamandır çekilen acılar, akan kan ve insan-
ların hayatını kaybettiği Suriye’de yakın gele-
cekte bir çözüm sağlanamaması halinde önceki 
anlaşmaların ve bütün umutları tehlikeye atılaca-
ğı endişesi dile getirildi. Uluslararası toplumun, 
Suriye krizinde çözüm bulma konusunda önemli 
iki aktör arasında yaşanan bu krizden doğan boş-
lukta Ortadoğu ve tüm bölgede çatışma ortamı-
nın alevleneceği ve bölgede istikrarı sağlamak 
için yardımcı olmayacağı endişesinin taşıdığını 
vurgulayan bakanlık, 10 eylül 2016’da ABD ve 
Rusya arasında Suriye’de barış için ümit veren 
Genel Eylem Planı Anlaşması’nı desteklediğini 
belirtti.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA    
ÖZELLEŞTİRMELER ARTIYOR

Özel sektörün gelişimine büyük önem verilen 
Türkmenistan’da özelleştirme projeleri de 
hızla artmakta. Yakın dönemde, Türkmenistan 
ekonomisinde enerji hariç sektörlerde, özel 
sektörün payının en az %70’lere çıkarmayı 
hedefleyen Türkmen Yönetimi, bu amaçla, 9 
kamu teşebbüsü daha özelleştireceğini ilân etti.

•	 KIRGIZİSTAN ÖZBEK MUHALİFİ   
YENİDEN YARGILAYACAK

Kırgızistan’ın Çui bölgesel mahkemesi Özbek 
insan hakları savunucusu Azimcan Askerov da-
vasını yeniden değerlendirmeye aldı. Özbek 
insan hakları savunucusu Azimcan Askerov, 
2010 yılında Kırgızistan’ın güneyinde yaşanan 
Özbek-Kırgız çatışmasında suçlu bulunmuş ve 
ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. 21 Nisan 
2016 tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komitesi Askerov’un yasadışı hapiste tutulduğu-
nu belirterek Kırgız hükûmetinden onun dosya-
sının adaletli şekilde yeniden görülmesini talep 
etmişti.
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•	 CAMİ DUVARINA “TÜRKLERİ   
ZEHİRLEYECEĞİZ” YAZDILAR

Almanya’nın Hamm-Herringen kentinde Diya-
net İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Ulu 
Cami’nin duvarlarına Türkleri ve Müslümanları 
aşağılayan ırkçı yazılar yazıldı. Caminin duvar-
larına, “Terör kampı”, “Türkleri zehirleyeceğiz” 
şeklindeki yazıların yanı sıra gamalı haç sembolü 
çizildi.

•	 AZERBAYCAN-ERMENİSTAN  
CEPHE HATTINDA ÇATIŞMA

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan 
çatışmada Azerbaycan ordusundan Sahil Mem-
medov isimli bir asker şehit oldu. Azerbaycan 
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Er-
menistan ordusunun cephe hattında yeniden pro-
vokatif faaliyetlere başladığı belirtildi.

•	 KIRGIZİSTAN’DA TERÖR HÜCRESİ 
ÇÖKERTİLDİ

Kırgızistan’ın Karakol kentinde, yasa dışı faali-
yet gösterdiği gerekçesiyle, Hizb-ut Tahrir örgü-
tünün üyeleri yakalandı. Operasyonlar sırasında 
terör ve aşırılık örgütü olarak tanımlanan Hizb-ut 
Tahrir’in halk arasında anayasal düzeni devirme 
ve halifelik propagandası yaptığını tespit eden 
güvenlik güçleri, terör örgütünün propagandasını 
oluşturan çok sayıda CD, DVD, dergi ve kitaba 
el koydu.

•	 CEBEL EKRAD’A KARA   
HAREKÂTI BAŞLADI

Suriye’de rejim güçlerinin Rus jetlerinin deste-
ğiyle Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad bölgesine 
kara harekâtı başladı. Beşşar Esed rejimine bağlı 
birlikler sabah erken saatlerden itibaren Kibbani, 
Et-Tüffahiye ve El-Hıdır mevkilerini yoğun top 
ve füze atışına tuttu. Ardından Tüffahiye tepesine 
kara harekatı başlatan rejim güçleriyle muhalifler 
arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Saldırıların 
yoğun şekilde devam ettiği bölgede birçok nok-
tada dumanlar yükselirken patlama sesleri Suriye 
sınırındaki Hatay’ın Yayladağı ilçesinden de du-
yuluyor.

•	 ÇİN VE ÖZBEKİSTAN ORTA ASYA’NIN 
TARİHİ ORTAYA ÇIKARTIYOR

Çin ve Özbek bilim adamları 2013 yılı sonunda 
başlayan ortak arkeolojik kazılar sırasında, 
Özbekistan’ın güneyinde antik mezarlar ve 
yerleşim yerleri keşfetti. Yapılan yeni keşiflerin, 
tarihte Yüeçiler ve Kangüyler adı verilen antik 
halkların kültürel hayatının yanında, aynı zaman-
da M.Ö 1 ve 3’ncü yüzyılda var olan Kushan İm-
paratorluğu’nun oluşum sırlarını öğrenmeye de 
yardımcı olacağı açıklandı. 

•	 ÜÇ BİN KIRIM TARAR YEREL MECLİS 
ÜYESİ TEHDİT ALTINDA

Rusya’nın Kırım Ta-
tar Milli Meclisi’ni 
“aşırıcı örgüt” baha-
nesi ile yasaklama ka-
rarı sonucunda işgal 
edilen Kırım’da Kırım 

Tatar Yerel Meclislerinin üç bine yakın üyesinin 
Rusya hükûmeti tarafından zulme uğrayabile-
ceği endişesi taşınıyor. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Çubarov, “29 Ekim tarihinde Rusya Yük-
sek Mahkemesi, Kırım’ın sözde Yüksek Mahke-
mesi’nin 26 Nisan 2016 tarihli Kırım Tatar Mil-
li Meclisi’nin “aşırı örgüt” olması gerekçesiyle 
faaliyetlerini yasaklama kararına ilişkin temyiz 
dilekçesini reddetti. Bu yüzden Kırım’daki yerel 
meclislerin üç bin üyesinin güvenliği şu an teh-
like altında” diye konuştu ve avukatlarının bu-
nunla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvuru hazırladıklarını kaydetti. 
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•	 ÖZBEKİSTAN’DAKİ TIR KRİZİ AŞILDI

Geçtiğimiz ay Türk tırlarına kapanan Özbekistan 
yolunda transit belge krizi aşıldı. 1 milyar dolar-
lık ihracat yükünün geçtiği yol, Özbek tarafının 
bin adetlik izin belgesini temin etmesiyle Türk 
araçlarına açıldı. Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, 
“İpek Yolu”nun yeniden canlandığı bir dönemde 
en kilit öneme sahip ülkelerden Özbekistan’daki 
şanssızlık nedeniyle bölge ekonomisi dünya 
ticaretinden izole olacaktı. Çok şükür sorun 
aşıldı. Sektöre hayırlı olsun” dedi.

•	 KIRIMOĞLU, SAHAROV ÖDÜLÜ FİNAL 
ADAYLARI LİSTESİNDE

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Avrupa Parla-
mentosu (AP) tarafından insan hakları alanın-
da verilen Saharov Ödülü final listesinde. Kırı-
moğlu’nun adaylığını yapılan oylamada Avrupa 
Parlamentosu’nun en büyük siyasi grubu olan 
Avrupa Halk Partisi destekledi. Görüşme sırasın-
da milletvekili Jacek Saryusz-Wolski, “Saharov 
ödülünün özünü, tüm hayatını ifade ve insan hak-
ları özgürlüğü için mücadeleye adayan Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’ndan daha iyi yansıtacak 
birini bulmak zor. O Çekoslovakya’nın Sovyetler 
tarafından işgal edilmesine karşı çıkmış, Komü-
nist Blok tarafından takibata uğrayan mahkûmla-
ra destek veren beyannameler yayımlamıştı; şim-
di de işgal edilen Kırım’da insan haklarına saygı 
talep ediyor. O, 73 yaşında ve kendi vatanından 
sürgün edilmiş olmasına rağmen hala hayatını in-
san hak ve özgürlükleri için riske atıyor” dedi.

•	 LONDRA ÜNİVERSİTESİNDE ASYA 
MÜZİK ZİYAFETİ

Londra Üniversitesi’ne bağlı SOAS bölümü öğ-
retim üyesi Dr. Rachel Harris, Doğu Türkistanlı 
Uygur sanatçı Rahima Mahmut, müzisyen Kır-
gız müzisyen Nizamidin Sametov, Uygur müzis-
yen Dilzat Mahmut Turdi ile İskender Ding’den 
oluşan ‘London Uygur Ensamble’ bir konser 
programı gerçekleştirdi. Uygur Müzik konseri 
öncesinde Türkmenistanlı sanatçı Guncha Ma-
meddurdyeva ile İranlı saz ustası Veria Amiri 
kısa birer dinleti sundu.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA 6 EKİM ANMA 
GÜNÜ TÖRENLERİ DÜZENLENDİ

Türkmenistan’da bütün savaşlarda ve 1948 dep-
reminde hayatını kaybeden Türkmen vatandaş-
larının anılması dolayısıyla düzenlenen 6 Ekim 
Anma günü törenleri büyük bir katılım ile ger-
çekleştirildi. Anma törenine, Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı. Anma 
günü dolayısıyla ülke genelindeki tüm bayraklar 
yarıya indirildi. Başkent Aşkabat’taki Halk Haki-
desi anıt kompleksinde düzenlenen törene katılan 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov, komplekste bulunan 3 anıta 
ayrı ayrı çelenk koydu.

•	 BELARUS CUMHURBAŞKANI   
LUKAŞENKO, ÖZBEKİSTAN’DA

Belarus Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekis-
tan’ın geçici Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
ile görüştü. Lukaşenko, Belarus ile Özbekistan’ın 
ticari ve ekonomik alanda büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu kaydederek, “Bizler, ilişkilerin 
gelişmesinde bazı aksaklıklar yaşadık. Karşılık-
lı çabalar sonucunda, 2-3 yıl içerisinde mal dö-
nüşümünün artacağına inanıyorum. Bunun için 
büyük bir potansiyel var. Bizim size, sizlerin de 
bize ihtiyacı var. Bizlerin görevi, Özbek ve Bela-
rus halklarının layık olduğu ilişkileri sağlamak-
tır.” diye konuştu. Mirziyoyev de, Semerkant’ı 
ziyaretinden dolayı Lukaşenko’ya teşekkür ede-
rek, Belarus halkı ve yönetiminin Özbekistan’a 
gösterdiği destekten dolayı minnettarlığını dile 
getirdi. Mirziyoyev, “Belarus, Özbekistan’ın 
güvenilir, samimi ve çok eski ortağı ve dost bir 
ülke. Günümüzde iki ülke arasındaki mal dönü-
şümü hacmi bizleri tatmin etmiyor. Bunun artırıl-
ması için çaba göstermeliyiz.” dedi.
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•	 KAZAKİSTAN’DA YENİ BAKANLIK  
KURULUYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı’nın 
kurulması talimatını verdi ve yeni kurulan ba-
kanlığa Güney Kazakistan eyaleti Valisi Beybit 
Atamkulov’u atadı. Bununla beraber, yeni kuru-
lan bakanlığın, diğer bakanlıkların bazı görev ve 
yetkilerini devraldığı bildirildi: Kazakistan Sa-
vunma Bakanlığı’nın Savunma Sanayi Komitesi, 
Ulusal Ekonomi Bakanlığı’na bağlı seferberlik 
hazırlığı ve mobilizasyon, devlet malzeme re-
zervinin oluşumu ve gelişimi alanları; Yatırım ve 
Kalkınma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Uzay Ajan-
sı; Bilgi ve İletişim Bakanlığı ile Başbakanlığa 
bağlı ‘Bilgi ve iletişim alanındaki bilgi güvenli-
ği’ bölümleri Savunma ve Havacılık Sanayi Ba-
kanlığı’na devredildi.

•	 AZERBAYCAN’DAN ABD’YE  
KARABAĞ TEPKİSİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Novruz 
Memmedov, ABD Dışişleri Sekreteri John Ker-
ry’nin Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili “liderler 
çözüme hazır değil” şeklindeki açıklamalarına 
tepki gösterdi. “Liderler çözüme hazır değil” 
ifadesinin yıllardır Ermeniler tarafından dile ge-
tirildiğini söyleyen Memmedov, tepkisini şöyle 
anlattı: Diyelim ki tarihi Azerbaycan toprağı Ka-
rabağ’la ilgili bazı anlaşmazlıklar var. Peki, Ka-
rabağ etrafındaki 7 ilin durumu nasıl olacak? İlk 
önce bu 7 il boşaltılmalıdır. Bunun için başlıca 
görev başta ABD olmakla üç eş başkan (AGİT 
Minsk Grubu) ülkeye düşüyor. En azından bu 7 
ilin işgalden kurtarılması için bir tavır sergilesey-
diler de sonra konuşaydılar. Maalesef tüm bunlar 
yapılmadı ve Azerbaycan tarafı bu açıklamaları 
kabul etmiyor.

