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Türkiye Cumhuriyeti devleti, içinden geçtiğimiz 
şu zorlu günlerde uluslar arası arenada bir takım 
yeni hamleler yapmakta, yıllardan bu yana sür-
dürdüğü politikalarından vazgeçmektedir. Türk 
milletine sevdalı, Türk medeniyetinin hak ettiği 
yüksek seviyelere erişmesi için gayret gösteren 
bizler, tüm bu gelişmeleri yakından takip etmek-
teyiz. 

Ortaya çıkan bu tabloya bakıldığında, 50 yılı aş-
kın süredir ABD, Avrupa Birliği ve son tahlilde 
batıya karşı olan psikolojik bağlılığımızın yerini, 
Rusya ve Çin’e bırakılacak olduğu kaygısını güt-
mekteyiz.

1960’ların başından itibaren giriştiğimiz AB ma-
cerası boyunca, kuruluş esaslarımızdan verdiği-
miz tavizler yetmezmiş gibi, artık bunların teda-
visine ayıracağımız gündemimizi ve zamanımızı; 
bir başka emperyal güçlerin hegemonyasındaki 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne tahsis edilmesi sü-

reci ile karşı karşıyız. Vaktiyle, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin imkânsız olduğunu, dahası bu üyeli-
ğin Türkiye’ye yarardan çok zarar sağlayacağını 
ifade eden bizleri adeta çarmıha germeye kalkan-
ların Avrasya seviciliği yapmalarını hayretle iz-
liyoruz.

Viyana kinlerini diri tutan AB’nin, Türk coğraf-
yasını ortak pazar hâline getirirken tozpembe 
rüyalar gören demagoglar bu kez Çin seviciliği, 
Rusya mâşukluğu söylemlerinin sahibi olmuş-
tur. Öte yandan ŞİÖ içerisindeki bağımsız 3 Türk 
devleti üzerinden retorik geliştirmeye kalkanlar, 
Türk milletini aldatmaktan vazgeçmelidir. Ya-
rım asırdan fazla AB kapısında enerjisi, morali, 
iktisadî kaynakları, siyasi egemenliği sömürülen 
Türk milletinin, bir bu kadar da Rusya ve Çin ön-
derliğindeki ŞİÖ’nün kucağına bırakılması kabul 
edilemezdir. Kırım’ın işgali henüz taptaze iken, 
Doğu Türkistan Çin tarafından işgali ve zulmü 

Türk Dünyası Birlik Platformu gündemdeki Şangay İşbirliği Örgütü tartışmalarına dair 
bir açıklama yaptı. Platform “Türk Birliği” çağrısında bulundu.

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU’NDAN ‘TÜRK BİRLİĞİ’ ÇAĞRISI



www.turkdunyasibirlik.org

4

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | KASIM 2016

her geçen gün artarak devam ediyorken, Kara-
bağ’daki çözümsüzlükte, Suriye’de katledilen 
Türkmenlerin üzerinde Rusya’nın parmağı var-
ken bu girişim akıl kârı değildir.

Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında, çözüm 
reçetemiz asırlardır yanı başımızda duran ve 25 
yıldır bağımsızlığını kazanmış Türk dünyasında 
vücut bulmaktadır. Artık, farklı açıdan dünyanın 
en iyileri arasına giren bu Türk devletlerine kar-
şı hamasetten uzak, karşılıklı ilişkilere girmek 
gerekmektedir. Atalar toprağı ile anayurdun ik-
tisadi, siyasi, sosyal, kültürel kucaklaşması sağ-
lanmalıdır. Hayalperestlikten tamamen uzak, tüm 
ulus üstü ve ulusal güçlerle temaslarımız elbette 
sağlanmalı, yaşadığımız coğrafyaya etki eden/
edebilecek tüm unsurlarla diyalog kurulmalı, 
konjonktüre göre herkesle temaslar sürdürülmeli 
ancak millî ülkü; Türk birliği için de adımlar atıl-
malıdır. Artık zaman, “Türkleri geldikleri yere, 
Asya’ya göndermek” amacıyla hareket edenlere 
karşı, geldiğimiz yerdeki Asya’daki kardeşleri-
mizle birleşip Türk mefkûresini inşa edeceğimiz 
anları göstermektedir. Dil, kültür, tarih, din gibi 
pek çok noktada birleşen ulus devletlerin bir ara-
ya gelmesi, ortak hareket etmesi kadar doğal bir 
talep yoktur. 

2009 yılında kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Konseyi (Türk Keneşi)’nin geliştirip uluslar ara-
sı sahnede güç olması, henüz buraya katılmayan 
Türk devletlerimizin buraya entegrasyonu hedef 
alınmalıdır. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı 
(TÜRKSOY) daha etkin ve yetkin bir hâle ge-
tirilerek Türk milletinin birliğini tesis etmelidir. 
Uluslararası Türk Akademisi, Türk dünyasının 
her köşesine ilim yayacak hâle getirilince dek 
büyütülmelidir. Türk Dili Konuşan Ülkeler Par-
lamenter Asamblesi (TÜRKPA) sembol olmak-
tan öteye geçmelidir. Avrupa Birliği örneğini de 
göz önünde bulundurarak, nasıl bir kömür ve 
çelik teşkilatından ulusüstü organizasyona geçil-
mişse, Türk Cumhuriyetleri de ortak ekonomik 

unsuru olan “enerji üretimi” ve “enerji iletimi” 
alanlarında profesyonelce çalışan bir uluslararası 
organizasyon oluşturmalıdır. Bu durum yıllardır 
enerji kaynakları batı ve Rusya tarafından sömü-
rülen Türk Cumhuriyetlerinin de bağımsızlıkları-
nı perçinleyecek bir adım olacaktır. Bu bağlamda 
“Türk Enerji İşbirliği Örgütü” kurulmalıdır.

Türkiye’nin ve Türk dünyasının alternatifsiz ol-
madığını göstermek Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
bütün Türk toplulukları başta olmak üzere bütün 
mazlum ve mağdur halklar içinde umut kaynağı 
olacaktır. “Dünya beşten büyüktür” söyleminin 
karşılığı o beşten bir başkasına yaklaşmak değil, 
kendi alternatiflerini üretmekten geçmektedir. 

Türk birliği hayâl yahut düş değil, Türk milletini 
ihya edecek yegâne gerçektir. 

Şimdi Türk Birliği İçin Adım Atma Zamanı!
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Metinde bulunan 13 madde ise şöyle:
1)72 sene içinde ikinci kitlesel trajediyi yaşamaya 
zorunda kalan Kırım Tatar halkıyla dayanışma içinde 
olduğumuzu bildiriyor ve işgalci hükümeti tarafından 
Kırım Tatar halkına uygulanan baskıları, özellikle Kı-
rım Tatar halkının temsil eden organı Kırım Tatar Mil-
li Meclisinin yasaklanmasını kınıyoruz. Halk liderleri 
tarafından halkın hakları mücadelesi için seçilen şid-
detsiz yol hem takdir edilmeye layık, hem de diğer 
halkları ahlaki olarak onun savunmasına katılmaya 
mecbur kılıyor.
2)Kırım’ın işgal altından kurtuluşu, Ukrayna’nın top-
rak bütünlüğünü yeniden kazanması, insan hakları ve 
özgürlüklerinin, Kırım’ın yerli halkın ve tüm etnik 
gruplarının haklarının korunması, tüm dünyanın vic-
danı için bir testtir. Hayali bir barışı getirmek amacıy-
la saldırgana gösterilen herhangi bir imtiyaz gelecekte 
küresel felaketlere yol açacaktır.
3)Kırım’ın Ukrayna’ya geri verilmesi adalet, ulus-
lararası hukuk ve düzeninin geri kazanılmasının bir 
eylemi olarak gereklidir. Ukrayna ve tüm uluslararası 
toplumu Kırım Tatar halkının kendi tarihi toprakla-
rında kendi kaderini belirleme haklarının sağlanması 
için “yol haritasını” hazırlamalılar.
4)Biz Rusya Federasyonu tarafından bağımsız Ukray-
na’ya karşı sergilenen saldırganlığı kararlılıkla kını-
yoruz. Kırım ve Ukrayna doğusunun işgali sonucunda 
yakınları kaybeden ailelere içtenlikle başsağlığı dili-
yoruz.
5)İşgal edilen Kırım’da, Kırım Tatarlarının kaçırılma 
ve cinayetlerinin durdurulmasını, işlenen suçların so-
ruşturulmasını ve suçluların adalete teslim edilmesini 
talep ediyoruz.
6)Rusya’nın topraklarında, işgal edilen Kırım ve Lu-
gansk ve Donetsk bölgelerinin militanların kontrol et-
tiği topraklarında yasadışı olarak hapiste tutulan tüm 
Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep 
ediyoruz.
7)Uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu’ndan Kı-
rım’ın etnik resmini zorla değiştirme ve demografik 

müdahalesine son vermesini talep etmeye çağırıyo-
ruz.
8)Uluslararası tanınan sınırları içinde Ukrayna toprak 
bütünlüğünün geri kazanılması ülkenin doğusu ve Kı-
rım’da barışın ve demokratik özgürlüklerinin sağlan-
ması için gerekli olan bir şart.
9)Rusya Federasyonu’nun askeri saldırganlığı, milli 
egemenliğinin korunması için Ukrayna haklının tüm 
çabalarının seferber edilmesini gerektiriyor. Bu şart-
lar altında demokratik reformların başarısı saldırgan 
üzerinde zafer kazanılmasının önemli bir faktörüdür.
10)Rus yöneticilerin insanlığa karşı politikalarını ka-
bul etmeyen tüm Rusya vatandaşlarıyla dayanışma 
içindeyiz. Ve onlarla birlikte gelecekte devletlerimi-
zin bir arada barış içinde varlığını sürdürmelerinin 
modelini aramaya hazırız. Rusya’daki rejimin kına-
mamız Rus halkını sadece liderlerinin suç eylemlerini 
desteklediği kadar etkiliyor.
11)Rusya’da Putin rejimini besleyen nefret, yalan ve 
şiddet, yeni Avrupa’nın oluşmasına sebep olan uz-
laşma ve karşılıklı işbirliği süreçlerini baltalayabilir. 
Şimdiden milli bencillik, güvensizlik, gurur, tarihi 
hesaplaşmalar çılgın bir modaya dönüşüyor. Bu yolun 
takip edilmesi büyüyen popülizme  verilen tavizleri 
belirleyecek ve dünyanın şu anki problemlerini çöz-
meyi engelleyecek.
12)“Hüküm giymeyen suçlar yeni suçların nüvesi 
oluyor” dünya kadar eski olan bu yasayı hiç kimse 
değiştiremez. Komünist rejimlerinin suç faaliyetleri 
ve onların sonraki çekist reenkarnasyonları, GULAG 
ve Holodomor, işkence ve idamlar, sürgün ve ulusla-
rın yok edilmesi, hibrid savaşları, soykırım, insanlığa 
karşı suç ve savaş suçu olarak  kınanmaması halinde 
dünya gelişmeye devam edemez.
13)Tüm yerel ve dünya çapındaki krizlerden çıkış 
yolu daima aynı, insan medeniyetinin temelinde olan 
değerlere geri dönüştür. Bu değerler bizi dinamik, 
modern dünyaya yakınlaştırıyorlar. Bu değerlerden 
vazgeçerek barış ve güvenliği sağlamak imkansızdır.

2. KIRIM FORUMU ULUSLARARASI KAMUOYUNA SESLENDİ
Ukrayna Helsinki Grubu’nun kuruluşunun 40. yıldönümü ve 2. Kırım Forumu dolayısıyla 
iki günlük etkinlik düzenlendi. Forumda “2. Kırım Forumu, Eski Komünist Rejimi Siyasi 
Tutukluları, Milli Kurtuluş Hareketlerinin Temsilcileri ve İnsan Hakları Savunucularının 
Uluslararası Toplumuna Hitabı” başlığını taşıyan bildiride kabul edildi. 
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Özbekistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; 
eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Veysi 
Kaynak ve Tuğrul Türkeş, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile birlikte; 
geçtiğimiz Eylül ayı başında vefat eden Özbekistan’ın 
Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un, Hazreti 
Hızır Mescidinde bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyaretin 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Vekili Mirziyayev baş başa görüşme 
gerçekleştirdiler. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili 
Mirziyayev basın mensuplarına açıklamada bulundu. 
Erdoğan, “Uzun bir aradan sonra Özbekistan’a 
gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
G20 Zirvesi münasebetiyle Çin’de bulunduğum için 
merhum İslam Kerimov’un cenazesine maalesef 
katılamamıştım. Törende, ülkemizi Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul Türkeş temsil etti. Bugün kabrini 
ziyaret etmek suretiyle milletim adına bu görevi 
şahsen ifa ettim. Bu vesileyle bir kez daha merhum 
Kerimov’a Allah’tan rahmet, tüm Özbek halkına 
başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. “Yeni 
dönemde, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için 
çalışmalıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 

şunları kaydetti: Daha önce de söylediğim gibi, 
seçimlerden sonra, cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk 
ziyareti Özbekistan’dan ülkemize veya ülkemizden 
Özbekistan’a gerçekleştirmesinden memnuniyet 
duyarız. Bu konuya önem atıf ediyoruz. Dışişleri 
bakanlarımız, geçen ay Taşkent’te önemli görüşmeler 
yaptı. Görüşmede, bir yol haritası çizdik. Bu belgeye 
Özbek tarafının değerli katkı ve önerilerini bekliyoruz. 
Belgede yer alacak hususların hızla hayata geçirileceği 
suretiyle kaybettiğimiz zamanı inşallah kısa zamanda 
telafi edeceğiz. 