•	 BERDİMUHAMEDOV İSTİHBARATTAN 
MEMNUN DEĞİL

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, 
Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarından 
memnun olmadığını dile getirdi. Konu ile alakalı 
Bakan Bayramov’a “alt hizmet faaliyetleri üze-
rinde kontrolün zayıflaması ve bakanlık resmî 
görevlerinin yetersiz performansından” dolayı 
sözlü disiplin cezası verildi. Türkmenistan Dev-
let Başkanı, Ulusal Güvenlik Bakanlığı’na ülke-
nin güvenlik alanındaki eksiklikleri düzeltme ve 
“olumlu sosyal ve politik iklimi” koruma talimatı 
verdi.

•	 KAZAN’IN SİMGELERİ YENİ  
RUS BANKNOTLARINDA   
YER ALMAYACAK

“Rusya Merkez Bankası’nın 2017’de tedavüle 
çıkaracağı yeni 200 ve 2000 rublelik banknotla-
rın üzerinde hangi şehrin simgesi yer alsın?” ko-
nulu oylamada internet oylamasında ikinci çıkan 
Kazan’ın, SMS oyları da hesaplandıktan sonra 
üçüncü sıraya düştüğü açıklandı. 

•	 KAZAKİSTAN’IN ANKARA   
BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükel-
çisi Canseyit Tüymebayev’i görevinden alarak, 
Güney Kazakistan Valisi olarak tayin etti. Güney 
Kazakistan Eyaleti Valisi Beybit Atamkulov’un 
yeni kurulan Savunma ve Havacılık Sanayi Ba-
kanı görevine getirilmesinin ardından, Başbakan 
Bakıtcan Sagıntayev, yeni atanan valiyi çalışma 
ekibine tanıştırdı. Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in öneri mektubunu okuyan Sagınta-
yev, yeni atanan Vali Canseyit Tüymebayev’e ve 
bakan olan Beybit Atamkulov’a yeni görevlerin-
de başarılar diledi.
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•	 KIRGIZİSTAN VE JAPONYA ARASIN-
DA İŞBİRLİĞİ

Kırgız-Japon Forumu kapsamında iki ülke ara-
sında işbirliği mutabakat anlaşması imzalandı. 
Forum, Japonya Hükûmeti tarafından “Kaliteli 
yatırıma ortaklık: Asya’nın geleceğine yatırım” 
programı kapsamında düzenlendi. Bu program 
kapsamında, Asya altyapı projelerine yatırım 
yapmak için Asya Kalkınma Bankası (AKB) ile 
işbirliği içinde Japonya hükûmeti önümüzdeki 5 
yıl içinde 200.000.000.000 $ yatırım tahsis ede-
cek. Foruma Panasonic Corporation, Mitsubishi 
Corporation ve Nippon Steel gibi 17 Japonya bü-
yük şirketlerinin temsilcileri katıldı.

•	 “TAHRAN’I BAŞLARINA YIKARIZ”

Güney Azerbaycan Türkleri Milli Özgürlük Ha-
reketi Kurucusu Piruz Dilençi, son günlerde İran-
cı Milisler ve İran’ın Türkiye ve askerlerine karşı 
saldırı yapacağız açıklamasına sert tepki göstere-
rek, İran’a karşı bir açıklama yaptı. Piruz Dilen-
çi, “Sakın sabır sınırlarımızı zorlamasın İran dev-
leti! Gerektiği zaman 30 Milyondan fazla Güney 
Azerbaycan Türkü, Türkiye’ye karşı değil İran’a 
karşı çevirir silahlarını. Gereken o zamanı ise 
İran değil, biz belirleriz! Tahran’daki tahtlarını 
başlarına yıkarız! Bu böyledir, böyle de olacak. 
Herkes bunu bilsin.” diyerek İran’ın tehditlerine 
meydan okudu.

•	 TÜRKMENİSTAN 30 AFGAN  
ÖĞRENCİYİ DAHA ÜCRETSİZ  
OKUTACAK

Gurbanguli Berdimuhamedov, 30 Afgan öğren-
cinin daha Türkmenistan’da ücretsiz üniversite 
eğitimi almasına yönelik karara imza attı. Karara 
göre, 30 Afgan vatandaşı ücretsiz olarak Türk-
menistan Seyitnazar Seyidi  Türkmen Eğitim 
üniversitesinde 1 sene dil eğitimi alacak. Ayrıca, 
daha önce dil eğitimi alan 26 Afgan öğrenci de 
eğitimlerini Türkmenistan’daki çeşitli üniversite-
lerde devam edecek. Buna göre, 10 Afgan öğren-
ci Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Üniversite-
sinde, 5 öğrenci Ziraat Enstitüsünde, 10 öğrenci 
Devlet Enerji Enstitüsünde, 1 öğrenci ise, Seyit-
nazar Seyidi  Türkmen Eğitim üniversitesinde 
eğitimine devam edecek.

•	 KAZAKİSTAN’IN AFGANİSTAN’A  
DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Afganistan’a teknik, insanî yardım sağlayan ve 
Afgan gençlerine yüksek eğitim alma fırsatı su-
nan Kazakistan, Afganistan’ın ulusal güvenliğini 
sağlaması, savunma güçlerini oluşturması için 2 
milyon dolar ayırdı. Kazakistan’ın bölgede istik-
rarın güçlendirilmesi uğruna, bölgesel ve ulusla-
rarası ortaklarla birlikte çalışmaya devam etmeye 
hazır olduğunu teyit eden Dışişleri Bakanı Yerlan 
İdrisov, 2017-2018 yıllarında BM Güvenlik Kon-
seyi üyeliği sırasında, Kazakistan’ın, Afganistan 
istikrarı başta olmak üzere Orta Asya sorunları-
nın çözümüne odaklanma niyetinde olduğunu 
açıkladı.

•	 KIRGIZİSTAN’DAN PAMİR’DE   
YAŞAYAN KIRGIZLARA    
İNSANÎ YARDIM

Büyük ve Küçük Pamir’de yaşayan Kırgız Türk-
leri için Oş bölgesinden Kırgızistan tarafından 
gıda, ilaç, sıcak giysiler ve çadır malzemelerinin 
bulunduğu insanî yardım malzemesi gönderildi. 
Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Göç Servisi Baş-
kanı Bakıt Adılov başkanlığında 20 kişiden olu-
şan ekip Afganistan’a gitti, aynî ve nakdî yardım 
gösterilmenin dışında Pamir’deki bölge halkı 
sağlık muayenesinden geçecek. 
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•	 TURAN TELEVİZYONU TEST   
YAYINLARINA BAŞLADI

Türk dünyası coğrafyasına 
yönelik yayın yapmayı he-
defleyen Turan Televizyo-
nu yayın hayatına başlıyor. 
Test yayına başlayan Turan 
TV, başta Azerbaycan ve 

Türkiye Türkçesi olmak üzere Türkçenin deği-
şiklik ağız ve lehçelerinde politik, sosyolojik, 
kültürel ve eğitim programlarına yer vermeyi 
planlıyor. 

•	 AEB’DEN KAZAKİSTAN’A UYARI

Avrasya Ekonomi Birliği Şurası’nın, Kazakis-
tan yönetimine Kazak-Kırgız gümrük kapısında 
uygulamakta olduğu fitokontrol prosedürünü 
kaldırması doğrultusunda teklifte bulunduğu bil-
dirildi. Ayrıca, söz konusu uygulamanın Kırgızis-
tan tarafından kaldırıldığı hatrılatıldı. Bu nedenle 
Kırgızistan’dan Kazakistan’a yapılan nakliyat-
ların gecikmekte olduğu ifade edildi. AEB’nin 
kararının uygulanması ve gerekenlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili bilgi verilmesi için Kazak 
tarafına 10 mesai gününün tanındığı kaydedildi.

•	 ÖZYİĞİT: EKONOMİYE İLİŞKİN RESMİ 
RAKAMLAR İÇ KARARTICI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baş-
kanı Cemal Özyiğit, açıklanan resmî rakamlara 
göre, Kuzey Kıbrıs’ta toplumun günden güne 
fakirleştiğini, fakirleştikçe borçlandığını, öde-
nemeyen borçlar yüzünden de hem halkın, hem 
de finans kurumlarının zora girdiğini savundu. 
Özyiğit, finansal kurumlara borçlarını ödeyeme-
yecek duruma düşen kişilerin zaruri ihtiyaçları 
dışındaki tüketimlerini kısmak zorunda kaldıkla-
rını, bunun neticesinde de küçük ve büyük esna-
fın da iş hacimlerinin düştüğünü ifade etti.

•	 KAZAKİSTAN’IN İLK 6 AYLIK  
ENFLASYON ORANI: %5,6

Kazakistan İstatistik Kurumu, 2016 yılının 
Ocak-Eylül dönemindeki enflasyon oranın %5,6 
olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açık-
lamaya göre ülkede yıllık enflasyon oranı % 6,6 
olarak kaydedildi. Yetkililerin tahminlerine göre 
2017 yılındaki enflasyon oranı ise, %6 ila %8 
arasında gerçekleşecek.

•	 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, TÜRK KÜLTÜR 
VE MİRAS VAKFI BAŞKANI GÜNAY 
EFENDİYEVA İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Türk Kültür ve Miras Vakfı (TMİF) 
Başkanı Günay Efendiyeva’yı kabul etti. Görüş-
mede, Efendiyeva, TMİF’nin Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’in teşebbüsü ve diğer 
üye ülke liderlerinin desteği ile kurulduğunu söy-
leyerek, vakfın kuruluş amacı ve faaliyetleri hak-
kında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na bilgi verdi. 
Çavuşoğlu da, vakfın Türk Dünyasının tarih, me-
deniyet ve kültürel değerlerinin korunması bakı-
mından çok önemli olduğunu kaydederek, üye 
ülke olarak Türkiye’nin vakfın faaliyetlerine her 
zaman destek vermek için hazır olduğunu belirtti.

•	 SOFYA’DA “TÜRKLERE ÖLÜM”  
SLOGANI ATILDI

Bulgaristan’da “Ulusal Direniş” adlı bir örgütün 
organizasyonunda başkent Sofya, Burgaz ve Har-
manlı’da sığınmacılar ve Türk karşıtı yürüyüş ve 
gösteriler düzenlendi. Sofya merkezinde Sveta 
Nedelya meydanında toplanan göstericiler, “De-
delerimiz görevini yerine getirmişti. Şimdi sıra 
bizde” yazılı pankart açarak, “Türklere Ölüm” 
ve “Bulgaristan Bulgarlarındır, yabancılar dışa-
rı” sloganları attılar. Yüzlerce gencin katıldığı 
gösteride konuşan Ulusal Direniş lideri Petar 
Nizamov, Bulgaristan’daki “camilerin silah de-
poları olduğunu” belirterek, “Başbakan Boy-
ko Borisov’un hükûmeti, Bulgarların evlerine 
istenmeyen, kökü ve geliş amacı bilinmeyen 
şüpheli yabancılar yerleştirmek istiyor. Biz buna 
izin vermeyeceğiz.” dedi.
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•	 ALİYEV’DEN AB’YE RET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke-
sinin Avrupa’ya entegrasyonuyla ilgili, “Müslü-
manlara ‘dur’ diyenlere mi entegre olalım? Müs-
lüman mültecilere çifte standart uygulayanlara mı 
entegre olalım? Müslümanları kafeste tutanlara 
mı entegre olalım?” dedi. Ortadoğu’da yaşanan 
çatışmaların büyük felaketlere neden olabilece-
ğini söyleyen Aliyev, göçmenlerin durumuna ve 
onların Avrupa’da karşılaştığı sıkıntılara dikkat 
çekti. Göçmen sorununun Avrupa’da radikal si-
yasi partilerin işine yaradığını ve onların giderek 
güçlendiğini ifade eden Aliyev, o partiler iktidara 
geldiği takdirde medeniyetler arası çatışmaların 
derinleşeceği uyarısında bulundu.

•	 KAZAK MİLLÎ KAHRAMANININ  
KAFATASI VATANINA GETİRİLDİ

20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinde Çarlık Rusyası’nın 
istilacı politikasına ve 
Sovyet Kızıl Ordusunun 
kanlı terörüne karşı mil-
li ayaklanmalar başlatan 
önderlerden biri, Kazak 
Devletinin bağımsızlığı 
için savaşırken Bolşe-
vikler tarafından haince 
öldürülen Keyki Batır’ın 

(bahadır, kahraman) Rus müzelerinde yaklaşık 
100 yıl saklanan kafatası parçaları Kazakistan’a 
getirildi.

•	 KKTC’DE YERLİ ARABA ÜRETİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yakın Doğu 
Üniversitesince (YDÜ) tasarlanan yerli otomobil 
‘Günsel’ tanıtıldı. 8 yıllık çalışmayla geliştirilen 
Günsel’in seri üretiminin de yapılacağı bildirildi. 
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Yardımcı Doçent 
Dr. İrfan Günsel, ‘babasının 50 yıllık yerli Oto-
mobil üretme hayalinin gerçekleştiğini’ söyler-
ken, otomobilin üretimi için kısa sürede fabrika 
kurulacağını kaydetti. Tamamen elektrikle çalı-
şan prototip, tek şarjla 350 kilometre gidebiliyor. 
75 kilovat gücünde elektrik motora sahip Günsel 
0’dan 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşıyor.

•	 RUSYA, HALEP’İ VURMAYA DEVAM 
EDECEK

Rusya, Halep’te çatışmaların durmasını ve askeri 
uçakların kent üzerinde uçmasına son verilmesini 
içeren BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto 
etti. Bu veto ile Rusya, Esad rejiminin illegal ey-
lemlerine son vermesini sağlamak için hazırlanan 
BMGK tasarılarını 5. kez veto etmiş oldu.

•	 ERDOĞAN İLE ALİYEV BİR ARAYA 
GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev ile çalışma yemeğinde bir araya gel-
di. Tarabya Köşkünde basına kapalı gerçekleşen 
yemek, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

•	 ÇİN, MUHBİRLERİ ÖDÜLLENDİRECEK

Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi eskiden 
yayınladığı kararnamelere ek olarak yeni 
bir kararname çıkardı. Buna göre Doğu 
Türkistanlılara yönelik “ispiyonculuk ve 
muhbirlik” yapan işbirlikçilere büyük para ödülü 
vereceğini açıkladı. Çin yönetiminin muhbirlere 
yönelik vereceği ödül ise 200 bin Yen’den (yak-
laşık 33 bin $) başlayıp, 5 Milyon Yen’e kadar 
çıkartacağı (833 bin $) belirtildi.

•	 KAZAKİSTAN’DAN ÜRDÜN KRALI’NA 
‘NÜKLEER SİLAHSIZLANMA ÖDÜLÜ’

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, Akorda Sarayında, Almanya, Avusturya, 
Hollanda, İsviçre, Japonya, Katar, Vatikan ve 
Yunanistan büyükelçileri için düzenlenen güven 
mektubu sunma töreninde görevlerine yeni başla-
yan diplomatları tebrik ederek, dünyanın nükleer 
silahsızlanması için katkıda bulunan dünyanın 
üst düzey yetkililerine ‘Nükleer Silahsızlanma 
Ödülü’nü verme kararı alındığını açıkladı. Ürdün 
Kralı Abdullah, küresel güvenliğe ve dünyanın 
nükleer silahsızlanması için verdiği desteklerin-
den dolayı Kazakistan Cunhurbaşkanı ‘Nükleer 
Silahsızlanma Ödülü’nün ilk sahibi oldu.
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•	 ALİYEV: AZERBAYCAN VE   
TÜRKİYE’NİN ORTAK ENERJİ  
PROJELERİ DÜNYA İÇİN BÜYÜK  
ÖNEM TAŞIYOR

23. Dünya Enerji Kongresinde konuşan Azerbay-
can Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan 
ve Türkiye’nin ortak enerji projelerinin dünya 
için büyük önem taşıdığını bildirdi. Türkiye’nin 
enerji güvenliği alanında oldukça önemli adımlar 
attığını ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 
Türkiye’nin gelişimi ve istikrarının yalnız Tür-
kiye’ni seven ülkeler değil, ona dost olan ülke-
ler, tüm ülkeler gerektiğini bildirdi. Azerbaycan 
petrolünün Türkiye’ye ve Türkiye üzerinde dün-
ya piyasalarına ihraç edildiğini bildiren Aliyev, 
Azerbaycan 2,6 trilyon m³ doğalgaz kaynağına 
sahip olduğunu kaydetti.

•	 TATARİSTAN, GIDADA KENDİNE   
YETER HALE GELDİ

Tataristan hükûmetine bağlı Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezinin raporuna göre Tataris-
tan, birçok gıda ürününde üretimi yetkinleştirerek 
tamamen kendi kendine yeterli duruma geldi. Ta-
taristan bugün hububat, buğday unu, patates, do-
muz eti, tavuk eti, peynir, yumurta, ayçiçek yağı, 
mayonez, şeker ve şekerleme ürünlerinde kendi 
ihtiyacını tamamen karşılayabilecek durumda. 
Tataristan’da tüketilen makarnanın %87’si geçen 
sene başka bölgelerden gelirken, bu sene bu oran 
%23’e geriledi. Sütte bu oran %40’tan %37’ye, 
koyun etinde %99’dan %15’e düştü.

•	 AKINCI: AVRUPA İÇİN EN HESAPLISI 
KIBRIS GAZI OLACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşik Kıbrıs Fe-
derasyonu’nun kurulmasıyla dünyadaki enerji 
güvenliği ve enerjiye erişim konularına ciddi 
katkılar yapılabileceğini belirterek, “Rum tarafı-
nın da makul ve gerçekçi bir anlayış geliştirmesi 
halinde, kısa zamanda iki kesimli bir federasyo-
na ulaşılması mümkündür.” dedi. Akıncı, Kıbrıs 
bölgesinde keşfedilen doğalgazın Kıbrıs ve Tür-
kiye üzerinden Avrupa’ya en hesaplı ve güvenli 
şekilde ulaştırılabileceğini ifade etti.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA BİR GÜNDE 
355000 AĞAÇ DİKİLDİ

Orta Asya ve Hazar Havzası’nda iklim değişik-
liğine karşı mücadele eden Türkmenistan’da 
sonbahar dönemi ağaçlandırma kampanyası 
başlatıldı. Ülke genelinde başlatılan ağaç dikme 
etkinliğine, Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov da katıldı. Başkent 
Aşkabat’taki Yıldız otelin çevresinde yapılan et-
kinliğe, Türkmenistan’da bulunan yabancı ülke 
büyükelçileri, uluslararası örgüt temsilcileri, ba-
kanlık ve kamu kuruluş yetkilileri ve üniversite 
öğrencileri katıldı. Türkmenistan genelindeki 
ağaçlandırma kampanyasına 340 bin insan katı-
larak, 355 bin ağaç dikti.

•	 TRANS-HAZAR ULAŞTIRMA  
ANLAŞMASI İMZALANDI

Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan demir yolu 
şirketleri, Trans-Hazar uluslararası ulaştırma gü-
zergâhı birliği oluşturulmasıyla ilgili anlaşma-
yı imzaladı. Merkez ofisi Astana’da bulunacak 
birliğin, transit ve dış ticari kargoların çekilmesi 
ile entegre lojistik ürünlerin kalkınmasına yöne-
lik çalışmalar yapacağı ifade edildi. Birlik, ayrı-
ca etkin tarife politikası, dağıtım maliyetlerinin 
iyileştirilmesi, entegre hizmetlerin fiyatlarının 
belirlenmesi ve tek ulaştırma teknolojisinin oluş-
turulmasının yanı sıra gümrük prosedürleri gibi 
bürokratik engellerin ortadan kaldırılması gibi 
konuları da ele alacak. 
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•	 UBP ESKİ MİLLETVEKİLLİ ERSOY 
İNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa 
eski milletvekillerinden 55 yaşındaki Ersoy İnce 
beyin kanaması geçirdi. Hayatî tehlikesi süren 
eski vekil, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Dev-
let Hastanesinde tedavi görüyor.

•	 GÜNEY AZERBAYCANLI 
YÖNETMENDEN KARABAĞ  
KONULU FİLM

Güney Azerbaycan’ın Erdebil kentinde doğup 
2006’da “Rami” filmiyle sinema dünyasına 
ayak basan yönetmen Babek Şirinsıfat’ın Kara-
bağ’ın Ermenistan devleti tarafından işgalini ve 
Azerbaycan Türklerine yapılan soykırımı konu 
alan “Üçüncü Günün Adamı” yeni sinema filmi 
gösterime girmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını 
Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı Müşfik Ha-
temov’un yaptığı bu film, Güney ve Kuzey Azer-
baycanlıların ortak yapımı olarak asrın büyük 
soykırımlarından Karabağ’daki olayları konu 
aldı.

•	 FRANSA, HALEP’TE İŞLENEN SAVAŞ 
SUÇLARINI UCM’YE TAŞIYACAK

Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault, ülkesinin 
Halep’te işlenen savaş suçlarıyla ilgili Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurmayı 
planladığını bildirdi. Ayrault, “Rus yöneticiler de 
aralarında olmak üzere Halep’teki olup bitenlerin 
tüm sorumlularını, savaş suçunu oluşturan herke-
sin, sorumluların ortaya çıkartılması gerekiyor.” 
dedi. 

•	 ÖZBEKİSTAN KIRGIZİSTAN’A GİRİŞİ 
KOLAYLAŞTIRDI

Özbekistan sınır görevlilerinin sınırdan geçme 
prosedürünü hafifletmesi sonucunda son on gün-
de sınırdan geçenlerin sayısı üçe katlandı. Özbe-
kistan’ın 1 Ekim itibariyle sınır geçme sırasındaki 
sınırlamaları iptal etmesinin ardından, Kırgızis-
tan’a giriş yapan kişi sayısının günlük olarak 
400’den 1200’e kadar yükseldiği belirtildi. Kır-
gızistan sınır hizmeti resmî yetkilileri, sınırlama-
ların bugüne kadar sadece Özbekistan tarafında 
olduğunu, kendi ülkelerinin sınır kapılarında uy-
gulanan prosedürler üzerinde herhangi bir kısıtla-
ma yapmadığını söyledi.

•	 TÜRKMENİSTAN ULUSLAR ARASI  
DEMİR YOLUNU TAMAMLIYOR

Türkmenistan, ülkeyi komşuları Afganistan ve 
Tacikistan’a bağlayacak demiryolunun ken-
di sınırları içindeki 88 kilometrelik kısmı olan 
Otamurod-Imomnazar kısmını tamamlıyor. Bu 
uluslararası demiryolu hattı planına göre 2018 
yılında Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan 
birbirine bağlanacak. 600 kilometre uzunlu-
ğundaki Tacikistan-Afganistan-Türkmenistan 
Demiryolu İnşaatı Türkmenistan’ın Lebap şeh-
rinden üç ülkenin liderlerinin katılımıyla düzen-
lenen törenle Temmuz 2013’te başlamıştı. Ulus-
lararası tren hattı Afganıstan’ın Mezar-ı Şerif ve 
Kunduz şehirlerinden geçerek Tacikistan Khat-
lon bölgesine ulaşacak.

•	 KAZAKİSTAN OECD ÜLKELERİNE   
VİZEYİ KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis 
Kasımbek, önümüzdeki yıl Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için vize 
uygulamasının kaldıracağını açıkladı. Kaza-
kistan’ın, yatırımcıları ve turistleri çekmek için 
2017’den itibaren vizesiz sistem uygulanan ülke 
sayısını 48’e çıkartacağı bildirildi. Kasımbek, ge-
lecek yıl Kazakistan’ın ev sahipliği yapacağı As-
tana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı kapsamında 
ülkeye gelecek turistlere çeşitli turlar teklif edile-
ceğini, ulaştırma altyapısını iyileştirme çalışma-
larının sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.
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•	 KIRGIZİSTAN’DA ANAYASA  
DEĞİŞİKLİĞİNE MAHKEME ONAYI

Kırgızistan’da Yüksek Mahkeme bünyesindeki 
Anayasa Odası, referandum yoluyla anayasa-
da yapılması beklenen değişiklikleri onayla-
dı. Koalisyon hükûmetini oluşturan meclisteki 
Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı İsa Omur-
kulov, Anayasa Odasına referandum yoluyla 
anayasada yapılması beklenen değişikliklerin 
yasalara uygun olup olmadığını incelemesi için 
başvurmuştu. Ombudsman, Cumhurbaşkanlığı 
İdaresi yetkilileri, parlamento, hükûmet, yüksek 
mahkeme, başsavcılık ve hakimler konseyi tem-
silcilerin hazır bulunduğu mahkeme toplantısın-
da Anayasa Odası heyet kurulu, Sosyal Demokrat 
Partinin önerisini değerlendirdi. Anayasa Odası, 
Kırgızistan Cumhuriyeti Anayasasında yapılma-
sı beklenen değişikliklerin vatandaşlık, insan ve 
temel hak ve hürriyetlerine sınırlama getirmedi-
ğine, demokratik, hukuk ve laik devlet ilkelerine 
aykırı olmadığına karar verdi.