Mirziyayev de Erdoğan’ı ülkesinde görmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, “İslam Kerimov’un 
vefatından dolayı başbakan yardımcısı düzeyinde ül-
kemize heyet göndererek ve taziye mesajı göndererek 
acımızı paylaştığınız için huzurunuzda bir kez daha 
teşekkür ederim. Bugün ise, bizzat kendiniz gelerek 
ziyaret etmeniz, İslam Kerimov’a ve Özbek halkına 
olan gösterdiğiniz saygı için teşekkür ederim. İslam 
Kerimov, bağımsız Özbekistan’ın kurucusudur. Ata-
türk Türkiye’nin bağımsızlığı için nasıl çaba göster-
mişse, İslam Kerimov da Özbekistan’ın bağımsızlığı 
için çaba gösteren ilk cumhurbaşkanımızdır. İslam 
Kerimov ve Atatürk, kendi ülkelerini dünyadaki en 
gelişmiş ülkeler sıralamasına çıkmasını sağlamak, 
halkın barış, refah ve huzur içinde yaşaması için çok 
büyük çaba göstermiştir. Onların büyük işleri bizler 
için ibret olarak hizmet etmektedir.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN’DA
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’a iki günlük 
ziyaret gerçekleştirdi. 
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Riyaretler kapsamında Nazarbayev Japonya İmpa-
ratoru Akihito ile görüşme yaptı. Japonya ziyareti 
esnasında Japonya Parlamentosu’nun Kazakistan 
Cumhuriyeti ile Dostluk Ligi Başkanı Takeo Kawa-
muro, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile geniş format-
taki görüşmeler, Boao Asya Forumu Yönetim Kurulu 
Başkanı, Japonya’nın eski Başbakanı Yasuo Fukuda, 
Japonya’nın Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile gö-
rüşmeler gerçekleşti.

Japonya Parlamentosu’nda konuşma yapan N.Nazar-
bayev “Sizin ülkenizin yasama organı halk yönetimi 
alanında derin tarihi geleneklere sahip olmakla bir-
likte devletin başarılı demokratik gelişimine önemli 
katkı sağlamaktadır. Günümüzde Japonya lider ko-
numa sahip ülke ve dünyanın üçücü ekonomisidir” 
dedi. Nazarbayev ayrıca, “Japon halkının çalışkanlığı 
ve mükemmelliğe ulaşma isteğinin sayesinde Japon-
ya’nın başarılı şekilde geliştiğini vurguladı. ‘Kaizen’ 
anlayışından hareketle Japonlar sadece yönetim ve 
teknoloji alanlarında başarılı olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda genel insani değerlerin gelişmesine büyük 
katkıda bulundu. Japon halkının düşünce tarzı Kazak-
ların dünya görüşüne yakın ve uygundur. Bizi halk-
larımızın zor ve bazen trajik kader ortaklığı birleştir-
mektedir. Kazakistan ve Japonya kitle imha silahının 
yıkıcı gücünü kendi üzerinde hissetmiştir” şeklinde 
konuştu.

Japonya ziyaretinin ardından Kore Cumhuriyeti’ni 
ziyaret eden Kazakistan Devlet Başkanı Güney Kore 
Devlet Başkanı Pak Kın He ile görüşmeler gerçek-
leştirdi. Devlet Başkanları uluslararası gündemin ve 

Kazakistan-Kore ilişkilerinin önemli meselelerini de-
ğerlendirmekle birlikte görüşmeler sonunda bir dizi 
stratejik belgeler imzaladı. Taraflar bunun yanısıra 
nükleer silahsızlanma ve nükleer silahın yayılmasını 
önleme, siber suç tehditlerinden küresel güvenliği ko-
ruma gibi uluslararası ve bölgesel gündemin güncel 
meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bu-
nunla birlikte, Nursultan Nazarbayev ve Pak Kın He 
görüşme kapsamında Güney Kore Devlet Başkanının 
Haziran 2014 tarihinde Astana’ya yaptığı resmî ziya-
reti esnasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi 
meseleleri değerlendirildi.

Kore tarafı Nursultan Nazarbayev’in nükleer karşıtı 
inisiyatiflerinin Kazakistan’ın 2017-2018 yıllar için 
BM Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyesi olarak 
seçilmesi ile birlikte aktif şekilde devam edeceğine 
dair ümidini ifade etti. Görüşmelerde enerji alanında-
ki işbirliğini canlandırma yöntemleri, petrol ve doğal 
gaz işlenmesi, tıp turizmi, ayrıca Kore Cumhuriyeti 
ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ti-
cari bölgenin kurulması alanlarındaki ortak projeleri 
gerçekleştirmenin imkanları ele alındı. Kore Cumhu-
riyeti Devlet Başkanı ülkeler arasındaki diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 25. Yıldönümünün kutlandığı 
dönemde Nursultan Nazarbayev’in Kore’yi ziyareti 
etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Pak 
Kın He. “Devlet Başkanları arasındaki şahsi güven ve 
dostluk ilişkileri güçlendikçe bizim stratejik ortaklığı-
mız da artmaktadır. Kazakistan-Kore ilişkileri birbiri-
ni tamamlayan işbirliği temelinde çok hızlı tempo ile 
gelişmektedir” dedi.

NURSULTAN NAZARBAYEV’İN JAPONYA VE GÜNEY KORE ZİYARETLERİ
Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Japonya ve Güney Ko-
re’ye resmî ziyaretler gerçekleştirdi. 
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•	 G. BERDIMUHAMEDOV RUSYA’DA

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı 
Berdimuhamedov Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in daveti üzerine Soçi şehrini 
ziyaret etti. Liderler ticari-ekonomik ilişkiler ve 
uluslararası gündem dâhil karşılıklı işbirliğinin 
temel konularını değerlendirdi.

Rusya liderine göre son ekonomik sorunlara 
rağmen ticaretin belirli alanlarında olumlu 
gelişmeler kaydedilmiştir. V.Putin’in 
açıklamasına istinaden iki ülke arasında ticaret 
alışverişi artarak, karşılıklı tedarik hacmi 
istenilen düzeyde gelişmektedir.

Vladimir Putin önümüzdeki yıl Rusya ve 
Türkmenistan arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasının 25. Yıldönümünün kutlanacağını 
hatırlattı. Türkmen mevkidaşına hitap eden 
Putin “Çözülmeyen diğer sorunları Sizinle 
birlikte daha dar formatta yüz yüze görüşmeye 
dair anlaştık” diye konuştu. Berdımuhamedov 
ise Putin’e daveti için teşekkür ederek, 
Rusya ve Türkmenistan’ı yüzyıllara uzanan 
dostluk ilişkilerinin birleştirdiğini hatırlatarak, 
Türkmenistan’ın tarafsız devlet olarak kendi 
politikalarını BM Tüzüğüne binaen yürütmekte 
olduğunu açıkladı.

Ülke lideri Rusya’nın Türkmenistan’ın stratejik 
ortağı olduğunun altını çizdi.

•	 BİŞKEK’TE ŞİÖ HÜKÛMET   
BAŞKANLARI KONSEYİ TOPLANDI

Bişkek’te gerçekleşen ŞİÖ Hükumet Başkanları 
Konseyi’nin 15. Toplantısı sonucunda önemli ka-
rarlar alınarak, bir bildiri kabul edildi.

Geniş çaplı toplantıya katılan tüm konuşmacı-
lar ekonomik ve siyasal bağları güçlendirmenin 
dışında bölgenin son yıllardaki temel sorunları 
haline gelen terörizm ve radikal örgütlerle müca-
dele konusunda çabaları birleştirmenin önemine 
değindi. Kırgız Cumhuriyeti’nin Geçici Başba-
kanı Sooronbay Ceyenbekov’a göre Zirvede or-
tak bildirinin kabul edilmesi ŞİÖ üye ülkelerin 
ticari-ekonomik işbirliğini genişletmek ve derin-
leştirmek amaçlı kolektif çabalar sarf etmeye ha-
zır olduğunu göstermektedir.

Görüşme sonunda imzalanan belgeler arasın-
da ŞİÖ üye ülkeler çokyönlü ticari-ekonomik 
işbirliği programını hayata geçirmeye ilişkin 
ŞİÖ Sekreteryası raporuna dair Karar, ŞİÖ’nün 
2015 bütçesinin icrası sonuçlarına ilişkin finans 
raporu, 2017 yılı bütçesi, ŞİÖ üye ülkelerin dış 
denetçiler komisyonunun anılan örgütün daimi 
kurumlarının dış denetimi raporuna dair kara-
rı bulunmaktaktadır. Ayrıca ŞİÖ yol geliştirme 
programı projesine dair karar alınmıştır.
Bişkek görüşmesine katılan ŞİÖ üye ülkeleri 
hükumet başkanları serbest ekonomik bölgeler, 
ulaştırma altyapısının gelişimi, lojistik merkezle-
rin inşaatı, gıda ve enerji güvenliğinin sağlanma-
sı meselelerini ele aldı. 
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•	 EXPO-2017, ELLİ BİN KİŞİYE   
İSTİHAM SAĞLIYOR

EXPO 2017 fuarı organizasyonları çerçevesin-
de, Kazakistan genelinde, 50 bin kişiye kalıcı 
istihdam oluşturuldu. Fuar organizasyonlarında 
yer alan şirketlerin önemli bir aşamaya geldiğini 
söyleyen EXPO-2017 Başkanı Ahmedjan Yesi-
mov, uluslararası pavyonlar, 1374 kişilik kapasi-
teli EXPO-city, Expo ofisleri, İçişleri Bakanlığı 
binası ve Enerji Araştırma Merkezi olmak üzere 
yaklaşık 482 bin metrekare alanı işgal eden beş 
önemli tesislerin inşaatının tamamlandığını ve 
proje çerçevesinde 492 milyar tenge (yaklaşık 
1.5 milyar dolar) değerinde pek çok iş ve hizmet 
gerçekleştirildiğini açıkladı.

•	 TÜRKİYE’DEN BOSNA HERSEK  
EĞİTİMİNE DESTEK

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakan Yar-
dımcısı Orhan Erdem Bosna Hersek’in başken-
ti Saraybosna’daki temasları kapsamında Bosna 
Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı Elvira Dil-
berovic ile görüşerek, Yunus Emre Enstitüsü’nün 
“Tercihim Türkçe” Projesi kapsamında, Türkiye 
ile Bosna Hersek arasındaki 1 milyon dolar de-
ğerindeki iş birliği protokolünü imzaladı. Ayrıca 
2017 yılında Türkiye’de Boşnakçanın seçmeli 
ders olarak okutulacağı da söyleyen veren Er-
dem, “Türkiye ve Bosna Hersek’in çok güçlü 
tarihi, dostluk, akrabalık bağları var. Bunlar çok 
daha ileri seviyelere artarak devam edecektir.” 
dedi.

•	 AZERBAYCAN İLE DÜNYA BANKASI 
ARASINDA ‘PİYASA’ İŞ BİRLİĞİ

Dünya Bankasının Azerbaycan’da gerçekleştir-
diği “Sermaye Piyasalarının Modernleştirilmesi” 
projesi sonuçlandı. Mali Piyasaları Denetleme 
Kurulu Başkanı Rufat Aslanlı toplantıda yaptığı 
konuşmada, iddialı ve zor bir projeyi başarıyla 
sonuçlandırdıklarını bildirdi. Proje ile önemli 
kazanımlar sağladıklarını belirten Aslanlı, ülke-
de sermaye piyasalarının yeni bir yasal altyapıya 
kavuştuğunu kaydetti. Depozito sistemini geliş-
tirdiklerini, kıymetli kağıtlar konusunda iş yapan 
tarafların haklarının koruma altına alındığını vur-
gulayan Aslanlı, sermaye piyasalarındaki operas-
yon sisteminin geliştirilerek çağdaş sistemlere 
entegre edildiğini belirtti. Dünya Bankası yetki-
lisi Rolf Behrndt ise sermaye piyasalarının dü-
zenlenmesinin çok zor bir konu olduğunu, Azer-
baycan’ın reformlar sayesinde bunu başardığını 
kaydetti. Azerbaycan’da operasyon sistemini ge-
liştirdiklerini belirten Behrndt, “SOCAR’ın tah-
vil arzı çok büyük bir başarı, bu da sistemin iyi 
çalıştığını gösteriyor. Azerbaycan Hükümetine 
destek vermeye devam edeceğiz.” dedi. 2011’de 
başlatılan projeye Dünya Bankası 12 milyon, 
SECO 1,6 milyon, Azerbaycan Hükümeti ise 
2,2 milyon dolar bütçe ayırdı. Proje kapsamında 
Kıymetli Kağıtlar Yasasının çıkarılması sağlanır-
ken 30 tüzük hazırlandı.