•	 YASAKLI TÜRKMEN ŞAİR VEFAT ETTİ

Ana vatanı Türkmenistan’daki rejiminin muhali-
fi olan şair Nurmuratov Doğan İsveç’te hayatını 
kaybetti. Nurmuratov, 1990’ların ilk yarısında 
yazdığı iktidar eleştirileri içeren şiirleri yüzün-
den birkaç kez tutuklanarak hapse atılmıştı. 1995 
yılında Aşkabat hükûmetinin talebi ile Mosko-
va’da tutuklanmasının ardından İsveç kendisini 
siyasi sığınmacı olarak kabul etmişti. İsveç’te 
yazarlardan oluşan PEN kulübü üyesi seçilen 
Alex Nurmuratov, bu ülkede şiir ve kitaplar 
yazmakla beraber ülkesindeki rejime muhalif 
yazılar kaleme almaya devam etti.

•	 ÖZBEK-KAZAK LİDERLER İŞ 
BİRLİĞİNDE ANLAŞTI

Telefonla görüşen iki lider, geçen ay Semer-
kant’taki görüşmeler sırasında yapılan ticaret, ya-
tırım, iletişim, kültür ve diğer alanlarda karşılıklı 
işbirliğinin uygulanması konusunu değerlendirdi. 
Şevket Mirziyoyev ve Nursultan Nazarbayev’in 
her alanda karşılıklı ve yararlı ilişkiler, dostluk ve 
iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirme konusunda 
anlaştıkları bildirildi.

•	 KAZAKİSTAN’DA DOĞRUDAN   
YATIRIM 5 KAT ARTTI

Kazakistan’da 2016 yılının ilk altı ayında doğru-
dan yatırımlar 5 milyar 7 milyon dolara ulaşarak 
geçen yılın aynı dönemine göre 5 katlık artış gös-
terdi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, 
Kazakistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, 
2015-2016 dönemlerinde cumhurbaşkanlığı se-
viyesindeki yurt dışı ziyaretler sonucu ülkeye 42 
milyar 800 milyon dolarlık yükümlülük (İş bağ-
lantılı) getirildiğini belirtti. Kazakistan’da yaban-
cı sermayeli 19 bin 685 şirketin faaliyet gösterdi-
ğine işaret eden İdrisov, “Ortak şirketlerin sayısı 
2014 yılına göre yüzde 24,5 artmıştır. Söz konusu 
şirketlerin önemli kısmı Rusya, Türkiye, Hollan-
da, Almanya ve Çin şirketlerinden oluşmaktadır.” 
yorumunu yaptı.

•	 İLHAM TOTHİ’YE İNSAN HAKLARI 
ÖDÜLÜ

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde dini, kül-
türel ve siyasi baskı uygulandığını savunduğu 
için “bölücülük” suçlamasıyla müebbet hapis-
le cezalandırılan Uygur Türkü ekonomist İlham 
Tohti’ye, İsviçre’de insan hakları ödülü verildi. 
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Ör-
gütünün de aralarında bulunduğu önde gelen 8 
insan hakları kuruluşunca her yıl verilen Martin 
Ennals Ödülü için İsviçre’nin Cenevre kentinde 
tören düzenlendi. BM İnsan Hakları Yüksek Ko-
miseri Zeyd Raad el-Hüseyin, İlham Tothi ceza-
evinde olduğu için, ödülü oğlu İlham Cevher’e 
sundu.
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•	 KIBRIS’TA SAATLER DE BÖLÜNDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ile bir-
likte yaz saatinde kalırken Rum kesiminde pazar 
günü saatler geri alınacak. Kıbrıs’ta Türk ve Rum 
kesimleri pazar gününden itibaren farklı saat di-
limlerine geçecek. Saat farkı, Rum kesiminin kış 
saati uygulamasına geçmesi, Türk kesiminin-
se Türkiye gibi yaz saatinde kalarak değişikli-
ğe gitmemesi üzerine oluşacak. Böylece ilk kez 
Kıbrıs’ın iki kesimi arasında saat farkı oluşacak. 
Uygulama ile birlikte Lefkoşa’nın iki bölümü 
arasında da saat farkı oluşacak.

•	 TUĞRUL TÜRKEŞ KKTC’DE   
‘TÜRK DÜNYASI 1’NCİ GENÇLİK   
FORUMU’NUN AÇILIŞ TÖRENİNE  
KATILDI

Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin Başba-
kan Yardımcısı Tuğrul Türkeş himayesinde, TC 
Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle düzenledi-
ği Türk Dünyası 1. Gençlik Forumu KKTC’de 
Girne’de gerçekleşti. TC Başbakan Yardımcı-
sı, Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Devlet Bakanı 
Tuğrul Türkeş, KKTC’de Türk Dünyasından ge-
len gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duy-
duğunu belirterek, bilgi çağı olan 21. yüzyılda, 
Türk Dünyası gençlerinin çağın gerektirdiği bilgi 
ve donanıma ulaştırılması gerektiğini kaydetti. 
Türk dünyasının ortak bir gelecek oluşturması 
için Türk devletleri arasında oluşturulacak gönül 
birliklerinin büyük önem taşıdığını belirten Tür-
keş, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Türk 
Devletlerinin yanında olmaya devam edeceği-
ni kaydetti. Türkçenin dünyada en yaygın 5. dil 
olduğunu da belirten Türkeş, Türkiye, KKTC, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kaza-
kistan yanında, 30 milyon Türk yaşayan Rusya 
Federasyonu, 25 milyon Türk nüfusu olan Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin de bulunduğunu söyle-
di. Türk dünyasının güçlü ve zayıf noktalarını, 
risklerini değerlendirerek ortak bir gelecek be-
lirlemesi ve sorunlarla ortak mücadele vermesi 
gerektiğini söyleyen Türkeş, bu bakımdan ortak 
dilin önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

•	 TACİKİSTAN’DA ROGUN İNŞAATI  
BAŞLADI

Tacikistan’da dünyanın en yüksek barajı olacak 
Rogun Hidroelektrik Santralinin inşaatına baş-
landı. Ülkenin doğusundaki Vahş ırmağı üzerine 
kurulacak santral tamamlandığında 335 metrelik 
yüksekliğiyle dünyanın en yüksek barajı olacak. 
Baraj inşaatının ilk etabı olan ırmağın önünün 
kapatılması çalışmalarına katılan Cumhurbaşka-
nı İmam Ali Rahman, bir buçuk saat boyunca bir 
buldozerin direksiyonuna geçti. Irmağın önünün 
toprak ve taşlarla kapatılması üzerine, nehrin 
karşı tarafına geçen Rahman, baraj çalışanlarıyla 
sohbet etti. Tacikistan hükûmeti, temmuz ayın-
da Rogun Hidroelektrik Santralinin yapımı için 
uluslararası ihaleyi kazanan İtalyan Salini Impre-
gilo şirketi ile 3,9 milyar dolar tutarında anlaşma 
imzalarken, İtalyan şirketi anlaşma gereği, proje-
yi tasarlayacak, santral için gereken cihaz ve tek-
nolojileri satın alarak barajı tamamlayacak.

•	 ÖZBEKİSTAN DİNİ İDARESİ 
GELECEKTEN UMUTLU

Özbekistan Dini İdaresi, hapishanelerdeki 
Müslümanların şikâyetlerinin dikkate alınması 
gerektiğini söyledi. Özbekistan Müslümanları 
Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Abdülaziz 
Mansur, ülkedeki yeni yönetimin hapishaneler-
deki Müslümanlar konusunda ‘olumlu politika’ 
uygulayacağına dair umudu olduğunu söyledi. 
Abdülaziz Mansur, Özbekistan’da Müslüman-
lara uygulanan başörtüsü yasağı, sakal bırakma 
yasağı gibi konularda da gelecek günlerde deği-
şiklikler beklediğini söyledi.
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•	 ÖZBEKİSTAN’DA YENİ ANTİ-TERÖR 
MERKEZİ

Özbekistan’da aşırıcılık ve terörizme karşı yeni bir 
merkez oluşturuldu. Özbekistan Hükûmeti 2016 
yılı eylül ayında Taşkent Emniyet Müdürlüğü’nün 
bir bölümü olarak özel anti-terör merkezi oluş-
turulduğu bildirildi. Özbekistan hükûmeti yeni 
açılan bu merkezi aşırılık ve terörizm fikirlerin 
yayılmasına karşı ‘önleyici’ kurum olarak 
kullanacak. Özbekistan Müslümanları dini 
idaresinin ismi açıklanmayan bir çalışanına 
göre, yeni açılan özel anti-terör merkezin çok 
sayıda Müslümanların hapishanelerden serbest 
bırakılması beklenen bu günlerde işe başlaması 
çok olumlu sonuçlar verecek.

•	 ÖZBEKİSTAN İLE KIRGIZİSTAN’IN 
ARASI YUMUŞUYOR

Özbekistan hükûmeti adına bir grup delegas-
yon, Kırgızistan’ın güney başkenti Oş’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 140 kişiden oluşan de-
legasyon, Kırgızistan Birinci Başbakan Yar-
dımcısı Muhamedkalıy Abulgaziyev ve Sınır 
Meselelerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Ceniş Razakov, dostuk sınır kapısında karşıla-
dı. Özbekistan’dan Oş’a gelen delegasyonda 
yer alan Özbek yönetimi temsilcileri ile yeni 
bir bildiri de imzalandı. Oş Devlet Üniversitesi 
ve Anciyan Devlet Üniversitesi Rektörleri’nin 
imzaladıkları bildiriye göre, iki ülke arasındaki 
eğitim ve kültürel-insanî ilişkiler iyileştirilecek. 
Son görüşme sırasında, ülkeler arasındaki sı-
nır geçişini kolaylaştırma ve tartışmalı alanlar 
üzerinde görüşmeler de yapıldı.

•	 KAZAK LİDERDEN HEM İBADET  
HEM TİCARET

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev ziyaret için gittiği Suudi Arabistan’da Mes-
cid-i Nebevi’de namaz kıldı. Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’da Kral Salman bin Abdulaziz 
Al Suud’un davetlisi olarak bulunan Nursultan 
Nazarbayev resmî görüşmelerinin ardından Me-
dine’de Mescid-i Nebevi’yi ziyaret etti. Kazak 
lider önce Medine Münevvere’de bu şehrin valisi 
Prens Faysal bin Salman El Suud’la görüştü.

•	 KIRGIZİSTAN HÜKÛMETİ İSTİFA ETTİ

Kırgızistan’da anayasa değişikliği ile ilgili refe-
randum koalisyondan oluşan hükûmeti dağıttı. 
Kırgızistan’da sağ koalisyonun bölünmesinin 
ardından hükûmet istifa etti. Sosyal Demokrat 
Partisi (SDPK), mecliste koalisyondan ayrıldı-
ğını bildirdi. İktidardaki parti olan SDPK’nın 
lideri İsa Ömürkulov, koalisyondaki Ata Meken 
ve Önügüü-Progrees siyasi partileri ile anlaşama-
dıklarını söyledi. Önügüü-Progress lideri Bakıt 
Töröbayev ise SDPK’yı ülkede her istediğini, 
kendi bildiği gibi yapmakla suçladı ve bir açık-
lama istedi. Ata Meken partisi lideri Ömürbek 
Tekebayev de SDPK’nın bu adımının anayasa 
referandumu ile bağlantılı olduğunu belirterek, 
partiden açıklama istedi. İsa Ömürkulov koalis-
yonun dağılmasıyla hükûmetin de dağılacağını 
bildirdi.

•	 ÖZBEKİSTAN’DA DEVLETİN 10 
ŞİRKETİ ÖZELLEŞİYOR

Özbekistan’da 10 büyük stratejik devlet 
kurumunun hisseleri satışa sunulacak. Özbekistan 
geçici Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, devlet 
kontrolünde olan en büyük on stratejik işletmesini 
anonim şirket haline getirecek kararnameyi 
imzaladı. Karara göre, söz konusu stratejik şir-
ketler tam olarak özelleştirilmeyecek, çoğunluk 
hissesi devletin malı olmaya devam edecek. 1999 
yılında Taşkent hükûmeti, ülke ekonomisine ya-
bancı yatırımcıları çekme teşebbüsü göstermiş, 
ancak ülkede piyasa ekonomisi tam olarak uygu-
lanmadığından ve serbest döviz piyasası oluştu-
rulmadığından istenen sonuç alınamamıştı.
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•	 İRAN ALTINI KAZAKİSTAN’DA RAFİNE 
EDİLECEK

İran’da üretilen iki bin ton altının 2017 yılında 
Kazakistan fabrikalarında rafine edileceği bil-
dirildi. Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Albert Rau, hükûmet toplantısında 
yaptığı konuşmada, İran’da altın madenciliği ala-
nında faaliyet gösteren Kazak şirketince ilk defa 
Kazakistan’a 125 kilo altın getirildiğini belirte-
rek, “Yıl sonuna kadar 500 kilo daha altın getire-
ceğiz. Gelecek yıl ise iki bin ton altın getirerek, 
kendi fabrikamızda rafine etmeyi planlıyoruz.” 
dedi.