Bakü Borsası ile Milli Depozito Merkezini tek 
bir ticari sistemde birleştiren CETA sistemi dev-
reye alındı. Proje süresince Azerbaycan şirketle-
rine yönelik danışmanlık hizmeti verildi ve 97 alt 
proje gerçekleştirildi.
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•	 BİŞKEK VE TAŞKENT SINIR  
KONUSUNDA ANLAŞTI

Kırgızistan ve Özbekistan, son bir ayda yapılan 
heyetlerarası görüşmelerde yıllardır süren sınır 
sorunlarını bitirecek anlaşmaları imzaladı. Çeşitli 
düzeylerde gerçekleşen ikili görüşmelerde oldu-
ğu gibi samimi bir atmosferde geçen müzakere-
ler sonucunda taraflar, sınır hattındaki tartışmalı 
49 alan üzerinde birtakım protokoller imzaladı.

•	 DENİZLİ’DE KARABAĞ PARKI VE  
HOCALI ANITI AÇILDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan’ın 
Karabağ bölgesini işgal eden Ermenistan’ın 26 
Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirdiği Hocalı 
Soykırımı anısına bir park ve anıt inşa etti. Mer-
kezefendi ilçesi Ali Marım Bulvarı’nda yapılan 
Azerbaycan Karabağ Parkı’na katliamda hayatını 
kaybeden kadın, çocuk, yaşlı, erkek toplam 613 
Azerbaycanlı şehidin aziz hatıralarına ithafen bir 
de anıt dikildi. Azerbayacan-Karabağ Parkı ve 
simgesel anıtı, Denizli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Zolan, Azerbaycan Milletvekili Ga-
nira Paşayeva ve protokolün katılımıyla açıldı.

•	 BOSTON ÜNİVERSİTESİ’NDE SÖZDE 
 ERMENİ SOYKIRIMI DERSLERİ  
VERİLECEK

ABD’nin Boston Üniversitesi’nin Kültür ve Bi-
lim Okulunda Holokost ve Soykırım kursu çerçe-
vesinde Sözde Ermeni Soykırımı dersleri de veri-
lecek. Üniversite’nin resmî sitesinde konuya dair 
açıklamada Üniversite yönetiminin, öğrencilerin 
bu kurs sayesinde sadece tarihi değil, hem de ta-
rihten ders alacaklarını ümit ettiği vurgulandı.

•	 KAZAKİSTAN NÜKLEER ENERJİDEN 
VAZGEÇTİ

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, şu 
anda ülkede üretilen elektrik enerjisi miktarında 
hiçbir sıkıntı olmadığını ve bu nedenle yeni 
üretim tesislerine ihtiyaç olmadığını söyledi. 
Parlamento binasında açıklamalarda bulunan 
Kazak bakan “Önümüzdeki yedi yıllık dönemde 
Kazakistan’da nükleer santral inşaatı gerektiren 
herhangi bir sorun görmüyorum” dedi. 
Bozumbayev, ülkede elektrik enerjisinde fazlalık 
olduğunu öne sürerek, “Bu fazlalık yaz aylarında 
5000 megavat, kış aylarında ise 3500 megavat 
civarında. Biz yedi yıllık süre için enerji sıkıntısı 
çekmeyeceğiz” dedi.

•	 KIRGIZTAN’DA MİLLETVEKİLLERİ 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN REFE-
RANDUM KONUSUNDA TASARIYI 
DESTEKLEDİ

Kırgızistan Meclisi’nde yapılan toplantıda 
milletvekilleri Anayasa değişikliği için 
referandum gerçekleştirme konusunda tasarıyı 
destekte bulundu. Yapılan oylamaya toplam 105 
milletvekili katıldı. Oylamada 90 Evet, 15 Hayır 
oyu çıktı.
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•	 “SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞTIRMA  
SİSTEMİNDE TÜRKMENİSTAN’IN   
VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ” ÇALIŞTAYI 
ANKARA’DA DÜZENLENDİ

“Sürdürülebilir Ulaştırma Sisteminde 
Türkmenistan’ın ve Türkiye’nin Rolü” 
çalıştayı Ankara’da başladı. Çalıştaya katılan 
Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Nurberdy 
Amanmyradov  Türkiye-Türkmenistan arasındaki 
ilişkileri değerlendirdi. Amanmyradov, ikili 
ilişkilerin kuvvetli olduğuna vurgu yaptı, Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un 
“Kemik Kardeşiyiz” sözlerini hatırlattı.

•	 KIBRIS ZİRVESİ ERTELENDİ

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için BM 
gözetiminde İsviçre’nin Mont Pelerin 
kasabasında gerçekleşen müzakerelerin son 
gününde konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
Lideri Nikos Anastasiadis, masada Türk tarafının 
açılımları karşısında zamana ihtiyacı olduğunu 
söyledi ve zirve ertelendi.

•	 ESED REJİMİ, TÜRKMENDAĞI’NA  
SALDIRILARINI ARTTIRDI

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, Lazkiye 
ile İdlib kırsalını füze ve havan mermisiyle 
vurduğu bildirildi. Esed’e bağlı birlikler 
muhaliflerin kontrolündeki noktalara yönelik 
saldırılarını arttırdı. Türkmendağı ve İdlib 
kırsalındaki yerleşim yerlerinin hedef alındığı 
saldırılarda,Türkmendağı’daki Kelez, Yamadi, 
Sallur ve Zeytincik köyleri ile İdlib kırsalındaki 
Hırmaş çadır kenti ve Cebel Ekrad’daki Kibbani 
köyleri vuruldu.

•	 AZERBAYCAN ORDUSU GENİŞ ÇAPLI 
TATBİKAT DÜZENLEDİ

Azerbaycan Ordusu, Cumhurbaşkanı  İlham 
Aliyev’in onayladığı plan uyarınca geniş çaplı 
tatbikata başladı. Tatbikatta 60 bin asker, 
50’den fazla uçak ve helikopter, 150’den  fazla 
tank ve 700’e yakın füze ve top sistemi yer 
alıyor. Savunma, karşı saldırı gibi manevraların 
yapılacağı ve atışların  gerçekleştirileceği tatbikat 
bir hafta sürecek.

•	 NEMRUT ANTİK KENTİ IŞİD’DEN  
GERİ ALINDI

Irak ordusu Musul’un farklı bölgelerinde bulunan 
terör örgütü IŞİD’e karşı ilerleme kaydederek 
bazı bölgeleri ele geçirdi. Irak güçlerinin şehrin 
güneyindeki Tarihi Nemrut nahiyesini ele geçirdi. 
Nahiyede sıkışan IŞİD intihar eylemcileri ile 
çatışmalar sürüyor. 13. yüzyıldan kalma antik 
eserlerin bulunduğu kent 1845-1851 yılları 
arasında Austen Henry Layard tarafından ortaya 
çıkarılmıştı.
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•	 TÜRKMENİSTAN VE MALEZYA İKİLİ 
ANLAŞMALAR İMZALADI

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov ve Malezya Başbakanı Dato 
Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak arasında 
görüşmeler gerçekleşti. Taraflar öncelik 
arz eden alanlar ve son gelişmeler ışığında 
Türkmenistan-Malezya işbirliğinin mevcut 
durumu ve perspektiflerini değerlendirdi. 
Ayrıca Dünyada, özellikle Orta Asya ve Asya-
Pasifik bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma, 
güvenlik sisteminin güçlendirilmesi konuları 
da taraflar arasında değerlendirildi. Kültürel 
ve insanî alanlardaki işbirliği meselelerinin de 
masaya yatırıldığı görüşmeler sonunda 2017 
yılında Türkmenistan’da Malezya Kültür Günleri 
organize edilmesi kararı alındı.

•	 TÜRKMEN VEKİLLER TELAFER İÇİN 
BİR ARADA

Türkmen vekiller Telafer’in kurtarılmasını 
görüştü. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı 
ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Telafer 
Milletvekili İzzettin Devle, Şeyh Muhammet 
Taki Mevla ve ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas 
Selman ile bir araya geldi. Görüşmede, Telafer’in 
kurtarılması, IŞİD ile mücadele ve Türkmen 
göçmenlerin yerlerine iadesi konuları ele alındı.

•	 AHISKA TÜRKLERİ ATA YURTLARINA 
DÖNMEK İSTİYOR

Azerbaycan’da, Ahıska Türklerinin ata 
yurtlarından sürgün edilişinin 72. yıl dönümü 
dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Bakü’de 
düzenlenen etkinliğine Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçiliği müşavirleri, Türk kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ve Ahıska Türkleri 
katıldı. Program, sürgünde hayatını kaybeden 
Ahıska Türklerinin bir dakikalık saygı duruşu ile 
anılması ve Kur’an-ı Kerim okunması ile başladı. 
Vatan Derneği Başkanı İbrahim Memmedov, 
“Azerbaycan’da sorunsuz yaşıyoruz. Bura 
bizim için vatan oldu. Fakat ister istemez insan 
kendi topraklarına dönmek istiyor. Bunun için 
mücadele ediyoruz. Fakat maalesef önemli bir 
ilerleme elde edemedik.” şeklinde konuştu.

•	 TİKA’DAN MOLDOVA GÖKOĞUZ   
YERİ’NDE OKUL TADİLATI

Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk 
Bölgesi’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığının (TİKA) tadilatını yaptırdığı 
Kongaz Süleyman Demirel Türk-Moldova Lisesi 
hizmete açıldı. Açılış törenine Gökoğuz Yeri 
Başkanı İrina Vlah, Gökoğuz Yeri Halk Topluşu 
Başkanı Dmitri Konstantinov, Eğitim Bakanı 
Sofia Torlak, Kongaz Belediye Başkanı Mihail 
Esir, Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi 
Kılıç ve TİKA Kişinev Program Koordinatörü 
Canan Alpaslan’ın yanı sıra çok sayıda davetli, 
öğretmen ve öğrenci katıldı.

•	 KOSOVA’DA TERÖR OPERASYONU:  
19 GÖZALTI

Kosova polisi tarafından düzenlenen terör 
operasyonlarında, bölge ülkelerinde terör eylemi 
yapmayı planladıkları şüphesiyle 19 kişinin 
gözaltına alındığı bildirildi. Terörle mücadele 
ekipleri, istihbarat ajansı ve özel yetkili savcılığın 
koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, 
sadece Kosova’da değil, diğer bölge ülkelerinde 
de yapılması planlanan terör eylemlerinin 
engellendiği aktarıldı. 

•	 AVRUPA BİRLİĞİ AZERBAYCAN’LA 
GÖRÜŞÜMELERE BAŞLIYOR

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları 
Azerbaycan ile daha yakın ilişkiler konusunda 
yeni “kapsamlı anlaşma” hazırlanmasına karar 
verdi. Brüksel’de yapılan toplantıda konu ile ilgili 
müzakere için Avrupa Komisyonu ve birliğin dış 
politika yetkilisi Federica Mogherini’ye görev 
verildi.
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•	 MAKEDONYA’DA YAŞATILAN  
OSMANLI GELENEĞİ: KELİME-İ  
TEVHİD

Makedonya’da Müslümanların asırlık geleneği 
kelime-i tevhid, bugün de ülkedeki Türk nüfus 
tarafından yaşatılıyor. Murat Paşa Camisi Vaizi 
Süleyman Baki, kelime-i tevhidin ölen kişinin 
ailesi ve yakınları tarafından merhumun evinde 
veya daha kalabalık katılımın olması için 
camilerde düzenlendiğini belirterek, “Merasim 
bir namaz vaktini müteakip yapılmaktadır. 
Merasime cami imamı ve diğer görevlilerin yanı 
sıra cemaat da katılıyor.” diye konuştu.

•	 TÜRKMENİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN  
İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Orta Asya’nın iki komşu ülkesi Türkmenistan ile 
Özbekistan arasındaki işbirliği ilişkileri daha da 
üst seviyelere çıkarılıyor. Özbekistan Başbakan 
Yardımcısı Ulugbek Rozukulov başkanlığındaki 
heyet, ikili ilişkileri görüşmek için Aşkabat’a 
geldi. Başbakan Yardımcısı Ulugbek Rozukulov, 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov tarafından kabul edildi.  Özbek 
Başbakan Yardımcısı, Özbekistan’ın geçici 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in selamını 
ileterek, ülkesinin Türkmenistan ile çok taraflı 
işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini 
kaydetti. Gurbanguli Berdimuhamedov,en yakın 
komşularından Özbekistan ile karşılıklı çıkara 
dayalı işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin 
Türkmenistan’ın dış politikasının stratejik 
önceliklerinden olduğunu ifade etti.

•	 “EXPO 2017’DE EN GÜZEL   
STANDLARDAN BİRİ   
TÜRKİYE’NİN OLACAK”

New York Times tarafından düzenlenen ve 
Kazakistan’ın EXPO 2017 ulusal şirketinin de 
sponsor olduğu “Yarın için Enerji” konferansına 
katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e gelen 
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rapil 
Zoşibayev, Astana’da düzenlenecek EXPO 
2017 Uluslararası Enerji Fuarı’na Türkiye’nin 
katılımını çok önemsediklerini belirterek, “En 
güzel standlardan biri Türkiye’nin olacak” dedi.