•	 TACİKİSTAN’DAN İRAN’A VİZE  
KOLAYLIĞI İPTALİ 

Tacikistan hükûmeti İran vatandaşlarına vize 
verme konusunda gösterdiği kolaylıkları iptal 
etti. İran’ın Osmon havayolu şirketi yetkilileri 
Tacikistan’ın Duşanbe havaalanında İran 
vatandaşlarına verdiği basitleştirilmiş vize 
sistemini iptal ettiğini açıkladı. Havayolu şirketi 
bundan sonra sadece Tacik vizesi olanlara Tacik 
uçuşları için bilet satacağını duyurdu. Yeni uy-
gulamaya göre Tacikistan’a gitmek isteyen İran 
vatandaşları bundan sonra ülkenin Tahran’daki 
büyükelçiliği ya da Meşhet’teki konsolosluğun-
dan vize almak zorunda.

•	 AGİT’TEN ÖZBEKİSTAN SEÇİMLERİNE 
HEYET

AGİT Özbekistan’a tam teşekkülü gözlemci-
ler komisyonu gönderecek. AGİT Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları merkezinin ilk defa 
Özbekistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
gözlemlemek için Taşkent’te tam teşekküllü 
bir misyon göndereceği bildirildi. AGİT’in 
resmî sitesinde Özbekistan’a gönderilecek 
uzmanlar için ilan verildiğini ve bu örgütün 
Özbekistan’daki seçim öncesi raporu açıklandı. 
AGİT resmî sayfasında gönderilecek gözlemciler 
grubunun 28 kişilik uzun süreli ve 250 kişilik kısa 
süreli gruplardan oluşacağı da bildirildi. Örgütün 
sayfasında AGİT gözlemcilerinin nasıl bir nitelik 
taşıyacağı ise belirtilmedi.

•	 KIRGIZİSTAN ORDUSUNDA  
YOLSUZLUK

Kırgızistan’da güvenlik birimlerindeki 14 asker 
yasadışı silah satışı şüphesiyle gözaltına alındı.
İddiaya göre, bu silahlar Kırgızistan Başsavcılı-
ğı çalışanına yapılan suikastta ve Bişkek’te Çin 
Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısında kulla-
nıldı. Ayrıca, tutuklananların İçişleri Bakanlığı 
askeri ve kadrolu çalışanları olduğunu ve bu si-
lahların Devlet Sınır Hizmeti silah deposundan 
temin edilidiğini iddia etti.

•	 TACİKİSTAN, TÜRKİYE’DEN  
MUHALİFLERİ GERİ İSTİYOR

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 
Türkiye’de bulunan muhalif aktivistlerin geri 
gönderilmesini talep etti. Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Duşanbe’ye yaptığı ziyarette Ta-
cikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve 
Dışişleri Bakanı Sirodzhiddin Aslov ile görüş-
tü. Tacik yetkililer, Tacikistan Cumhurbaşkanı 
Rahman’ın Çavuşoğlu’ndan “Cinayet işleyen 
Tacik vatandaşlarını ülkelerine iade etmelerini” 
istediğini söyledi. Tacik resmî yetkilileri Türkiye 
bulunan bazı Tacik vatandaşlarının ülkelerinde 
terörizm ve aşırılıkla suçlandığını bildirdi. Tacik 
muhalefeti ve uluslararası insan hakları örgütle-
ri ise Tacikistan hükûmetinin son yıllarda ılım-
lı muhalif politikacılara karşı baskıyı artırdığını 
ifade ediyor. 
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•	 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ OYNANDI 

FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 2. ve 
3. hafta karşılaşmaları oynandı. C grubunda mü-
cadele eden Azerbaycan, 2. hafta karşılaşmasında 
Norveç’i konuk etti. Azerbaycan, karşılaşmanın 
11. dakikasında Maksim Medvedev’in şık golü 
ile 1-0 kazanmasını bildi. 3. hafta maçındaysa 
Çek Cumhuriyeti’ne konuk oldu. Çeklerin çok 
büyük üstünlüğü ile geçen maçta gol sesi çıkma-
dı. Tamamlanan karşılaşmalar sonucunda 7 puan 
toplayan Azerbaycan, grupta 3’te 3 yapan Alma-
yan’ın arkasında ikinci sırada yer aldı. Azerbay-
can, Almanya ile birlikte ilk 3 maçında gol yeme-
yen iki takımdan birisi oldu. Diğer temsilcimiz 
Kazakistan ise E grubunda 2. haftada Karadağ’a 
konuk oldu, sahadan 5-0 yenik ayrıldı. 3. hafta 
karşılaşmasındaysa kendi sahasında Romanya’yı 
konuk etti.  İlk iki maçında 1 puan alabilen Ka-
zakistan, çekişmeli geçen maç sonucunda Ro-
manya ile golsüz berabere kalarak hanesine bir 
puan daha yazdırdı. Bu sonuçla birlikte, 3 maç 
sonunda 2 puan ile, grupta puanı bulunmayan 
Ermenistan’ın önünde 5. sırada yer aldı. Dünya 
Kupası Asya elemelerinde de 3. ve 4. maçlar oy-
nandı. A grubunda yer alan Özbekistan 3. maçın-
da İran’ı konuk etti ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı; 
bir sonraki karşılaşmadaysa gene kendi sahasın-
da Çin’le karşılan Özbekistan bu sefer kazanma-
sını bildi. Özbekistan, Marat Bikmoev ve Otabek 
Shukurov’un golleri ile Çin’i 2-0 mağlup etti. Bu 
sonuçla 4. maçlar sonunda 3 galibiyet alan Öz-
bekistan; 9 puanla, 10 puanlı İran’ın arkasından 
grupta ikinci sırada yer aldı.

•	 ÖZBEKİSTAN’DAN FİLİSTİN HALKINA 
DESTEK

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı İİT zirvesi 
sonrası yayınladığı açıklamada, Filistin’i tam 
olarak desteklediklerini deklare etti. Özbekistan 
Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, İİT Dışişleri 
Bakanları 43. oturumun sonunda düzenlenen 
brifingde bir konuşma yaparak Filistin halkının 
meşru haklarının BM kararlarına uygun olarak 
korunmasına tam destek verdiklerini söyledi. 
Özbek Bakan konuşmasında Ortadoğu’daki du-
rumunun istikrara kavuşturulması gerektiğini 
belirterek özellikle, Afganistan konusuna değin-
di. Abdülaziz Kamilov konuşmasında Afgan so-
rununa askeri operasyonların çözüm olmadığını 
söyledi. Kamilov, “Afganistan’da iç çatışmaları 
çözmek için Afganların kendi liderliğinde bu hal-
kın kendi arasında uzlaşma süreci teşvik edilme-
lidir” dedi.

•	 İİT: FETÖ ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’

Körfez ülkelerinin ardından İslâm İşbirliği Teş-
kilâtı da Gülen örgütünü “terör örgütü” ilân 
etti. T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın Gülen örgütünü 
“terör örgütü” ilân ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu 
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 
“Hassasiyetlerimizi anlayarak dayanışma 
gösteren ve FETÖ’yü terör örgütü ilân eden 
İslâm İşbirliği Teşkilatı’na teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

•	 KAZAKİSTAN’DA SELEFİLERE YASAK

Kazakistan’da Selefi görüşlü STK’lara bir dizi 
yasak getiren yeni yasa çalışmalarına başlandı. 
Kazakistan’ın yeni oluşturulan Dini Sorunlar 
Bakanlığı ülkedeki Selefi görüşlü Sivil Toplum 
Örgütlerini yasaklamak için yeni adımlar atı-
yor. Bakan Nurlan Ermekbaev Astana’da yaptı-
ğı açıklamada “Selefiler Kazakistan’a bir yıkıcı 
bir tehdit oluşturmaktadır” diyerek bakanlığın 
oluşumu yasaklamak için yasal adımlar attığını 
söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Aktobe’de Haziran ayında yaşanan 
bir dizi ölümcül saldırıların selefiler tarafından 
yapıldığını söyledi.
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•	 İRAN MECLİSİNDE TÜRK 
MİLLETVEKİLLERİ FRAKSİYONU

İran Meclisinde Azeriler ve Karabağ sorununda 
etkin olan milletvekilleri bir araya gelerek Türk 
Dilli Milletvekilleri Fraksiyonunu oluşturdu. 
İran Meclisinde 60 milletvekilinin katılımıyla 
“Türk Dilli Milletvekilleri Fraksiyonu” oluştu. 
Fraksiyonun ilk başkanlık divanı üyeleri Tebriz, 
Urmiye, Tahran, Mişkinşehir ve Hudabende 
kentlerinden Türk milletvekilleri oldu. Fraksiyon 
temsilcilerinden Tebriz milletvekili Ahmet 
Alirıza Beygi İran Meclisindeki fraksiyonların 
önemine vurgu yaparak İran Türklerinin istekle-
rinin takipçileri olacaklarını açıkladı.

•	 ÖZBEKİSTAN’DAN ‘ULUSLARARASI 
İSLAM ARAŞTIRMA MERKEZİ’ TEKLİFİ

Özbekistan, İİT zirvesinde Semerkant’ta İslam 
Araştırmaları Merkezi oluşturmayı teklif etti. 
Özbekistan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
himayesinde Semerkant’ta Uluslararası İslam 
Araştırmaları Merkezi oluşturmasını teklif 
etti. Taşkent’te devam eden İİT Dışişleri 
Bakanları toplantısında konuşan Özbekistan 
geçici Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
Semerkant’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
himayesinde Uluslararası İslam Araştırmaları 
Merkezi oluşturulması teklifini yaptı. 
Mirziyoyev konuşmasında, “Biz Semerkant’ta 
İİT himayesinde İslam dünyası bilim adamları ve 
düşünürlerinin miras çalışmalarını öğrenme ve 
koruma amaçlı Uluslararası İslam Araştırmaları 
Merkezi oluşturmasını teklif ediyoruz” dedi. 
Mirziyoyev açılacak merkezin Özbekistan’ın 
İİT başkanlığı döneminde ülkesi için önemli bir 
proje olacağını belirtti.

•	 BULGARİSTAN’DAKİ TÜRK   
BAKANDAN ‘IRKÇILIK’ ŞİKÂYETİ

Bulgaristan’da Türk asıllı Savunma Bakan yar-
dımcısı, Türk kimliğine hakaret ettiği, üst düzey 
görevinde adını küçük düşürücü ifade ve iddialar 
kullandığı gerekçesiyle Irkçı Yurtsever Cephe Eş 
Başkanını Ayrımcılıktan Koruma Komisyonuna 
şikâyet etti. Bulgaristan’da Reformcu Blok Ko-
alisyonunda yer alan Hürriyet ve Şeref Halk Par-
tisi’nin temsilcisi Savunma Bakanı Yardımcısı 
Doç. Dr. Orhan İsmailov, Irkçı Yurtsever Cephe 
eş başkanı Valeri Simeonov’a karşı hakaret dava-
sı açtı. Doç. Dr. Orhan İsmailov Türk kimliğine 
hakaret ettiği, üst düzey görevinde adını küçük 
düşürücü ifade ve iddialar kullandığı gerekçe-
siyle Valeri Simeonov’u Ayrımcılıktan Koruma 
Komisyonuna şikâyet etti. Türk asıllı bakan yar-
dımcısı, Valeri Simeonov’un basına yaptığı açık-
lamalarda etnik kimlik temelinde hakaret ve nef-
ret içeren sözler ve yüksek devlet görevinde onur 
ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullandığını öne sür-
dü ve ayrımcılığa uğradığını iddia etti.