•	 AHISKA TÜRKLERİ BEYAZ SARAY 
ÖNÜNDE TOPLANDI

ABD’nin farklı eyaletinde yaşayan yüzlerce 
Ahıska Türkü, 1944 yılında topraklarından 
sürgün edilişlerini anmak için Beyaz Saray 
önünde toplandı. Ahıska Türkleri Konsey 
Başkanı Aydın Memedov, Ahıska Türklerinin 
9 farklı ülkeye sürüldüğüne dikkati çekerek, 
“Yeni nesillerimize bunu unutturmamak üzere 
buradayız.” ifadesini kullandı. Ahıskalıların 
sürgün edilişine ilişkin olarak ABD Kongresine 
de mektup yollayacaklarını anlatan Memedov, 
“Vagonlara bindirilerek ana vatanımızdan 
sürüldük. Aradan geçen zaman içerisinde bu 
vagonlar durmadı. Türkiye’yi seviyoruz fakat 
ana vatan unutulmaz.” diye konuştu.

•	 TÜRK AKADEMİSYENLER, GÖKTÜRK 
KALINTILARINI İNCELEDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle Türk 
akademisyenlerden oluşan heyet, Moğolistan’da 
Göktürklere ait olduğu tahmin edilen arkeolojik 
kalıntıları inceledi. Yeditepe Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Taşağıl, Mimar Sinan Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Sebahattin Küçük, İstanbul Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Anatomi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Onar ile Cerrahi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Olğun Erdikmen 
ve Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Yasemin Yılmaz, Hovd vilayetindeki Altay 
Dağları’nda yürütülen kazılarda incelemelerde 
bulundu.
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•	 RAUF RAİF DENKTAŞ’A ANIT MEZAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, müzenin 
de yer alacağı anıt mezarının temeli atıldı. 
Denktaş ailesinin, devlet ve hükümet yetkilileriyle 
Türkiye’den konukların ve vatandaşların 
katıldığı temel atma töreninde sırasıyla; TC 
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakan 
Hüseyin Özgürgün ve Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı konuşma yaptı. Akıncı, konuşmasında 
Denktaş’la ilgili anılarını anlattı, konuklara 
Denktaş’ın kendisine gönderdiği şiiri okudu.

•	 AZERBAYCAN CEPHE HATTINDA BİR 
ASKER ŞEHİT OLDU

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan 
çatışmada Azerbaycan ordusu Agil Melikov 
isimli bir asker şehit oldu. Bakanlık yetkilileri 
şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini 
iletirken Savunma Bakanı Zakir Hasanov, 
Melikov’a üçüncü dereceli “üstün askeri hizmet” 
madalyası verilmesi kararı aldı.

•	 TİKA’DAN MOĞOLİSTAN’DA ENGELLİ 
VATANDAŞLARA ÇADIR YARDIMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı tarafından Moğolistan’ın başkenti 
Ulanbator’da yaşayan evsiz engelli vatandaşlara 
çadır desteğinde bulunuldu. Ulanbator’da engelli 
vatandaşlara yönelik faaliyet gösteren Buyanbat 
Sivil Toplum Kuruluşu ve Moğolistan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit 
edilen evsiz, yoksul ve engelli 6 aileye, beş duvarlı 
ve mobilyalı, tam donanımlı Moğol çadırı temin 
edildi. TİKA tarafından temin edilen çadırlar 
düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.  

•	 KIRGIZİSTAN’DA HÜKÛMET KURULDU

Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alan ve 
ardından Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
tarafından onaylanan Sooronbay Ceenbekov’un 
başkanlığındaki hükûmet üyeleri, meclis genel 
kurulunda yemin etti. Ceenbekov, Sosyal 
Demokrat Parti, Kırgızistan Partisi ve Bir Bol 
Partisi’nden oluşan koalisyon hükümetinin 
yapısında ve programında değişiklik yapmadı. 
Oluşturulan kabine ise şöyle: Başbakan Birinci 
Yardımcısı Muhammetkalıy Abulgaziyev, 
Başbakan Yardımcısı Oleg Pankratov, Başbakan 
Yardımcısı Çolpon Sultanbekova, Başbakan 
Yardımcısı Ceniş Razakov, Ekonomi Bakanı 
Arzıbek Kojoşev, Maliye Bakanı Adılbek 
Kasımaliyev, Tarım, Gıda, Sanayi ve Sulama 
Bakanı Nurbek Muraşev, Ulaştırma ve Yol 
Bakanı Jamşitbek Kalilov, Adalet Bakanı Uran 
Ahmetov, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, 
İçişleri Bakanı Ulan İsrailov, Acil Durumlar 
Bakanı Kubatbek Boronov, Sağlık Bakanı 
Talantbek Batıraliyev, Kültür ve Turizm Bakanı 
Tugelbay Kazakov, Eğitim ve Bilim Bakanı 
Gülmira Kudayberdiyeva, İş ve Sosyal Kalkınma 
Bakanı Taalaykul İsakunova
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•	 MOSKOVA’DA AVRASYA EKONOMİK 
BİRLİĞİ HÜKÜMET BAŞKANLARI TOP-
LANTISI GERÇEKLEŞTİ

Moskova’da Avrasya Ekonomik Birliği üye 
devletlerini temsil eden Avrasya Hükümetlerarası 
Konseyi’nin Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantı sonunda Ermenistan, Beyaz Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’nın Hükümet 
Başkanları Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
Gümrük Kanunu taslağını onayladılar. 
Onaylanan yeni belge, Avrasya Ekonomik Birliği 
üye ülkelerine devlet içi, resmi prosedürlerden 
geçmesi amacıyla iletildi. Anılan belge ise 
gümrük yönetimine ilişkin tüm çağdaş eğilimleri 
içermekle birlikte gümrük prosedürlerinin 
otomatikleşmesi ve kolaylaştırılması, ayrıca iş 
ortamının geliştirilmesine yönelik. Kanun taslağı 
önümüzdeki Aralık ayında düzenlenecek olan 
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi’nde Devlet 
Başkanları’nın imzasına sunulacak.

•	 TACİKİSTAN İBN İ SİNA TIP ÜNİVER-
SİTESİ TEDAVİ VE TEŞHİS MERKEZİ 
YENİLENDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
tarafından Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de 
bulunan Abuali İbn-i Sina Devlet Tıp Üniversitesi 
Tedavi ve Teşhis Merkezi Kliniği’nin tadilatı 
gerçekleştirdi. 1939 yılında kurulan Üniversite 
tıp alanında Tacikistan’ın en büyük üniversitesi 
olma özelliğini taşıyor. Tıp, Eczacılık, Diş 
Hekimliği ve Tıp Yöneticiliği branşlarında 732 
akademik personel ile 8.812 öğrenciye eğitim 
sağlayan üniversite hastanesinde yılda 18.000 
hasta tedavi görüyor.

•	 KIRGIZİSTAN’DA YEREL MECLİS   
SEÇİMLERİNE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kırgızistan’da gerçekleşek referanduma kadar 
ülkede yerel yönetim kurumları seçimleri 
yapılacak. Konu ile bağlantılı olarak, Kırgızistan 
Cumhuriyeti Başbakanı Sooronbay Ceyenbekov 
Kırgızistan’ın Seçimler ve Referandumlar 
Düzenleme Merkezi Komisyonu Başkanı 
Nurjan Şaylbekov ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Almazbek 
Atambayev’in 10 Ekim 2016 tarihli “Kırgız 
Cumhuriyeti Yerel Keneşler Milletvekilleri 
Olağan Seçimlerinin Belirlenmesine dair” 
Kararnamesine göre Kırgız Cumhuriyeti yerel 
Keneşlerin milletvekillerinin yetki süresinin 
bitmesi ile Kırgızistan’daki yerel yönetim 
kurumlarının sıradaki seçimleri 11 Aralık 2016 
olarak belirlenmişti.

•	 BAKÜ’DE 1. TÜRKOLOJİ KURULTA-
YI’NIN 90. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIY-
LA KONFERANS DÜZENLENDİ

Bakü’de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 
Başkanı İlham Aliyev’in “І. Türkoloji Kongresinin 
90. Yıldönümü kutlamaya dair” Kararnamesi 
çerçevesinde “Türkoloji Bilimsel-Kültürel 
Harekatta Ortak Değerler ve Yeni Çağrılar” 
konulu konferans düzenlendi. Türkologlar, 90 yıl 
sonra 1. Bakü Türkoloji Kurultayı’nın yapıldığı, 
o zamanlar İsmailiyye Vakfı’na ait olan bugün 
ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) 
Yönetim Kurulunun yerleştiği binada bir araya 
geldi.

•	 AHISKA TÜRKLERİNİN SON KAFİLESİ 
ERZİNCAN’A GELİYOR

Ukrayna’dan 99 Ahıska Türkü aile daha, 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleşecek. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, 3 ayrı kafilenin kente getirilip Üzümlü 
ilçesine yerleştirildiğini, dördüncü kafile için 
de son hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. 
Uçar, Ahıska Türkü 99 ailenin yer aldığı 534 
kişiden oluşan kafilenin de Ukrayna’dan uçakla 
Erzincan’a geleceğini söyledi.
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•	 BAKÜ’DE DÜNYA HABER AJANSLARI 
5. KONGRESİ GERÇEŞTİRİLDİ

Dünya Haber Ajansları (NAWC) 5. Kongresi ve 
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 16. 
Genel Kurul Toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, 
ülkesinin başarılarından, Azerbaycan’da 
gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlardan 
bahsederek bu başarılarda medya desteğinin 
önemini dile getirdi. NAWC Kongresi ve 
OANA Genel Kuruluna ev sahipliği yapmaktan 
onur duyduğunu ifade eden Aliyev, 25 yıl önce 
bağımsız olan bir ülkede basın özgürlüğünün 
tam olarak temin ediliğini vurguladı. Haydar 
Aliyev Fonu ve Azerbaycan Devlet Haber 
Ajansının (AZERTAC) ev sahipliğinde yapılan 
Kongrede, “Haber üretiminin geleceği”, “Haber 
ajansları - yeni teknolojilerin ve sosyal medyanın 
olanakları”, “Haber ajanslarının inovasyonu”, 
“Multimedyanın geleceği için gazeteci eğitimi”, 
“Gazetecilik misyonunun korunması” üzerine 
paneller düzenlendi. 

•	 TAŞKENT VE DUŞANBE SU VE  
ENERJİ MESELELERİNİN   
MÜZAKERESİNİ BAŞLATTI

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakan Yardımcısı Sulton Rahimzoda ile 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Orta Asya 
bölgesindeki su ve enerji kaynakların rasyonel 
kullanımı bağlamında Özbek-Tacik ilişkileri ele 
alındı.

•	 ASTANA KULÜBÜ 2. TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

Kazakistan’da Astana Kulübü’nün 2. Toplantısı 
gerçekleşti. Ekonomiden siyasete kadar farklı 
konuların tartışıldığı toplantıya ABD, Rusya, 
Çin, İran ve Avrupa Birliği’nden iktisat ve 
uluslararası politika alanlarında isimleri dünyaca 
bilinen 50’den fazla uzman katıldı. Kazakistan 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev yaptığı 
konuşmasında ulusal, bölgesel ve uluslararası 
gelişim konularında yeni yaklaşımların 
kullanılması gerektiğine vurgu yaptı. Program 
kapsamında, Almanya Dış Politika Konseyi 
Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Asya Programları 
Yönetmeni Stefan Meister toplantıda petrol 
fiyatlarının istikrarlaşması, altyapı projelerin 
geliştirilmesi gibi ekonomik meselelerin yanısıra 
ABD’de yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinin Orta 
Asya’ya olası etkilerini içeren siyasal konular da 
değerlendirildi.

•	 KOSOVA’DA ELENA GJİKA    
İLKÖĞRETİM OKULU’NA TADİLAT   
VE DONANIM DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  
tarafından Kosova’nın başkenti Priştine’de 
Türkçe eğitimin yapıldığı tek ilköğretim okul 
konumundaki Elena Gjika İlköğretim Okulu’na 
tadilat ve donanım desteğinde bulunuldu. Elena 
Gjika İlköğretim Okulu, Kosova Cumhuriyeti 
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’ın da 
katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, 
ayrıca Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim 
Damka, Kosova Meclisi Milletvekilli Müfera 
Şinik, Priştine Belediyesi Eğitim Müdürü Arberie 
Nagavci ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi 
Kıvılcım Kılıç katıldı.
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•	 HİNDİSTAN HÜKÜMETİ 3 UYGUR  
TÜRKÜ SIĞINMACININ İLTİCA   
TALEPLERİNİ REDDETTİ

Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da Müslüman 
Uygur Türklerine karşı yürüttükleri baskılardan 
kaçarak  2013 yılında sınırı kaçak yollardan 
geçerek Hint Sınır Muhafızlarına teslim olan 3 
Uygur Türkü mültecinin sığınma taleplerinin 
Jammu Keşmir Yüksek Mahkemesi tarafından 
reddedildi. Jammu Keşmir Eyalet Yüksek Mah-
kemesi geçtiğimiz hafta Abdulhalik, Adil ve Ab-
dusselam adlı 3 Uygur Türkü sığınmacının Hint 
sınırını ihlal edip, ülkeye giriş yaptıkları için 
daha önce verilen 18 aylık hapis cezasının biti-
minden sonra bu ülkede kalabilmek için mahke-
meye başvuru yaptığı ancak hala hapiste tutulan 
3 Uygur Türkünün bu talebinin reddedildiği açık-
landı. Mahkemenin kararının açıklanmasından 6 
ay önce Hindistan İç İşleri Bakanlığı aldığı bir 
kararla bu sığınmacıların kaçtıkları Çin’e geri 
gönderilmesi için Jammu Keşmir Eyalet İç işle-
ri Bakanlığı’na bir yazı gönderdiği mahkemenin 
verdiği ret kararında bu emrin etkili olduğu be-
lirtildi.

•	 SINIRDIŞI EDİLEN AİLE ATATÜRK  
HAVALİMANINDA MAHSUR

Kazakistan’da hakkında açılan bir davada alınan 
karar nedeniyle 2006 yılından bu yana yaşadı-
ğı Suudi Arabistan’ın Medine kentinde tutuk-
lanmasının ardından memleketine gönderilmek 
üzere tarifeli uçakla İstanbul’a getirilen Abduz-
habbarov ile eşi Dinara ve 10 çocuğu için sivil 
toplum kuruluşlarının da girişimiyle Türkiye’den 
uluslararası koruma başvurusunda bulunuldu. 
Abduzhabbarov ile ailesi, İstanbul İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü yetkililerince alınan söz konusu ta-
lepleri sonuçlanıncaya kadar Atatürk Havalimanı 
Dış Hatlar Geliş Terminali’nde belirlenen alanda 
44 gündür tutuluyor. Üzerlerinde bulunan tehdit 
gereğince Türkiye’ye girişine izin verilmeyen 
Abduzhabbarov ailesinin 12 Ekim’den beri ye-
me-içme ve barınma gibi ihtiyaçları Türk yetki-
liler tarafından sağlanıyor.

•	 ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Taşkent insan hakları savunucusu Shukhrat Rüs-
temov, halkı cumhurbaşkanlığı seçimlerini boy-
kot etmeye çağırdı. Özbek insan hakları aktivisti 
Shukhrat Rüstemov, internet aracılığı ile bir bildi-
ri yayınlayarak 4 Aralık tarihinde yapılacak cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesini is-
tedi. Bildiride, Başbakan Şevket Mirziyayev’in 
devlet başkanı olarak seçilmesinin İslam Keri-
mov’un 25 yıllık zulüm siyasetinin devam etmesi 
manasına geldiğini söyledi. Shukhrat Rüstemov, 
seçimlerin boykot edilmesinin gerekçesini şu şe-
kilde açıkladı: “Öncelikle, şu andaki dört adayın 
hepsi önceki Cumhurbaşkanı Kerimov’un eki-
binden ve onun politikalarını destekliyor. İkinci 
olarak, muhalif adayların seçime katılmasına izin 
verilmiyor”. Özbek insan hakları savunucusu ya-
yınladığı bildiride ülkedeki dini ve siyasi tutuklu-
ların derhal serbest bırakılmasını istedi.

•	 BULGAR IRKÇILAR GEÇİCİ HÜKÜMET 
PEŞİNDE

Bulgaristan’da yeni oluşturulacak hükümette 
Bulgar ırkçıların ve milliyetçilerinin aktif rol 
alacağı belirtildi. Borisov hükûmetinin istifasın-
dan sonra Cumhurbaşkanı Plevneliev, partilere 
hükümet kurma yetkisi vermeye başladı. Hiçbir 
büyük parti yetkiyi almazken Yurtsever Cephe 
milliyetçileriyle yapılan görüşmeden sonra, mil-
liyetçiler hükümet kurmaya razı oldu. Muhteme-
len Başbakanın Krasimir Karakaçanov olabilece-
ği açıklandı. Şimdiki cumhurbaşkanı görevinin 
son üç ayında erken seçim isteği yapamıyor. Yeni 
Cumhurbaşkanı General Radev ise, 22 Ocak’ta 
görevine başlayacak. Erken seçim tayin etme yet-
kisi Radev’de olacak. O zamana kadar ya mevcut 
meclis içinde yeni hükümet oluşması gerekecek 
ya da teknokrat hükümet seçeneği gündeme ge-
lecek. Cumhurbaşkanı seçimlerinde mecliste 
temsil edilen aşırı milliyetçi üç parti birleşerek, 
Krakaçanov’u aday göstermişti. Irkçıların adayı 
üçüncü en büyük desteği alan aday oldu.
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•	 TÜRK BAŞKONSOLOSLUĞUNA  
SALDIRIDA 5 GÖZALTI

Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğuna molo-
tofkokteyli ile düzenlenen saldırının ardından 
gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 30 gün gö-
zaltı kararı verildi. Prizren Mahkemesinden ya-
pılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin Prizren 
Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı 
gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişi 
hakkında 30 gün gözaltı kararı verildiği kayde-
dildi. Şüphelilerin başkonsolosluk binasına mo-
lotofkokteyli ve taş atarak bir camın kırılmasına 
sebep oldukları, bina duvarında da yanık izlerinin 
oluştuğu kaydedilen açıklamada, saldırganların 
olayın ardından bölgeden uzaklaştıkları belirtildi.

•	 SARAYBOSNA’DAKİ KATLİAMLAR 
BELGESEL OLACAK

Bosna Hersek’te 1992-1995 yılları arasında yaşa-
nan savaşta, başkent Saraybosna’da yapılan kat-
liamları kapsamlı bir şekilde anlatacak “Saray-
bosna Katliamları” isimli belgesel film gelecek 
yıl izleyiciyle buluşacak. Bosna Hersek’in Tarihi 
Değerlerini Koruma Derneği-Haber Yapım tara-
fından hazırlanan belgeselde, İkinci Dünya Sava-
şı’nın ardından Avrupa’da en büyük katliamların, 
işkencelerin yapıldığı Bosna Savaşı sırasında 
başkent Saraybosna’da yaşananlar anlatılacak. 
Filmin yapımcısı ve dernek başkanı Omer Had-
rovic, Saraybosna’daki katliamları konu alan 
belgesel ve aynı isimde romanın yayınlanacağını 
ifade etti. Başkanlığını yaptığı derneğin “Bosna 
Hersek’teki savaş unutulmasın” sloganıyla 2008 
yılında kurulduğunu anlatan Hadrovic, bugü-
ne kadar “Saraybosna’nın Üzerindeki Uzaylı-
lar”, “Şehirde Kanlı Dans”, “Sadece Çocuktuk”, 
“Bosna ya da Ölüm”, “Tuzla Uzak”, “Bosna Her-
sek Cumhuriyeti Ordusu Birinci Tugayı”, “Bos-
nalı Kadınlar”, “Beyaz Giyinen Kahramanlar” 
ve “Yardımsever ve Kahramanlar” isimli savaşla 
ilgili dokuz belgesel çektiklerini söyledi.

•	 HALEP’TE SALDIRILARIN BİLANÇOSU 
BÜYÜYOR

Suriye’de rejime ait güçlerin Halep’in doğusun-
da yönetim karşıtlarının kontrolündeki bölgelere 
düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 51’e, yaralı 
sayısının 150’ye yükseldiği bildirildi. Halep’teki 
sivil savunma ekibinin basın sorumlusu İbrahim 
Ebu Leys, ‘’Rus ve rejime ait savaş uçakları ile 
rejim güçlerinin saflarında çatışan İran, Irak ve 
Hizbullah milisleri kentin doğu kesimlerini yo-
ğun bir şekilde kara ve havadan bombaladı.’’ 
dedi. Saldırılarda Bab Neyrib’te 25, Muyesser’de 
5, Salihin’de 9, Ensari’de 6, Karm Beyk’te 3, 
Merce, İzza ve Salahaddin’de birer olmak üze-
re ölü sayısının 51’e çıktığını, 150 kişinin yara-
landığını ifade eden Leys, ‘’Suriye ile Rus ordu-
suna ait savaş uçakları kentin doğu kesimlerine 
150’den fazla hava saldırısında bulundu. İran, 
Irak ve Hizbullah milisleri de bin 200’den fazla 
havan toplarıyla muhalif semtlere saldırdı. Yoğun 
saldırılar nedeniyle olay yerlerine gitmekte zor-
luk çekiyoruz.’’ diye konuştu.

•	 KAZAKİSTANLI ÖĞRENCİLER ÜLKE 
İMAJINI OLUŞTURUYOR

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme 
Kuruluşu (IEA) tarafından yapılan Uluslararası 
Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIM-
SS) reytinginde Kazakistanlı öğrenciler 3 ayrı 
kategoride ilk ona girmeyi başardı. Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) bir eği-
tim projesi olan TIMSS, OECD üyesi ülkelerin 
4’üncü ve 8’inci sınıf öğrencilerinin matematik 
ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve beceri-
lerini değerlendirmek için 4 yılda bir yapılıyor. 
Kazakistanlı öğrenciler, Batı dünyasının yakıştır-
dığı çirkin ‘Borat’ kimliğini altüst etti. Kazakis-
tanlı 4. sınıf öğrencileri, matematik kategorisinde 
12’nci, fen alanında ise 8’inci sırada yer aldı. 8. 
sınıf öğrencileri, matematik kategorisinde 7’nci, 
fen alanında ise 9’uncu sıraya yerleşti. Böyle-
ce, Kazakistan; çoğu kategoride İngiltere, ABD, 
Avustralya’nın yanı sıra, Finlandiya, Danimarka 
ve İsveç gibi eğitim alanında çok başarılı sayılan 
ülkeleri geride bıraktı.
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•	 DOĞU TÜRKİSTAN’DA BÜYÜK  
DEPREM

Doğu Türkistan’da 6,7 büyüklüğünde deprem 
meydana geldi. Çin Deprem İdare Merkezi, 6,7 
büyüklüğündeki depremin Sincan’ın Kızılsu 
Kırgız Özerk İdari Bölgesi’nde yerel saatle 
22.24’te meydana geldiğini açıkladı. Depremin 
30 saniye sürdüğü ve 10 kilometre derinlikte ol-
duğu belirtildi.

•	 MACARİSTAN’DA CAMİ VE EZANA 
YASAK

Macaristan’ın güneyindeki Asotthalom kentinde 
cami ve minare yapımı, ezan okunması, burka ve 
burkini giyilmesi yasaklandı. Macaristan Jobbik 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Torocz-
kai’nin belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom 
kentinde cami ve minare yapımı, ezan okunması, 
burka ve burkini giyilmesinin yasaklandığı kara-
rı alındı. Gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada 
Toroczkai, belediye meclisine sundukları teklifin 
diğer belediyelere örnek olması gerektiğini be-
lirterek, “Dışarıdan gelecek yerleşimcilere ya da 
herhangi bir şekilde düzen bozucu niyet taşıyan-
lara karşı kendimizi nasıl korumamız gerektiği 
konusunda, bu teklifin diğer belediyelere de öncü 
olacağı düşüncesindeyim.” dedi. Macaristan İs-
lam Cemiyeti Başkanı Zoltan Bolek, Asotthalom 
Belediye Meclisinin aldığı kararın Macaristan 
anayasasını ihlal ettiğini belirtti. Bolek, söz ko-
nusu yasak kararının tamamen kışkırtma amacı 
taşıdığını savunarak, “Alınan karar anayasaya 
aykırı. Çünkü din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor. 
Konu ile ilgili Anayasa Mahkemesine yazdığım 
mektupta, Belediye Meclisinin aldığı kararın in-
celenmesini talep ettim. Ayrıca o bölgede bir tane 
bile Müslüman yaşamamasına rağmen böyle bir 
kararın alınması kışkırtma amaçlıdır.” ifadelerini 
kullandı. 

•	 PYD TÜRKMEN MAHALLERİNE GİRDİ

PKK/PYD militanları Halep’in kuzeyindeki iki 
Türkmen mahallesine girdi.   300 PYD mensubu, 
bölgede kontrol noktası oluştururken, siviller 
ÖSO kontrolündeki mahallelere geçti. Suriye or-
dusu ve Şii milisler tarafından işgal edilen Ha-
lep’in kuzeyindeki iki mahalleye PKK/PYD men-
supları girdi. 4-5 yıldır muhaliflerin kontrolünde 
olan Höllük ve Bostanpaşa semtleri Esed ordusu 
ve Şii milisler tarafından PYD’ye devredildi. 300 
PYD militanı, Türkmen mahallelerinde kontrol 
noktası oluşturdu. Bölgede yaşayan sivillerin 
büyük bölümü ise güneyde halen Özgür Suriye 
Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Inzarad, Meşhed ve 
Katırcı mahallelerine geçti. Öte yandan Rus ve 
rejim uçaklarının Halep’te katliamı sürüyor. 