•	 ERMENİSTAN’DAN KARABAĞ’DA 
ATEŞKES İHLALİ

Azerbaycan, Ermenistan’ın bir günde üç kez ateş-
kesi ihlal ettiğini açıkladı. Azerbaycan Savunma 
Bakanlığı, Ermeni güçlerinin Dağlık Karabağ 
bölgesindeki ateşkesi 24 saatte 31 kez ihlâl etti-
ğini duyurdu. Açıklamada, Ermeni askerlerinin 
ateşkesi makineli tüfekler kullanarak ihlal ettiği 
vurgulandı. Hukuken Azerbaycan’ın parçası olan 
ancak fiilen Ermenistan’ın desteğindeki Ermeni 
ayrılıkçıların denetiminde bulunan Dağlık Ka-
rabağ’daki gerginlik, 2 nisan tarihinde yeniden 
yükselmişti. 5 Nisan’da ateşkes anlaşmasını ka-
bul eden her iki taraf da, bugüne dek çok sayıda 
ateşkes ihlâlinde bulundu. Bölgede ateşkes ilanı 
için 20 Haziran’da Saint Petersburg’da bir ara-
ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Er-
menistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Dağlık 
Karabağ’daki çözüm sürecine ivme kazandırma 
konusunda anlaşma sağlamıştı.
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•	 SALİHİ: PKK, TÜRKMEN   
BÖLGELERİNE YERLEŞTİRİLİYOR

Iraklı Türkmen lider Erşat Salihi, Kerkük’te-
ki IŞİD baskını sırasında ellerindeki silahlarla 
görüntülenen PKK’lılar ile ilgili olarak Talaba-
ni’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Bir-
liği’ni (KYB) suçladı. Salihi, PKK’nın, KYB 
yardımıyla Türkmen bölgelerinin olduğu hatta 
yerleştirildiğini söyledi. IŞİD’in Kerkük kent 
merkezine düzenlediği eşzamanlı baskın sırasın-
da ellerindeki silahlarla kent sokaklarında görün-
tülenen PKK mensupları Irak’ta yeni bir tartışma 
başlattı. Salihi, KYB’nin Irak anayasasının ‘ih-
tilaflı bölgeler’ olarak tanımladığı Türkmen böl-
gelerine, PKK unsurlarının yerleşmesine ön ayak 
olduğunu ifade ederken; “Aslen Türkmen bölgesi 
olan anlaşmazlık bölgelerine PKK’nın karargâh 
açması ve KYB’nin bunlarla anlaşması, izin ver-
mesi bence çok yanlıştır. Biz Sayın Talabani ile 
en iyi ilişkiler içindeydik. Hiçbir zaman bu şe-
kilde şeyler olmadı. Ama maalesef şimdi çok net 
bir şekilde bunlar oluyor. Bu da gelecekte bizle 
KYB ile ilişkilerimizi çok etkileyecek bir konu 
olabilir.” dedi.

•	 KAZAKİSTAN HÜKÛMETİ FETÖ  
OKULLARINA EL KOYDU 

Kazakistan’da FETÖ grubuna ait okullara hükû-
met tarafından el konuldu. FETÖ’nün en güçlü 
olduğu ülkelerin başında gelen Kazakistan’da 
büyük bir şok yaşıyor. Kazak Türk Eğitim Vak-
fı (KATEV), Kazakistan’daki FETÖ okulları-
nın adının değiştirileceğini bildirdi. Kazakistan 
Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. yıldönümüne 
denk getirilerek FETÖ okullarının adı, “Bilim 
İnovasyon Liseleri” olarak değişecek. Bu ka-
rarın FETÖ ile birlikte anılmak istemeyen lise 
öğrencileri ve veliler tarafından desteklendiği 
bildirildi. Mütevelli Heyeti başkanlığına Başba-
kan Yardımcısı İmangali Tasmagambetov atandı. 
Eğitim ve Bilim Bakanı Erlan Sagadiyev de He-
yet’te üye olarak yer aldı.

•	 KOSOVA’DA “MİLLİ İRADE İÇİN  
DEMOKRASİ YÜRÜYÜŞÜ”

Kosova’nın güneyindeki Mamuşa’da, 15 Tem-
muz FETÖ’nün darbe girişimine tepki göstermek 
amacıyla “Milli irade için demokrasi yürüyüşü” 
düzenlendi. Kosova’daki tek Türk belediyesi 
Mamuşa’da gerçekleştirilen “Milli İrade İçin De-
mokrasi Yürüyüşü”ne halk yoğun ilgi gösterdi. 
FETÖ’nün darbe girişimine tepki için Mamuşa 
Belediyesinden Çanakkale Şehitler Anıtı Par-
kı’na yürüyen kalabalığa, Türkiye’nin Priştine 
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Balkan Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve 24. 
Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, 
Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç ve Kosova 
Türk Temsil Heyet Başkan Yardımcısı Muhabere 
Albay Cem Şen’in yanı sıra Türk kurum ve kuru-
luşlarının temsilcileri de eşlik etti. Mehter takı-
mı eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından, 15 
Temmuz şehitleri anısına Kur’an-ı Kerim okun-
du. Mamuşa’daki 8. Uluslararası Domates Festi-
vali kapsamında düzenlenen etkinliklerde ayrıca, 
“Demokrasiye Selam Sergisi” ve Çanakkale ve 
Kosova Şehitleri Anıtı da ziyaret edildi. Gele-
neksel olarak her temmuz ayında düzenlenen fes-
tival, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin 
ardından ertelenmişti.

•	 TACİKİSTAN HİDROELEKTRİK  
SANTRALİ DÜNYANIN İLK BEŞİNDE 

Tacikistan’da bulunan Nurek hidroelektrik sant-
rali dünyada bulunan en seçkin beş büyük en-
düstriyel inşaattan biri seçildi. Santralın yük-
sekliği 300 metre, su rezervuarı 70 kilometre 
uzunlukta, su yüzeyinin 98 kilometrekare alanı-
nı kaplarken su hacmi ise 10.5 kübik kilometre 
olarak biliniyor. 1978 yılında tamamlanan Nurek 
barajının ortalama derinliği ise 107 metre. Orta 
Asya’nın birleşik enerji sisteminden çıkartıldığı 
için Tacikistan’ın 2009 yılından bu yana Nurek 
HES üretim gücüne olan talebi azaldı. Nurek’de 
suyun bir kısmı boşa akıtılıyor. Boş akıtılan su 
miktarı saniyede 700 metreküp. Bu ise yılda yak-
laşık 200 milyon dolar mali kayba yol açıyor.
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•	 TÜRKMEN SUBAY’A SUİKAST

Kerkük’te valilik binası yakınında düzenlenen 
silahlı saldırıda Türkmen istihbarat subayı Abdü-
lemir Beyatlı yaralandı. Yaralanan istihbarat su-
bayı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Genel Başka-
nı Kerkük milletvekili Erşat Salihi, Kerkük’teki 
tehlikenin henüz geçmediğini belirtti.  Kerkük’te 
durumun kontrol altında olduğunu belirtenle-
rin vatandaşları kandırdığını söyleyen Türkmen 
Lider Salihi, bugün Türkmen istihbarat subayı 
Abdülemir Beyatlı’nın suikast girişimine maruz 
kalmasının bunun ispatı olduğunu kaydetti. Ker-
kük’te bazı bölgelerdeki güvenlik boşluğunun te-
röristlerin kente sızmalarının arkasındaki neden 
olduğunu ifade eden Salihi, bir kez daha özellik-
le El Vasıti, Esra Mafkudin, 1 Haziran ve Tisn 
bölgelerini korumak için Türkmen vatandaşları 
silahlanmaya çağırdı.

•	 UETD ŞUBESİNE 2. SALDIRI

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) 
Gelsenkirchen şubesine saldırı düzenlendi. Cam-
ları kırılan dernek lokalinin duvarlarına sprey 
boya ile yazılar yazılırken tehdit mesajı da bıra-
kıldı. Altı ay içerisinde ikinci saldırıya maruz kal-
dıklarını ifade eden UETD Gelsenkirchen Şube 
Başkanı Erol Yukarıbaş, “Savcılık olay yerinde 
incelemelerde bulundu. Duvarlara Dev-Genç adlı 
örgütün ismi yazılmış. Polisin önlem almasını ve 
faillerin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

•	 ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA CAMİLERİ 
İZLEYECEK

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan Uygur 
Özerk Bölgesindeki dinî faaliyetleri izlemesi ve 
takibe alması için 350 memuru görevlendirdi. 
Ayrıca, Komünist Parti’ye bağlı televizyon 
kanalından duyurulan haberde camileri izleme 
kararının ardından raporlar hazırlanacağı da 
belirtildi. Doğu Türkistan halkı, gizli takibin 
ve faaliyetlerin yakından izlendiğini, yapılan 
her toplantı ve faaliyette Çinli yetkililerin de 
katıldığını belirtiyor.

•	 ÖZBEKİSTAN’DA YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE YASASI

Özbekistan’da yolsuzlukla mücadele 
yasası meclise sunuldu. Özbekistan geçici 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, meclis alt 
kanadı olan Yasama Konseyine “Yolsuzlukla 
mücadele” yasa tasarısını gönderdi. Yeni yasa 
tasarısında yerel yolsuzluklarla mücadele etmek 
için kurumlar arası bir komisyon kurulması 
öngörülüyor. Yapılan basın açıklamasında, 
“Yasa tasarısında yolsuzlukla mücadelenin ana 
ilkelerinin yanında bu alanda devlet politikasının 
önemli yönleri, yetkili makamların özellikleri, 
sivil toplum, medya ve bu mücadeleye 
vatandaşların katılımı ile ilgili önemli konular 
yer almaktadır” denildi. Dünyadaki resmî ve 
bağımsız “Yolsuzlukla Mücadele” kuruluşlarının 
raporlarında Özbekistan, yolsuzluğun en yaygın 
olduğu ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

•	 KIRGIZİSTAN VE LETONYA MİLLÎ  
EĞİTİM BAKANLIKLARI   
ARASINDA ANLAŞMA YAPILDI

Kırgızistan Bilim ve Eğitim Bakanı Elvira Sari-
yeva, Devlet Sekreteri Lig Lein Başkanlığında 
Letonya Bilim ve Eğitim Bakanlığı heyeti ile bir 
araya geldi. İki ülkenin Bilim ve Eğitim Bakan-
larının bir araya geldiği toplantı sırasında Kır-
gızistan ile Letonya arasında işbirliği sorunları, 
özellikle iki ülke arasındaki akademik değişim 
programları olasılığı, eğitim nitelikleri ve yeter-
lilik çerçeveleri kalitesinin geliştirilmesi için or-
tak programların uygulanması, ayrıca, Orta As-
ya-Avrupa Birliği eğitim platformu kapsamında 
işbirliği sorunları ele alındı. Toplantı sonucunda 
Kırgızistan Cumhuriyeti hükûmeti ile Letonya 
hükûmeti arasında bilim ve eğitim alanında bir 
anlaşma imzalandı. Gerçekleşen anlaşma, Leton-
ya tarafının ortak projeler ve hükûmetler arası 
anlaşmanın ana noktaları uygulanmasını incele-
mek için Kırgızistan’a ayrı bir uzman grubunun 
gönderilmesini öngörüyor.
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•	 AGİT’TEN DAĞLIK KARABAĞ UYARISI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Minsk grubu eş başkanları, nisan ayında yaşa-
nan çatışmalar sonrasındaki durumu öğrenmek 
ve tarafların müzakere sürecindeki tutumunu 
netleştirmek için Azerbaycan ve Ermenistan ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar 
durumun nispeten sakin olduğunu onaylarken, eş 
başkanlar müzakerelerin sürdürülmesi için ateş-
kese uyulmasının önemine vurgu yaptı.

•	 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 
BAŞKANLIĞI ÖZBEKİSTAN’A GEÇTİ

Özbekistan’ın baş-
kenti Taşkent’te 
İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) 
Dışişleri Bakanları 
Konseyinin 43 
oturumu yapıl-
dı. Özbekistan 

Dışişleri Bakanı yardımcısı Gayrat Fozilov yerel 
medyaya yaptığı açıklamada, gerçekleşen otu-
ruma İİT üye ülkelerinden 26 devletin dışişleri 
bakanlarının katıldığını söyledi. Gerçekleşen ilk 
toplantı ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı geçi-
ci başkanlığı Özbekistan’a teslim edildi. Bundan 
önce Kuveyt örgütün başkanlığını yapmıştı.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA “BAĞIMSIZLIK 
KOŞUSU”: 7 YARIŞ 21 ARABA

Bağımsızlığının 25. yıl dönümünü büyük coş-
kuyla kutlayan Türkmenistan’da bayram kutla-
maları kapsamında at yarışları düzenlendi. Türk-
men halkının büyük ilgi gösterdiği at yarışları 
etkinliğine, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov da katıldı. Başkent Aşkabat’a yakla-
şık 30 kilometre mesafedeki Uluslararası Atçılık 
Spor Kompleksinde düzenlenen törende, 7 ayrı 
kategoride at yarışları yapıldı. Halk tarafından 
büyük ilgiyle izlenen etkinlikte toplam 70 at ya-
rıştı. Toplam 7 kategoride düzenlenen yarışlar 
büyük heyecana sahne oldu. Yarışlarda birinci, 
ikinci ve üçüncü olan jokeylere son model lüks 
araba hediye edildi. Etkinliğe, Türkiye’yi temsi-
len Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş katıldı.

•	 KAZAK BAYAN HALTERCİLERİN 2012 
OLİMPİYATLARINDAKİ ÜÇ ALTIN  
MADALYASI İPTAL OLDU

Dört sene önce 2012 Olimpiyat Oyunlarında Ka-
zak sporcuların geçirildiği doping kontrolünün 
sonuçları ortaya çıktı. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi, 2012 yılında Londra’daki Yaz Olim-
piyatlarında birinciliğini kazanan Kazak halterci-
nin altın madalyasını iptal etti. Zulfiya Çinşalo, 
Maya Maneza ve Svetlana Podobedova’nın ele-
melere katılmadan önce uyarıcı testinden geçti-
ğini ve kanında yasaklı maddelerin bulunduğu 
belirtildi. Kazak yetkililer, Kazak sporculara yö-
nelik yaptırımların uygulandığını doğruladı.