•	 ÖZBEK MUHALİF 24 YIL SONRA 
SERBEST

Özbekistan hükümetinin eski lideri İslam Kerimov 
döneminde hapse atılan ve 24 yıl özgürlükten 
mahrum bırakılan siyasi muhalif Samandar Ku-
kanov, serbest bırakıldı. Eski Özbek milletvekili 
Kukanov, “Allah’a şükür, sağlığım ve moralim 
iyidir. Ben 23 yıl 5 ay suçsuz olarak hapiste yat-
tım. Bana destek veren herkese teşekkür ediyo-
rum” dedi. 2 Eylül’de vefat eden İslam Kerimov 
yerine geçici Cumhurbaşkanı olan Şevket Mirzi-
yayev özellikle ekonomide reform adımları at-
maya ve komşu ülkeler ile ilişkileri düzeltmeye 
önem veriyor. Samandar Kukanov’un serbest bı-
rakılması ise 4 Aralık tarihinde yapılacak seçim-
lerde birinci aday olan Şevket Mirziyayev’in yurt 
içinde ve dışında kendi imajını yükseltmeye yö-
nelik bir çaba olarak yorumlandı.
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•	 AZERBAYCAN’DA CUMHURBAŞKANI-
NA HAKARETE 2 YIL HAPİS

Azerbaycan’da sosyal medya üzerinden cum-
hurbaşkanına hakaret edenlere hapis ve para ce-
zası getirildi. Azerbaycan Parlamentosu sosyal 
medyadan Cumhurbaşkanı’na hakaret için cezai 
sorumluluğu onayladı. Azerbaycan milletvekil-
lerinin oy çokluğuyla Başsavcı Zakir Garalov 
tarafından teklif edilen sosyal medyada devlet 
başkanının şeref ve onurunu küçük düşürmeye 
yönelik ifadelere karşı cezai sorumluluk getiren 
yasa tasarısını kabul ettiklerini bildirdi. Yeni ya-
saya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanına hakaret 
edenler 500 Manattan 1000 Manata para cezası 
ile ya da iki yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılacak.

•	 KIRGIGIZİSTAN’DA MUHALEFETTEN 
İKTİDARA SERT ELEŞTİRİ

Kırgızistan’da meclis dışındaki muhalefet par-
tilerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev’in başında bulunduğu iktidarın poli-
tikalarına sert eleştiriler yöneltti. Meclis dışında-
ki güçlü siyasi bloğu oluşturan Bütün Kırgızistan 
Partisi lideri ve eski Meclis Başkanı Adahan Ma-
dumarov, Milliyetçi Ata Yurt Partisi lideri Kam-
çıbek Taşiyev ve eski Meclis Başkanı Ahmatbek 
Keldibekov, uzun bir aradan sonra birlikte basın 
mensupların karşısına geçti. Muhalifler, iktida-
rın “adaletsiz” politikalarına karşı birlikte yasal 
zeminde mücadele etme kararı aldıklarını bildir-
di. Bütün Kırgızistan Partisi lideri Madumarov, 
yaptığı açıklamada, uluslararası ortaklarının Kır-
gızistan’a olan güvenini kaybettiğini belirterek, 
“Uluslararası arenada ülkenin ciddi sorunları 
var. Dışarıda düşman aramamalıyız. Onlar içe-
ride. Beceriksizlik ülkemize zarar veriyor. Bun-
dan sadece iktidar sorumludur.” diye konuştu. 
Madumarov, Rusya ve Kazakistan’ın, Avrasya 
Ekonomik Birliği’ne (AEB) üye Kırgızistan’dan 
ithal ettikleri ürünleri ülkeye geri göndermesini 
dış politikadaki başarısızlığın göstergesi olarak 
nitelendirdi.

•	 KAZAKİSTAN’DAKİ AKTÖBE SALDIRI-
SINA MÜEBBET

Kazakistan’da düzenlenen terör saldırısı sonrası 
yakalanan grup üyeleri hakkında müebbet hapis 
cezası verildi. Kazakistan basını bu yıl Haziran 
ayında ülkenin kuzey batısındaki Aktöbe şehrin-
de terör saldırısı düzenleyen kişilere mahkeme 
tarafından verilen müebbet hapis cezası haberini 
yayımladı. Mahkemenin söz konusu terör saldırı-
sını işleyen grubun 7 üyesinin ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Hapis 
cezasına çarptırılanların isimleri Janabil Kuany-
shbayev, Bakyt Kuanyshbayev, Alibek Akpanbe-
tov, Arsen Tanatarov, Askhat Rahmetov, Anuar 
Sadihov ve Askhat Imangaliev olarak açıklandı. 
Eylem yapan grubun diğer iki üyesi olan Azamat 
Abdrakhmanov’a 20 yıl ve Aidos Jubanov’a 22 
yıl hapis cezası verildi. Şahıslar kamu güvenliği 
ve düzenine, Kazakistan vatandaşlarına ve onla-
rın mal varlıklarına karşı ağır suç işlemekten suç-
lu bulundu.

•	 TACİKİSTAN’DA İŞKENCE MAĞDUR-
LARI İÇİN KİTAP

‘Tacikistan’da işkence ve cezasız kalmamak’ 
adlı bir sivil grup, bu ülkede işkence kurbanlarını 
konu eden ‘Kırılan kaderler ve hayatlar’ adı ile 
bir kitap yayınladı. Kitapta Tacikistan’da istis-
mar ve işkenceye maruz kalan 14 kişinin hayat 
öyküleri anlatılıyor. Aynı grup üç yıl önce de ül-
kedeki işkence olaylarını anlatan ilk çalışmasını 
yayınlamıştı.
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•	 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORTA ASYA’YI 
VURABİLİR

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 
Orta Asya ülkelerinin iklim değişikliğinin olum-
suz etkileriyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. 
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenle-
nen “Su Zirvesi”ne katılan Rahman, iklim deği-
şiklikleri nedeniyle yaşanan sorunlara işaret etti. 
Rahman, “Günümüzde, Orta Asya ülkeleri iklim 
değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya. 
Kuraklık giderek artıyor. Yaz aylarında anormal 
hava sıcaklığı, kışın ise uzun süren soğuklar ya-
şanıyor.” ifadelerini kullandı. İklim değişiklikle-
rinin olumsuz etkileri nedeniyle bölge ülkelerinin 
büyük ekonomik kayba uğradığını vurgulayan 
Rahman, bu etkilerin gelecekte de devam edebi-
leceğini belirtti. 

•	 TÜRK TARİHİNİ “60 DAKİKAYA”  
SIĞDIRACAKLAR

Türklerin küçük obalardan cihan devletlerine 
uzanan tarihi, sinema kalitesinde çekilen güç-
lü anlatımıyla belgesel oluyor. Anadolu başta 
olmak üzere Balkanlar’dan Kafkaslara, Türk-
menistan’dan Suriye ve Irak’a, Afganistan’dan 
dünyanın birçok bölgesine yayılan Türklerin 
adetleri, gelenekleri, savaşları, kurduğu devlet-
ler ve tarihi şahsiyetleri belgeselle izleyiciyle 
buluşacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
katkısıyla Türkmeneli televizyonunun yapımcılı-
ğını üstlendiği 60 dakikalık belgeselde, Türklerin 
tarih sahnesinde yer almasıyla günümüze kadar 
uzanan yolculuğu sinema kurgusuyla anlatılıyor. 

•	 AİHM’DEN AZERBAYCAN’A  
TAZMİNAT KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Azerbaycanlı 
gazeteci Mustafa Hajibeyli’nin kendisine insan-
lık dışı muamele yapıldığına dair yaptığı şikâyeti 
onadı. AİHM, Azeri hükümetine Mustafa Haji-
beyli’ye 10 bin Euro manevi tazminat ve mahke-
me masrafların karşılanması için 3 bin Euro öde-
mesine karar verdi. Demokrat gazetesinin editörü 
olan Hajibeyli, 2 Nisan 2011 tarihinde muhalifle-
rin protesto gösterisine gazeteci olarak katılmış-
tı. Azerbaycan polisinin toplantıya düzenlediği 
operasyon sırasında çok sayıda muhalifle birlikte 
Hajibeyli’yi de gözaltına almıştı. Hajibeyli 8 saat 
polis merkezinde tutuklu bulunmuş ve gözaltı 
sırasında polis tarafından darp edilmişti. AİHM 
kararında, “Azeri gazetecinin sağ elinde bulunan 
morluklar 9 Nisan 2011 yılında adli muayene so-
nucunda tescil edilmiştir” denildi.

•	 KAZAKİSTAN FUTBOL FEDERASYO-
NU’NA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Kazak futbolunun efsane isimlerinden Seyilda 
Bayşakov, Kazakistan Futbol Federasyonu’nda 
(KFF) gerçekleşen 14. Olağanüstü Seçim Top-
lantısı’nda federasyonun yeni başkanı seçildi. 
Ekim ayının son haftasında KFF başkanı Yerlan 
Kojagapanov görevinden istifa etmişti. O dönem 
KFF başkanı yardımcısı görevini sürdüren Bay-
şakov, bu güne kadar geçici başkanlık görevini 
yapıyordu. Bayşakov, bugün KKF binasında dü-
zenlenen 14’üncü Olağanüstü Seçim Toplantısın-
da oy birliğiyle başkan seçildi. Bayşakov, 28 Ka-
sım 2020 yılına kadar görev başında bulunacak. 
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•	 “GÜLNARA KERİMOV’U ÖLDÜRMEK 
İSTİYORLAR” İDDİASI

Özbekistan’ın eski devlet başkanı İslam 
Kerimov’un torunu İslam Kerimov, Özbek 
gizli servisini annesi Gülnare Kerimova’yı öl-
dürmeyi planlamakla suçladı. İslam Kerimov 
ülkesinde hayati tehlikesi olduğunu öne sürerek 
Özbekistan’a gidemeyeceğini açıkladı. İslam 
Kerimov›un cenaze törenine ev hapsindeki büyük 
kızı Gülnare Kerimova, Taşkent’te bulunan kızı 
İman ve Londra’da yaşayan oğlu İslam katılma-
mıştı. Torun İslam Kerimov, annesinin şu anda 
Taşkent’te ev hapsinde olduğunu ve Özbek istih-
baratının onu öldürmek için çeşitli yollar aradığı-
nı belirterek, “Annem şimdi Taşkent’teki Yahya 
Gulomov caddesindeki kendi evinde tutuklu bu-
lunuyor. Özbek istihbaratı annemi zehirleyerek 
öldürmeye çalışıyor. Bu iş de onlara anneannem 
yardımcı oluyor. Bunun nedeni annem şimdiki 
rejim hakkında çok şey biliyor.” dedi.

•	 KIRGIZİSTAN’A GÖRE AP’NİN KARARI 
TÜRKİYE İÇİN ŞANS

Kırgızistan milletvekilleri, Avrupa Parlamento-
sunun (AP) kararının, Türkiye’nin önünü açacak 
bir fırsat olabileceği değerlendirmesinde bulun-
du. İktidardaki Sosyal Demokrat Partisi milletve-
kili Yevgeniya Strokova, yaptığı açıklamada, Av-
rupa’nın içeride yaşadığı kriz neticesinde böyle 
bir tavsiye kararı aldığını belirterek, “Bu karar, 
Türkiye için bir şans. Türkiye, böylece kendisini 
korudu.” ifadesini kullandı. Strokova, AB’ye üye 
olması halinde Türkiye’de yaşanan gelişmele-
rin durma noktasına gelebileceği endişesini dile 
getirerek, Türkiye’nin Avrasya’daki ortaklarıyla 
güçlü bir ittifak kurabileceğini ifade etti.

•	 TÜRKMENİSTAN VE ÖZBEKİSTAN 
YENİ KÖPRÜLERLE BAĞLANACAK

Amu Darya (Ceyhun) üzerinde Türkmenistan 
ve Özbekistan’ı bağlayan köprüler inşaat edile-
cek. Afganistan’dan doğarak Aral gölüne kadar 
uzayan Orta Asya’nın en uzun nehri Amu Derya 
(Ceyhun) üzerinde 2017 yılı başında Özbekistan 
ve Türkmenistan arasında karayolu ve demiryo-
lu ulaşımını sağlayacak köprüler inşa edilecek. 
Türkmen devlet haber ajansının da doğruladığı 
habere göre, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov, Aşkabat’ta Birleş-
miş Milletler himayesinde organize edilen Ulus-
lararası Ulaşım Konferansı’nda bu köprülerin 
bölgedeki en büyük köprüler olacağını ve yeni 
köprüler sayesinde iki ülke arasındaki ticari trafi-
ğin önemli ölçüde hızlanacağını söyledi.

•	 ERMENİSTAN’IN İNSANSIZ HAVA 
ARACI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan, Ermenistan’a ait insansız hava ara-
cını düşürdü. Azerbaycan-Ermenistan cephe hat-
tının Fuzuli bölgesinde, Azerbaycan mevzileri 
üzerinde uçan Ermenistan’a ait insansız hava 
aracının ateş açılarak imha edildi.

•	 ÖZBEKİSTAN’DA CUMHURBAŞKANI 
SEÇİMİNE 600 GÖZLEMCİ

Özbekistan’da 4 Aralık 2016 tarihinde yapılacak 
cumhurbaşkanı seçimine yaklaşık 50 ülkeden 
600’den fazla gözlemci takip edecek. Merkez Se-
çim Komisyonu Başkanı Mirzo-Uluğbek Abdu-
salomov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
cumhurbaşkanı seçimlerine uluslararası cami-
adan büyük ilgi olduğunu kaydederek “Seçime 
gözlemci gönderecek ülkelerin coğrafyası çok 
geniş. Sadece ABD’den 20 gözlemci gelecek. 
Seçimi dünyanın yaklaşık 50 ülkesinden 600’den 
fazla uluslararası gözlemci izleyecek.” ifadeleri-
ni kullandı. Abdusalomov, ayrıca Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) ülkedeki se-
çimleri ilk defa tam teşekküllü gözlem heyetiyle 
izleyeceğini belirtti.
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•	 KAZAKİSTAN’DA BAŞKENTE  
NAZARBAYEV’İN ADI VERİLEBİLİR

Kazakistan Parlamentosu milletvekilleri ülke 
başkentinin adını Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbaev’in adı ile değiştirmeyi teklif etti. Kaza-
kistan milletvekili Kuanysh Sultanov çarşamba 
günü mecliste yaptığı konuşmada, “Bu konuda, 
bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Şehrimizin 
adını “Nursultan” ya da “Nazarbayev” olarak de-
ğiştirebiliriz. Bu teklif halkın teklifidir. Bugün bu 
teklifi dile getirdik ve milletvekilleri buna destek 
veriyorlar” dedi. Sultanov, “Astana ve Kazakis-
tanlılar bu şehrin kurucusu ve ülkenin ilk Cum-
hurbaşkanının adını taşımayı hak ediyor. Bunun 
için harcanacak paralar da boşa gitmeyecek. Ulu-
sal kimliğimiz, devletimiz ve tarihimizin yeniden 
oluşumuna kullanılmış olacak” dedi.

•	 500 MW TÜRKMEN ELEKTRİK  
ENERJİSİ AFGANİSTAN’A İHRAÇ  
EDİLECEK

Türkmenistan yakın dönemde, komşu Afganis-
tan’a ihraç ettiği elektrik enerjisinin miktarını 
500 MW’a çıkaracak. Bununla ilgili açıklama, 
Türkmen Lideri tarafından, Atamurat-İmam-
nazar-Akina demir yol hattının açılış törenleri 
kapsamında, Afganistan Atina istasyonunda ya-
pılan törende yapıldı. Türkmenistan Devlet Baş-
kanı, yaptığı açıklamada, 20 yıldan fazla süredir 
Türkmenistan’ın Afganistan’a özel tarife ile çok 
uygun fiyatla elektrik enerjisini gönderdiğini be-
lirterek, günümüzde gönderilen elektrik enerji 
miktarı 100 MW ise, gelecek sene bu oranın 150 
MW olacağını belirtti. Türkmenistan Lideri, yap-
tığı açıklamada “anlaşmalara göre, 2018 yılında 
Türkmenistan’ın 300 MW göndermesi gerekir-
ken, kardeşim Afgan Lideri 500 MW yapmamızı 
rica etti.  Bunu yaparız, kardeşlerimize gerekir-
se, yaparız” demesi üzerine salonda büyük alkış 
koptu. Türkmenistan Lideri açıklamasında, TAPI 
gaz projesinin hayata geçmesi ile Afganistan’ın 
ortalama 1 milyar dolarından fazla transit ücreti 
alacağını, 12 bin kişiye istihdam sağlanacağını 
belirtti.

•	 ÖZBEKİSTAN’IN PAMUK HASADI 
AÇIKLANMADI

Özbekistan’da bu sene tamamlanan pamuk 
hasadının yıllık ürünü hakkında kesin bilgi 
verilmediği belirtildi. Daha önceki senelerde 
eski lider İslam Kerimov, kasım ayının sonlarına 
doğru pamuk hasadının sona erdiğini ve toplanan 
miktarını açıklıyordu. Ülkede 2015 yılında 
3,35 milyon ton, 2014 yılında 3,4 milyon ton 
pamuk toplandığı açıklanmıştı. Öte yandan 
Kırgızistan’daki Özbek Büyükelçiliği bu sene 3 
milyon tondan fazla pamuk toplandığını açıkladı. 
Bu raporda ülkede 54 bin çiftçi birleşimlerinin 
pamuk ürettiği de bildirildi. Özbekistan’da bu 
yılki pamuk üretiminin geçen yılki 3.35 milyon 
tonluk hasada ulaşamadığı öngörülüyor.

•	 KIRGIZİSTAN’DA MANAS DESTANI 
OKUMA ETKİNLİĞİ

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te, Kırgız halkı-
nın tarihine ışık tutan Manas Destanı’nı okuma 
etkinliği bir hafta boyunca aralıksız sürdü. Kır-
gızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıla-
rıyla, Manas Destanı’nı tanıtma, geliştirilme ve 
yaygınlaştırma görevini üstlenen Kırgızistan Sa-
yakbay Manasçı Uluslararası Vakfı’nın organi-
zasyonunda, Bişkek Supara Etno Kompleksi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen Manas Destanı oku-
ma etkinliği başkentte yapıldı. Etkinlikte, Manas 
Destanı, ülke genelinden, “manasçı” olarak ad-
landırılan her yaştan destan anlatıcıları tarafından 
bir hafta boyunca okundu. Etkinlik, 4 Aralık Ma-
nas Destanı Günü sona erecek.
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•	 TÜRKMENİSTAN ENERJİ ŞARTI  
KONFERANSIN BAŞKANLIĞINA   
SEÇİLDİ

Enerji alanında dünyanın en önemli ülkelerin-
den biri olan Türkmenistan, Enerji Şartı Konfe-
ransının (Energy Charter Conference) Başkan-
lığına seçildi. Japonya’nın başkenti Tokyo’da 
gerçekleştirilen Enerji Şartı Konferansın 27. 
Toplantısında bununla ilgili açıklama yapıldı. 
Türkmenistan, 2017 yılında bu görevi yürütecek. 
Enerji Şartı Konferansı 1994 Enerji Şartı Anlaş-
ması uyarınca kuruldu ve hükümetler arası, karar 
alıcı bir kurumdur. Enerji Şartı Anlaşması enerji 
arzı güvenliğinin artırılması,  enerji üretimi, çevi-
rimi, taşınması, depolanması, dağıtımı, iletimi ve 
kullanımındaki verimliliğin en yüksek seviyeye 
ulaştırılması, güvenliğin güçlendirilmesi ve çev-
resel sorunların en aza indirilmesi, yatırımların 
teşviki ve korunması,  enerji ticaretinin serbest-
leştirilmesi,  uluslararası ve ulusal sermaye piya-
salarına erişmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde 
52 Avrupa ve Asya ülkesi Enerji şartını imzaladı.  
Türkmenistan, 17 Aralık 1994 yılında, Avrupa 
Enerji Şartı Anlaşmasını imzaladı. Türkmenis-
tan açısından anlaşma, 16 Nisan 1998 yılında 
yürürlüğe girmişti.

•	 NAZARBAYEV: AB’NİN BİZİM  
KAYNAKLARIMIZA, BİZİM ONLARIN 
TEKNOLOJİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrasya 
Ekonomik Birliği ile işbirliği yapmaya hazır ol-
madıklarını düşündüğünü belirtti. Nazarbayev, 
“Şu anda hazır değiller.  Gelecek için bu gerek-
li olabilir. AB’nin ve Avrupa’nın gelişmesi için 
Rusya başta olmak üzere hepimize ihtiyacı var.  
Bizim de Avrupa’ya ihtiyacımız var, bu gelişme 
sürecinin objektif bir unsurudur. Yani Avrupa, 
Asya ve Avrasya bir biriyle yaklaşmaya çalışıyor 
ve özellikle biz Avrupa ile yaklaşmaya çalışıyo-
ruz.” dedi. 

•	 SBERBANK TATRİSTAN’I İSLAM  
BANKACILIĞI İÇİN PİLOT BÖLGE  
OLARAK SEÇTİ

Rusya’nın en eski bankalarından olan Sberbank 
Tataristan’ı İslam bankacılığı için bir pencere 
olarak görüyor ve Rusya’da bu tür bankacılık sis-
temi için bir pilot bölge olarak planlıyor. Şu anda 
Sberbank’ta İslam finansları hizmeti bir hazırlık 
aşamasında bulunuyor ve ileride aynı sistem Baş-
kurdistan Cumhuriyeti’nde de uygulanmak iste-
niyor. Daha önce Sberbank CIB görevini vekâ-
leten yürüten İgor Bulantsev RNS’ye verdiği 
röportajında Rusya’da 22 milyon Müslüman’ın 
yaşadığını ve İslam bankacılığına ihtiyaç olduğu-
nu belirtmişti. Bulantsev aynı zamanda Tataristan 
ve Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları cum-
huriyetlerde Sberbank olarak bu konuda hazırlık 
çalışmaları yürüttüklerini söylemişti. İslam ban-
kacılığı gereği bu sistemde banka faizi uygula-
mak yasak ve aynı zamanda sigara ve alkol için 
de finans işlemleri hayata geçirilemiyor. Daha 
önce Sberbank Başkanı German Gref de, Rus-
ya’da İslam bankacılığını geliştirmenin, ülkeye 
karşı uygulanan dış yaptırımlar karşısında önemli 
olduğunun altını çizmişti.

•	 KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIĞI TARİHİ 
BELGELER SERGİSİ AÇILDI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaş-
kanlığı Arşiv Müdürlüğü işbirliği ile Kazakis-
tan Bağımsızlığında iz bırakan tarihi olayların 
belgelerinin sergisi açıldı. Kazakistan Bağım-
sızlığının 25.yıldönümünde düzenlenen sergide 
bağımsızlık aldıktan sonra elde edilen başarıların 
tarih sürecinde tanıtıldığı sergide 326 belge 
ve fotoğraf yer aldı. Bağımsızlık, İlk Adımlar, 
Ülkelerarası İlişkilerin Hukuki Temelleri, Kaza-
kistan ve Birleşmiş Milletler, Dış İlişkiler ve Dış 
Ekonomik Politika başlıkları altında beş bölüm-
den oluşan serginin açılışını Kazakistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko, Meclis Mil-
letvekili Muhtar Yerman ve Cumhurbaşkanı Ar-
şiv Müdürü Boris Japarov yaptı.
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•	 “TÜRKMENLER PYD BASKISI NEDE-
NİYLE YURTLARINA DÖNEMİYOR”

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Emin Bo-
zoğlan, “Telabyad’tan göç etmek zorunda kalan 
Türkmenler geri dönmek istiyor ancak örgütün 
hâkimiyeti nedeniyle imkânsız görünüyor.” dedi. 
5 yıldır süren iç savaş öncesinde nüfusun yak-
laşık yüzde 13’ünün Türkmen olduğunu belir-
ten Bozoğlan, Türkmenlerin en yoğun yaşadığı 
bölgelerin sırasıyla Hama-Humus, Halep, Türk-
mendağı, Şam’ın Golan bölgesi, Rakka’da Tela-
byad ve Hammam Türkmen bölgeleri olduğunu 
söyledi. Halep’in merkezinde 7 büyük Türkmen 
Mahallesi olduğunu ifade eden Bozoğlan, kentin 
doğusunda kuşatma altında kalan nüfusun üçte 
birinin Türkmen olduğunu dile getirdi. Bozoğ-
lan, Halep’in kuzeyinde Azez ile Cerablus ara-
sında 142 köyde yaklaşık 400 bin Türkmen yaşa-
dığını aktardı. Bozoğlan, Ocak 2015’ten bu yana 
terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin 
kontrolündeki Telabyad’ta yaşayan Türkmenle-
rin büyük kısmının tehcire uğradığını söyledi.

•	 ABDULKADİR YAPÇAN ÇİN’E TESLİM 
EDİLİYOR

Türkiye’de 15 yıldır mülteci statüsünde yaşayan 
Uygur Türklerinin kanaat önderlerinden Abdul-
kadir Yapçan, katil Çin’e iade ediliyor. Çin hü-
kümetinin kırmızı bülten kararını güncellemesi-
nin ardından gözaltına alınan ve 40 gün Maltepe 
Cezaevi’nde tutuklu kalan Yapçan, yapılan itiraz 
sonrası mahkeme kararıyla serbest kaldı. Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü, Yapçan’ın serbest kal-
dığı gün, gözetim kararı çıkardı. Yapcan şimdi 
Kırklareli’nde Çin’e iade edilmek üzere bekleti-
liyor.