•	 ROMANYA’DA TATARLARIN ADAYLIK 
BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Romanya Merkez Seçim Bürosu, ülkede 11 
Aralık 2016’da düzenlenecek genel seçimlerde 
Türk-Tatar azınlığa ayrılan tek kişilik adaylık 
kontenjanına başvuran 2 ismi de kabul etmedi. 
Merkez Seçim Bürosu, halen milletvekili olan 
Amet Varol’un adaylık başvuru dilekçesini, De-
mokrat Müslüman Türk-Tatar Birliğine üye ol-
mayan biri tarafından imzalandığı gerekçesiyle 
reddetti. Öte yandan, diğer başvuru sahibi Eski 
Köstence Vali Yardımcısı Anefi Ersun’un aday-
lık kararı, Birliğin iptal edilen son kongresinde 
alındığı için kabul edilmedi. Amet Varol, Anefi 
Ersun ve kendisinin, Merkez Seçim Bürosunun 
kararının temyizi için Bükreş Mahkemesine baş-
vurduklarını belirtti. Varol, mahkemenin bu ka-
rarı onaması durumunda bir üst mahkeme olan 
Yargıtaya başvuracaklarını dile getirdi.

•	 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA   
SİGARA İÇEN, TELEFONLA KONUŞAN 
SÜRÜCÜLERİN İŞİNE SON

Tataristan başkenti Kazan’da toplu taşıma araç-
larında sigara içen ve cep telefonuyla konuşan 
sürücülere karşı “takip” başladı. Bir aylık denet-
leme sürecinin ilk beş gününde toplu taşıma araç-
larında sigara içen 17 ve cep telefonuyla konuşan 
22 sürücü belirlendi. Kanuna uymayan sürücüle-
ri yakalamaya Kazanlılar da ihbarlarla yardımcı 
oluyorlar.
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•	 TÜRKMENİSTAN VE TÜRKİYE   
LİDERLERİ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi 
gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkmenistan liderini ülke bağımsızlığı’nın 
25. yılı dolayısıyla tebrik etti. Türkmen lideri, 
tebrikler için teşekkür ederek, son yıllarda hız-
la gelişen Türkmen-Türk ilişkilerinin stratejik 
boyut kazandığını kaydetti. Görüşmede, taraflar 
daha önce mutabık kalınan anlaşmaların hayata 
geçirilmesi, ülkeler arasındaki mevcut işbirliğini 
ve geleceğe yönelik işbirliği alanlarını değerlen-
dirdi. Liderler, iki ülke arasındaki işbirliği bütün 
alanlarda geliştirmek için bütün imkânların oldu-
ğunu ifade ettiler.

•	 FİLİSTİN KIRGIZİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ 
GELİŞTİRMEK İSTİYOR 

Özbekistan başkenti Taşkent’te gerçekleşen İs-
lam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Kon-
seyi’nin 43. toplantısı kapsamında Kırgızistan 
Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile Filistin 
Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki arasında bir 
iş görüşmesi düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, 
toplantıda iki ülkenin arasındaki ilişkinin geliş-
mesine önemli bir dikkat çekildi. Filistin Dışiş-
leri Bakanı Kırgızistan ile işbirliğinin gelişti-
rilmesinde ülkesinin ilgilendiğini ifade ederek, 
uluslararası örgütler kapsamında işbirliğinin ikili 
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağından 
emin olduğunu dile getirdi.

•	 UEFA AVRUPA LİGİNDE   
KARŞILAŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekim ayı içerisinde UEFA Avrupa Liginde 3. haf-
ta maçları oynandı. B grubunda mücadele eden 
Astana ilk iki maçında 1 puan alabilmişti. 3. hafta 
karşılaşmasında ise Olympiakos deplasmanında 
4-1’lik bir mağlubiyet aldı ve ilk üç maç sonunda 
grubunda son sırada yer aldı. Bir diğer temsilci-
miz olan Qabala ise C grubunda 3. hafta karşılaş-
masında Fransa’nın Saint-Etienne ekibine konuk 
oldu ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla ilk 
üç maçından da puan alamadan sahadan ayrılmış 
oldu. J grubunda mücadele eden bir diğer temsil-
cimiz Qarabag Ağdam kendi sahasında PAOK’u 
konuk etti ve sahadan 2-0’lık bir galibiyetle ayrıl-
dı. Ekibimizin golleri 56. dakikada Dani Quinta-
na ve 87. dakikada Rahid Amirguliyev’den geldi.

•	 KAZAKİSTAN’DA URANYUM BANKASI 
AÇILIYOR

Kazakistan’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ku-
rumu (MAGATE) ile imzaladığı Kazakistan’da 
düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum bankası-
nın kurulmasını öngören anlaşma uyarınca anlaş-
ma tarafları olan ABD, Avrupa Birliği, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Norveç gibi ülke-
ler ilk ödemeleri yaptı. Nükleer enerji tehdidine 
karşı geliştirilen düşük oranda zenginleştirilmiş 
uranyum bankasının kurulmasını öngören proje-
sinin hayata geçirilmek üzere ABD’nin 49 mil-
yon,  Avrupa Birliği’nin 25 milyon, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin 10 milyon, Kuveyt’in 10 milyon, 
Norveç’in 5 milyon ve Kazakistan’ın 400 bin do-
lar MAGATE’ye gönderdikleri bildirildi. Hatır-
lanacağı üzere, Kazakistan, kendi topraklarında 
uluslararası düşük oranda zenginleştirilmiş uran-
yum bankasının kurulması için 2010 yılında tek-
lifte bulunmuştu. Belirtilen kurallar uyarınca her 
ülkenin kullanabileceği söz konusu bankanın ku-
rulması için Kazakistan’ın kuzeyindeki Ulbinsk 
Metalürji Fabrikası düşünülmüştü. Fabrika, ülke-
nin nükleer enerji ve nadir madenlerin ihracatını 
yapan ulusal operatörü konumunda. Bankanın 
açılması için gerekli mali kaynakların toplan-
makta ancak, ne zaman faaliyet gireceğinin ise 
henüz tam olarak belli değil.
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•	 TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ  
ÖĞRENCİ KENEŞİ İSTANBUL’DA  
BULUŞTU

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Keneşi) ve Birleşmiş Milletler Medeniyet-
ler İttifakı (UNAOC) ev sahipliğinde “Şiddete 
Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençliğin Rolü” 
teması üzerine düzenlenen uluslararası konfe-
rans  İstanbul’da gerçekleşti. Konferansa Afri-
ka’dan Orta Asya’ya 40’a yakın ülkeden çok sa-
yıda hükûmet temsilcisi ve 200 genç lider, BM 
Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Kalkınma 
Programı (UNDP), BM Güney Güney İşbirliği 
(UNOSSC), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı (AGİT), Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi 
(ICSS) gibi uluslararası örgütler ile çeşitli uzman 
Sivil Toplum Örgütlerinden üst düzey temsilciler, 
akademisyenler ve Gençlik Konseyi Başkanları 
katıldı.

•	 PAŞAYEVA AZERBAYCAN   
MECLİS’İNDE KERKÜK’E   
YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Irak 
Türkmenlerinin ağır durumunu Azerbaycan 
meclisinde dile getirip, onlara destek çağrısında 
bulundu. Azerbaycan Milli Meclisinde konuşan 
Paşayeva, “Irak’ta yaşayan soydaşlarımız, Irak 
Türkmenlerinin daha da gerginleşen, ağırlaşan 
durumlarını Milli Meclis’te ele alıp, onlara eli-
mizden gelen desteği göstermeliyiz” dedi. Paşa-
yeva, sözlerinin devamında, “Irak’ta soydaşları-
mız, Irak Türkmenleri çok zor durumdadır. Irak 
Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile tele-
fonla konuştuk. Telafer’de, Kerkük’te, Musul’da 
ve diğer bölgelerde insanlarımızın ağır durumda 
olması, son dönemlerde ise erime tehdidi altın-
dadır. Erşat Salihi durumun çok ağır olduğunu 
söyledi ve bildirdi ki, kardeş Azerbaycan’dan 
destek bekliyorlar. Azerbaycan her zaman Irak’ta 
yaşayan soydaşlarımıza elinden gelen desteği 
gösterdi ve inanıyorum ki, onların çağrısına ses 
verdi tüm platformlarda, tüm imkânlar dâhilinde 
onlara destek vereceğiz. Irak’taki soydaşlarımıza 
daha çok destek vermeliyiz.”  dedi.

•	 KIRIM’DA ARAMA VE   
TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Kırım Tatar Milli Kurultayı Merkez Seçim Ko-
misyonu Başkanı Zair Smedlâyev, işgal edilen 
Kırım hapishanelerinde ağustos ayında tutukla-
nan iki Müslümanın daha bulunduğunu bildirdi. 
Zair Smedlyayev, komşulardan mektup, çalınmış 
motosiklet, cami ziyareti, sakallı olmak ve benzer 
sebeplerin sözde kolluk kuvvetlerinin baskınına 
yol açabildiğini belirtti. Smerdlyayev ağustos 
ayında tutuklanan ve isimleri toplumdan gizlenen 
insanların isimlerini açıklarken, “Ağustos’ta Kı-
rım’da sıradaki Müslümanın tutuklanması hak-
kında yeni öğrendik. Şu an 1976 doğumlu Kırgı-
zistan vatandaşı Ahmatjon Abdullayev Akmescit 
hapishanesinde tutuklu bulunuyor. O da terör ör-
gütüne katılmakla suçlanıyor” dedi.

•	 TÜRKMENİSTAN MECLİSİ PARİS  
ANLAŞMASINI ONAYLADI

Türkmenistan Meclisi, ülke hükûmeti tarafından 
23 Eylül 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler’in 
New York kentindeki genel ofisinde imzaladığı 
Paris anlaşmasını onayladı. Dünya genelinde ik-
lim değişikliğine karşı mücadele etmek amacıyla 
12 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen Paris an-
laşması söz konusu alandaki uluslararası işbirliği 
için büyük önem taşımakta.

•	 RUSYA ÖZBEK TUTUKLULARI  
SERBEST BIRAKTI

Rusya’da ülkelerine geri iade edilmesi beklenen 
Özbekler serbest bırakıldı. Moskova merkez-
li insan hakları savunucusu Bahrom Hamrayev, 
son aylarda Rusya’da Özbek siyasi mültecilerin 
tutuklanması ve ülkelerine iade etme işlemlerinde 
olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Hamrayev 
yaptığı açıklamada, “son günlerde tutuklanan ve 
Özbekistan’a iade tehdidi altında olan birkaç 
siyasi mülteci serbest bırakıldı. Mültecileri 
sorgulama ve onlara psikolojik baskı yapma 
işlemlerinde de azalma görülüyor” dedi. 
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•	 NAZARBAYEV’İN SURİYE    
KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİSİ:  
ORTAK GÖRÜŞ VE KARAR LAZIM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev Suriye konusunda, “Suriye’de krizin çözül-
mesi için ilk önce ilgili ülkelerin ortak görüş ve 
ortak karara varması lazım. Özellikle de duruma 
müdahale eden güçlü devletleri kastediyorum. 
Ne yazık ki herkes kendi çıkarlarını güdüyor. 
Terörizmle bağlantılı olanlar da durumdan yarar-
lanıyor. Onlar bu ülkeleri karşı karşıya getirerek 
kendi çıkarları için durumdan faydalanıyor. Su-
riye krizinin çözümü için tüm dünya kamuoyu-
nun teröre karşı tek yumruk olması lazım. Bunun 
başka bir alternatif yolu yok.” dedi. Nazarbayev, 
ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’ne geçici üye olmasının ardından başta Suriye 
olmak üzere Ortadoğu ve Asya bölgelerinde ya-
şanan gelişmeleri gündeme getireceklerini vur-
guladı. 

•	 ÇİN’İN BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 
ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİNE TEPKİ

Doğu Türkistan, Tibet ve Güney Moğolistan ile 
diğer Çinli olmayan Milletlere uyguladığı, baskı, 
zulüm, etnik ayırımcılık, dini ve ırkı soykırım 
uygulamaları, insan hakları ihlalleriyle sürekli 
gündeme Çin’in ve diğer benzer bazı ülkelerin 
BM İnsan Hakları Konseyi’ne üye olarak seçil-
mesi, insan hakları örgütlerinin tepkisine sebep 
oldu. Dünya genelinde insan hakları ihlallerini 
inceleyen ve ülkelere tavsiyelerde bulunan Ce-
nevre merkezli 47 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) 
İnsan Hakları Konseyi’ne, 3 yıllığına 14 yeni üye 
seçildi. BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 
Asya-Pasifik grubuna ayrılan 4 koltuk için Çin, 
Maldivler, Suudi Arabistan ve Vietnam aday ol-
muştu. Öte yandan BM Genel Kurulu’nda seçim-
ler devam ederken BM binası karşısında toplanan 
bir grup, Çin’in İnsan Hakları Konseyi’ne seçil-
memesi için gösteri yaptı. Tibet’te yaşananların 
unutulmamasını isteyen ve Çin’in insan hakla-
rı konusunda sorunlu olduğunu savunan grup, 
“Çin’i İnsan Hakları Konseyi dışında tutun” pan-
kartı açtı. 