•	 KAZAKİSTAN’DA BAĞIMSIZLIK  
DEKLARASYONU KABUL EDİLDİ

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Milletvekil-
leri Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 
25. Yıldönümü Bildirisi’ni kabul etti. Kazakis-
tan Parlamentosu alt ve üst kanatlarının müşte-
rek toplantısında milletvekilleri Bildiri’nin kabul 
edilmesi için oy verdiler. Bildiri, oy kullanan 
milletvekilleri tarafından oy birliği ile kabul edil-
di.Bildiride Kazakistan’ın bağımsızlık yıllarında 
gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma, nükleer si-
lahtan vazgeçme gibi önemli başarılar ön plana 
çıkartıltı. Bağımsızlık yıllarındaki başarıları sı-
ralarken, devlet başkanı Nursultan Nazarbey’den 
de övgü ile bahsedildi. İlân edilen belgede “Ka-
zakistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Kazakis-
tan’ın bağımsızlığını halkımızın en büyük değeri 
olarak değerlendirerek, bağımsız Kazakistan’ın 
inşası ve oluşumuna büyük katkıları olan Kaza-
kistan Cumhuriyeti’nin Birinci Devlet Başkanı – 
Nursultan Nazarbayev’in belirlediği stratejilere 
sıkı bağlılığını ifade ederek, ‘Kazakistan-2050’ 
Stratejisi amaçlarını gerçekleştirmeyi gelecek 
nesiller karşısında kendine tarihi vazife ve görev 
bilerek, ‘Mangilik El’in’ (‘Bengü İl’) bereketli 
topraklarında parlak geleceğimizi inşa etme is-
teğinden hareketle Kazakistan Cumhuriyeti Ba-
ğımsızlığı’nın 25. Yıldönümü Bildirisi’ni kabul 
etti” denildi.
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•	 BM VE ŞİÖ: MEYDAN OKUMALAR   
VE TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE  
MÜCADELE

BM Genel Merkezinde Ekonomik ve Sosyal Ko-
misyon (ECOSOC) toplantı salonunda mevcut 
meydan okumalar ve tehditlere karşı ortak mü-
cadele alanında BM ve ŞİÖ arasındaki işbirliği-
nin pratik konularının değerlendirildiği yüksek 
düzeydeki etkinlik gerçekleşti. Etkinliğe BM 
Genel Sekreteri Pan Ki-Moon, ŞİÖ Genel Sek-
reteri R.Alimov, ŞİÖ Bölgesel Antiterör Merkezi 
Direktörü E.Sısoyev, New York’teki BM Uyuş-
turucu ve Suç Ofisi Müdürü S.Monasebyan, Af-
ganistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Çin, Erme-
nistan, Hindistan, İran, Moğolistan, Kazakistan, 
Kamboçya, Kırgızistan, Rusya, Pakistan, Özbe-
kistan, Tacikistan ve diğer ülkelerin diplomatik 
misyon başkanları katıldı. Müzakerelere de yer 
verilen panel oturumlarında katılımcılar terörizm 
ve aşırıcılık, yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı ve 
sınıraşan organize suç dâhil olmak üzere çağ-
daş meydan okumalar ve tehditlere karşı BM ve 
ŞİÖ arasındaki işbirliğini geliştirmenin durumu 
ve perspektiflerini ele alarak, BM ve ŞİÖ’nün 
uluslararası barış ve küresel istikrarı korumaya 
dönük ortak çabalarını değerlendirdiler. Etkinlik 
katılımcıları iki teşkilatın önleyici diplomasi ala-
nındaki etkileşim imkânlarını geliştirmenin mev-
cut potansiyelinin altını çizdiler. ŞİÖ Genel Sek-
reteri “Öncelikle krizlerde erken uyarı ve gerekli 
tepki gösterme konularında BM ile etkileşimi 
artırma perspektifleri, ayrıca ŞİÖ’nün “BM Orta 
Asya için Önleyici Diplomasi Bölgesel Merke-
zi” ile ilişkilerini sürekli geliştirmek açısından bu 
meseleye önem verilmelidir” diye açıkladı.

•	 BAKÜ’DE TÜRKPA TOPLANTISI   
YAPILDI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (ТürkPA) 
Çevreyi Koruma ve Doğal Kaynaklar 2. Komiyo-
nu oturumu gerçekleşti. Azerbaycan Milli Mec-
lisi’nde yapılan toplantıya ТürkPA üyesi ülkeler 
(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Тürki-
ye) Parlamento ve Hükümet üyeleri, uluslararası 
teşkilat temsilcileri ve diplomatlar katıldı. Top-
lantıda katılımcılar kendi ülkelerindeki ekoloji ve 
çevreyi koruma konuları hakkında bildiri sundu. 
Bununla birlikte toplantı çerçevesinde “ТürkPA 
üyesi ülkeler son 25 yılda” adlı konferans ger-
çekleşti. Konferans, Azerbaycan Milli Meclisi 
Çevreyi Koruma ve Doğal Kaynaklar Komisyo-
nu Başkanı Ahliman Amiraslanov, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkan Yardımcısı 
Ziyafet Askerov ve Türk Kültür ve Mirası Fonu 
Başkanı Günay Efendiyeva’nın açılış konuşma-
larıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milletvekili ve TÜRKPA Çevre ve Doğal Kay-
naklar Komisyon Başkanvekili Feyzullah Kıyık-
lık konuşmasında, “iklim değişikliği tüm dünya-
ya etki ettiğine göre üye ülkeler bu gibi çevresel 
sorunların çözümü için çabalarını birleştirmeli” 
dedi. Kıyıklık nihai raporun çevre alanındaki uz-
manlarla detaylı şekilde geliştirilmesini ve onları 
TÜRKPA üye ülkelerinin yükseköğretim kurum-
larına önerilmesini teklif etti. Kırgızistan Millet-
vekili Muzaffer İsakov ise, küreselleşmekte olan 
dünyada Türk ülkeleri arasındaki işbirliğinin da-
hada geliştirilmesinin önemini vurguladı.
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•	 KAZAKİSTAN’DA HAZAR BÖLGESİ 
HARİTASI TOPLANTISI

Kazakistan’da Hazar Denizi’ne kıyısı bulunan 
devletlerin jeoloji kurumlarının katılımıyla, Ha-
zar bölgesinin jeoloji haritasının oluşturulması-
na yönelik toplantı düzenlendi. Aktau kentinde 
yapılan toplantıya, Hazar Denizi’ne kıyısı bulu-
nan devletlerin jeoloji kurumlarından temsilci-
ler katıldı. Hazar bölgesinin Uluslararası Jeoloji 
Haritası Projesi kapsamında 1: 1000000 ölçekli 
jeoloji haritasının oluşturulması hedeflenirken, 
haritanın Hazar Denizi’ne kıyısı olan devletlerin 
jeoloji, çevre ve diğer alanlarda entegrasyonunu 
sağlaması bekleniyor.

•	 AZERBAYCAN’IN GURURU İBAD  
HÜSEYNOV’UN HİKAYESİ FİLM OLDU

“Türk Dünyasının Kahraman Askeri İbad” pro-
jesi kapsamında çekilen, “Özel Harekatçı İbad” 
filminin Türkiye galası yapıldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Yer-
li Düşünce Derneğinin iş birliğiyle hazırlanan, 
Cermodern’de gerçekleştirilen filmin galasına, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce 
Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti 
Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Ge-
nel Başkanı Metin Gündoğdu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından temsilciler, filmin oyuncuları ve 
sinemaseverler katıldı.Çekimleri Azerbaycan’da 
gerçekleşen, Dağlık Karabağ Savaşında kazan-
dığı başarılarla Azerbaycan’ın milli kahramanı 
haline gelen İbad Hüseynov’un hayatını anlatan 
“Özel Harekatçı İbad” filminin yönetmenliğini 
Natiq Novruzov yaptı.Azerbaycan’ın Ermenilere 
karşı verdiği mücadelenin, Karabağ Savaşı’nın 

ortaya çıkı-
şı, etkileri 
ve sonuçla-
rının anlatıl-
dığı filmin 
senaryosunu 
ise Vüsal 
Nuru yazdı.

•	 THP SEÇİM KAMPANYASINA ÜSKÜP 
TÜRK ÇARŞISINDAN BAŞLADI

Türk Hareket Partisi 11 Aralık Erken Parlamen-
to Seçimleri kampanyasına Üsküp’ün kalbi Türk 
Çarşısı’nda başladı.  THP Genel Başkanı Prof. 
Dr. Adnan Kahil ve THP yöneticileri yanısıra, 
muhalefet cephesi koalisyonun 2. seçim bölgesi 
liste başı olan Makedonya Sosyal Demokratlar 
Birliği Genel Sekreteri Oliver Spasovski’nin de 
katılımıyla çarşı esnafı ziyaret edildi ve sorunla-
rına kulak verildi. THP Genel Başkanı Prof.Dr 
Adnan Kahil gazetecilere verdiği demeçte ”böyle 
önemli bir olayın Türk çarşısında yaşanması gu-
rur vericidir. Bugün burada olmanın anlamı çok 
önemlidir. Bizler ortak tarih ve kültür mirasımıza 
sahip çıkan bir partiyiz ve 11 Aralık’tan sonra her 
vatandaş gibi Türkler de yaşadıkları ülkede eşit 
vatandaş olacaklarını , ayrıca Osmanlı eserleri-
nin tam anlamıyla korunması konusunda çalış-
malarda bulunacaklarını” söyledi.

•	 KIBRIS MÜZAKERELERİ SONUÇSUZ 
KALDI

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş 
Milletler (BM) gözetiminde İsviçre’nin Mont 
Pelerin kasabasında yapılan müzakereler, Rum 
tarafının aşırı taleplerde bulunması ve uzlaş-
maz tavırları sebebiyle sonuçsuz kaldı. KKTC 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu konu ile 
alakalı olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
ekibimizin bir bütün olarak çözüme yönelik koy-
duğu performansın ve iradenin yarısını ortaya 
koymuş olsalardı şimdi başka şeyler konuşuyor 
olabilirdik.” dedi.
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•	 ÇİN HALK CUMHURİYETİ, KAŞGAR’DA 
534 CAMİ YIKTI

Kaşgar’a bağlı Yenihisar ilçesinde 14 yerleşim 
biriminde mevcut toplam 684 Mescit ve Ca-
mi’den sadece 150 kadarı ayakta kaldı. Kalan 
534 Mescit ve Cami’nin ise, çeşitli bahaneler uy-
durularak yıkılarak yok edildi.

•	 MUSUL VE KERKÜK’ÜN TAPU   
KAYITLARI TÜRK ARŞİVLERİNDE

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşiv Dairesi Başkanlığında Musul ve Kerkük’te 
Osmanlı dönemine ait 1847-1917 yıllarını kap-
sayan 77 bin 63 tapu kaydı bulunuyor. Arşiv Da-
iresi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, arşivde 
1847 öncesi döneme ait Musul’un 87, Kerkük’ün 
de 96 tapu tahrir defterinin bulunduğunu belir-
terek, 1847’den sonra yer alan kayıtlara ilişkin 
ise, “Kerkük’ün 1909 yılını ihtiva eden bir adet 
defteri var. Musul’un ise 51 adet defteri var. Mu-
sul’unkiler 1847-1917 yılları arasını kapsıyor. 
Musul ve Kerkük’e ait zabıt kayıt defterlerinde 
77 bin 63 adet tapu kaydı mevcut. Bu kayıtlar 2 
nüsha olarak tutulmuş, bir tanesi merkezde bir ta-
nesi de mahallinde kalmıştır. Şu anda mahallinde 
kalan defterlerin durumunu biz açıkçası bilmiyo-
ruz. Yalnız bizim elimizdeki defterler çok sağ-
lam bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bu tapu 
kayıtları, bizim, oralarda bulunduğumuzun ve 
zamanında oraların bizlere ait olduğunun, bizim 
oralarda hak talep etme durumunda olduğumu-
zun belgelerdir.”dedi.

•	 NAZARBAYEV: İKTİDARI   
ÇOCUKLARIMA BIRAKMAYACAĞIM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, iktidarı çocuklarına miras yoluyla devret-
meyi planlamadığını, İktidar geçişinin kanunlara 
göre, anayasada yazılı olduğu şekilde olacağını 
açıkladı. Kendisinin güç ve enerji dolu olduğu-
nu vurgulayan Nazarbayev, 2020’ye kadar çalı-
şacağını ifade ederek, röportaj yapan gazeteciye 
“2020 yılında görüşmek üzere” dedi.

•	 BAKÜ-TİFLİS-KARS    
DEMİRYOLU 2017’DE AÇILIYOR

2008 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Dev-
let Başkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Devlet 
Başkanı Mihail Saakaşvili tarafından Kars’ta 
temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu proje-
sinin 2016 yılı sonunda bitirilmesi, 2017 yılının 
ilk çeyreğinde ise test sürüşlerinin başlaması 
planlanıyor. BTK Demiryolu hizmete girdiğinde, 
Bakü’den Kars’a kadar yol alan 826 kilometrelik 
mesafede ilk aşamada yılda 1 milyon yolcu ve 6 
milyon 500 bin ton yük taşınması öngörülüyor. 
Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, ‘Demir İpek Yolu’ olarak 
da adlandırılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir-
yolu projesi 2017 yılının ilkbaharında tamam-
landığında Avrupa’dan Çin’e, Türkmenistan, Öz-
bekistan ve Kazakistan üzerinden kesintisiz yük 
taşınması mümkün hale geleceğini açıkladı.
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•	 GÜNEY AZERBAYCANLI SİYASİ  
MAHPUSLARIN AÇLIK GREVİ 40.  
GÜNÜNDE

Güney Azerbaycan Milli Hareketi mensubu ve 
Çin Devleti’nin