•	 TATARİSTAN, ST. PETERSBURG’U  
GERİDE BIRAKTI

Alabuga özel ekonomik bölgesi projesiyle ya-
bancı yatırımlar için en cazip merkez konumuna 
gelen Tataristan Cumhuriyeti önemli bir başarıya 
daha imza attı. Rusya Federasyonu’na en fazla 
sanayi yatırımı yapan ülkelerin başında gelen 
Almanya, yatırım iklimi en elverişli bölgeler 
tercihinde Tataristan’ı St. Petersburg’un önünde 
ikinci sıraya yerleştirdi. Rusya-Almanya Dış Ti-
caret Odası tarafından Rusya Federasyonu’nda 
faaliyet gösteren 93 büyük ve orta ölçekli Alman 
şirketinin yöneticileri ile görüşülerek gerçekleş-
tirilen  araştırmada, Alman işadamlarına, Rusya 
Federasyonu’nda yatırım için en elverişli bölge-
ler soruldu. Araştırma sonucunda ilk sırada Mos-
kova yer alırken, Tataristan ikinci sırada yer ala-
rak dikkati çekti.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA     
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ   
12 ŞUBAT 2017’DE

Türkmenistan Mec-
lisinin aldığı karar 
ile, Cumhurbaşkanı 
seçimlerinin 12 Şu-
bat 2017 tarihinde 
yapılması kararlaş-
tırıldı.  Önümüzdeki 
yıl gerçekleştirilecek 
Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine ilk defa 3 

siyası parti; Türkmenistan Demokratik Partisi, 
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi 
ve Türkmenistan Ziraat Partisi katılacak.

•	 ÇAVUŞOĞLU, TÜRKMENİSTANLI  
MEVKİDAŞIYLA TELENONDA  
GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid 
Meredov’un talebi üzerine kendisiyle telefonda 
görüştü. Çavuşoğlu ve Türkmenistanlı mevkidaşı 
Meredov’un arasında geçen telefon görüşmesin-
de iki ülke ilişkileri ele alındı.
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•	 KAZAKİSTAN VE SUUDİ ARABİSTAN 
ORTAK YATIRIM FONU KURACAK

Suudi Arabistan’da resmî ziyaretle bulunan Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
iki günlük ziyaretin sonunda medya temsilcileriy-
le buluştu. Brifing sırasında Nazarbayev, Suudi 
Arabistan ziyareti sırasında elde edilen sonuçları 
kısaca özetledi. Enerji, madencilik sanayi, tarım 
ve ticaret sektöründe 60 milyar tenge değerinde 
ondan fazla anlaşmanın imzalandığını belirten 
Nazarbayev, hali hazırda Suudi Arabistan’ın ka-
tılımıyla Kazakistan’da 17 işletmenin olduğunu, 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu sayının arta-
cağını, bu bağlamda Suudi tarafla Akmola eya-
letinde tavuk çiftliği, Güney Kazakistan bölge-
sinde gıda üretimi gibi projelerin başlatılacağını 
açıkladı. 

•	 TİKA’DAN DUHA TÜRKLERİNE  
DESTEK

Moğolistan’da Duha Türklerinin yoğun olarak 
yaşadığı Tsagaannuur ilçesinde araştırma merke-
zi ve müze binası inşa edildi. Türk İşbirliği ve 
Kalkınma Ajansı (TİKA), Moğolistan’ın başken-
ti Ulan Bator’a yaklaşık bin kilometre mesafede-
ki, Duha Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Tsa-
gaannuur ilçesinde araştırma merkezi ve müze 
binası inşa etti. Merkezde, kaybolmaya yüz tutan 
etnik grup olarak belirlenen Duha Türklerine ait 
tarihî ve kültürel mirasın korunarak gelecek ne-
sillere aktarılacağını söyleyen Mehmet Süreyya 
Er, TİKA olarak bundan sonra da eğitim ve sağ-
lık başta olmakla birçok alanda Moğolistan’ın 
yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. 
Ayrıca TİKA tarafından Duha Türklerinden 82 
aileye gıda yardımı yapıldı.

•	 BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMİNDE HÖH VE DOST    
ADAYLARINI AÇIKLADI

Bulgaristan’da kasım ayı başlında yapılacak olan 
seçimlerde DOST Partisi Tsaçeva’yı destekler-
ken HÖH Partisi ise Oreşarski’yi desteklediğini 
açıkladı. Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin 
Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi 
Mestan, Parlamentoda düzenlediği basın toplan-
tısında DOST Yürütme Konseyi’nin Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde iktidardaki Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) 
partisinin adayı Tsetska Tsaçeva’yı destekleme 
kararı aldığını açıkladı. Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Partisi Başkanı Mustafa Karadayı, 
HÖH Merkez Konseyi toplantısından sonra yap-
tığı açıklamada partinin Cumhurbaşkanı adayı 
Plamen Oreşarski’yi desteklediğini bildirdi. Ka-
radayı, “Geçen hafta yaptığımız bir toplantıda 
Cumhurbaşkanı adaylarını değerlendirdik ve dün 
Merkez Yürütme Konseyi ile Meclis Grubumuz-
la yaptığımız ortak toplantıda HÖH Merkez Kon-
seyi’ne önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde 4 numaralı Cumhurbaşkanı adayı Plamen 
Oreşarski ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı 
Danail Papazov’u desteklemesini önermeye ka-
rar verdik. Merkez Konseyi de bu önerimizi oy-
birliğiyle kabul etti” diye açıkladı.

•	 BDT HÜKÛMET BAŞKANLARI  
KONSEYİ TOPLANTISI MİNSK’TE  
GERÇEKLEŞTİ

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) Hükü-
met Başkanları Konseyi olağan toplantısı, Beyaz 
Rusya’nın başkenti Minsk şehrinde gerçekleşti. 
Toplantı sonunda öncelikli alanlarda işbirliği-
nin daha da geliştirilmesine amaçlanan, “BDT 
üye ülkelerinin madencilik sektöründe işbirliği 
Anlaşması”, “BDT üye ülkelerinin otomotiv en-
düstrisinde işbirliği Anlaşması”, “BDT üye ülke-
lerinin tüketicilerin yasal eğitim alanında işbirliği 
Anlaşması”, “Bitki karantinası alanında işbirliği 
Anlaşması” ve “Sahte ürünlerinin üretimi ve da-
ğıtımı ile mücadelede işbirliği Anlaşması” imza-
landı.
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•	 SALİHİ, TERÖRZEDELER İLE   
BİR ARAYA GELDİ

Irak Türkmen Cephesi, terörzedelerin yanında 
durmaya devam ediyor. Bu kapsamda Irak Türk-
men Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Millet-
vekili Erşat Salihi Kerkük’te meydana gelen son 
terör olaylarında zarar gören bazı terör zedelerle 
bir araya geldi. Görüşmede,  Irak Türkmen Cep-
hesi Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kasapoğlu 
ve Kerkük Belde Polis Müdürü Yarbay Hadi Be-
kir de hazır bulundu. Kerkük’teki son olaylarda 
şehit olanların aileleri ve yaralılar geçirdikleri 
zor süreci anlattı. Hükûmetten tazminat ödenme-
sini talep eden terörzedeler, saldırılar sırasında 
yaralananların tedavi edilmesini ve maddi hasar-
ların karşılanması da istediler.

•	 İZMİR BAROSU, YUNANİSTAN’I AİHM 
KARARLARINA UYMAYA DAVET ETTİ

Türkiye’nin üçüncü büyük barosu olan İzmir Ba-
rosu’nun Batı Trakyalı Başkanı Aydın Özcan, hu-
kuk devletinde uluslararası hukuk kurallarına ve 
normlarına uyulmasının bir lüks değil zorunluluk 
olduğunu belirterek, Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türk azınlığının haklarıyla ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararları başta olmak üzere 
uluslararası mahkeme kararlarına uyması konu-
sunda çağrıda bulundu.

•	 BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN BM GENEL 
 SEKRETERİ’NİN KIBRIS ÖZEL  
DANIŞMANI EIDE’Yİ KABUL ETTİ

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danış-
manı Espen Barth Eide’yi, Başbakan olarak ilk 
kez kabul etti. Başbakanlık’taki görüşmede Baş-
bakanlık Müsteşarı Metin Beyoğlu ve Eide’nin 
ekibinden bir heyet de hazır bulundu. Eide, yak-
laşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ba-
sına yaptığı açıklamada, Başbakan Özgürgün ile 
görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti. Hükûmet-
lerin varılacak bir anlaşmanın uygulanması açı-
sından çok önemli olduğunu belirten Eide, Öz-
gürgün ile ayrıca müzakerelerdeki gelişmeleri de 
ele aldıklarını söyledi.

•	 ASTANA, ÜST ÜSTE 3.KEZ   
KAZAKİSTAN ŞAMPİYONU OLDU

Astana futbol kulübü, üst üste üçüncü kez Ka-
zakistan şampiyonu oldu. Astana, 2009 yılında 
kurulmuş ve ilk senesinde Kazakistan Premier 
Ligi ikincisi olmuştu. Her sezon sonunda ilk 6’da 
yeralmayı başaran, 2014 yılından bu yana iki kez 
Kazakistan şampiyonu olan Astana takımı, de-
ğişmeyen geleneğini sürdürerek, üçüncü kez Ka-
zakistan Premier Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

•	 ÇAVUŞOĞLU: TELAFER   
TÜRKMENLERİNİ KORUYACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Telafer kentine yönelen Haş-
di Şabi güçlerinin  ülkeye karşı  tehdit oluşturdu-
ğu  durumda,  güvenlik  tedbirlerinin  alınacağını  
açıkladı. Çavuşoğlu,  “Biz  Telafer’deki  Türk-
men kardeşlerimizi korumakta kararlıyız ve Al-
lah’a şükür buna muktediriz, onlara bir saldı-
rı gerçekleşirse eli kolu bağlı kalmayacağız.” dedi.

•	 TÜRK KONSEYİ’NİN BİŞKEK ZİRVESİ 
İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılması plan-
lanan zirvesi ileri bir tarihe ertelendi. Kırgızis-
tan Dışişleri Bakanlığı Basın servisinden yapılan 
açıklamada başkent Bişkek’te bu sene altıncısı-
nın yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ül-

keler İşbirliği Konseyi 
Liderler Zirvesi’nin 
iptal edilerek ileri bir 
tarihe ertelendiği be-
lirtildi. Açıklamada 
zirvenin neden erte-
lendiğine ilişkin ay-
rıntılı bilgi verilmedi.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com/ 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
Batı Trakya Haber Ajansı, www.batitrakya.org 
BBC Türkçe, www.bbc.com/turkce 
CNN Türk, www.cnnturk.com 
Davam.Az Haber Portalı, www.davam.az 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, www.gokbayrak.com 
Dünya Bülteni, www.dunyabulteni.net 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Fars Haber Ajansı (FHA), tr.farsnews.com 
Gündem Avrasya, http://www.gundemavrasya.com 
Güney Azerbaycan Televizyonu (GünAz TV), www.gunaz.tv 
Habertürk, www.haberturk.com 
Hürriyet, www.hurriyet.com.tr 
İhlas Haber Ajansı (İHA), www.iha.com.tr 
İhtar Gazetesi, www.ihtargazetesi.com 
Kazakistan.Kz Haber, www.kazakistan.kz 
Kerkük Gazetesi, www.kerkukgazetesi.com 
Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (KABAR), www.kabar.kg 
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua 
Kurultay Gazetesi, www.kurultay.com.tr 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Meydan TV, www.meydan.tv 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sputnik News, tr.sputniknews.com 
Suriye Türkmen Meclisi, suriyeturkmenmeclisi.org 
TatarTürk, www.tatarturk.com 
T Haber, www.thaber.bg 
Timetürk Haber, www.timeturk.com 
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr 
Trend Haber Ajansı, www.tr.trend.az 
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr 
TRT Haber, www.trthaber.com 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net 
Türk Bakış Haber, www.turkbakis.com 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), www.tika.gov.tr 
Türk Yurdu Haber, www.turkyurduhaber.org 
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com 
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net 
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm 
Türkmenistan Günlük Haber & Analiz Bülteni, www.turkiye-turkmenistan.com 
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org 
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org


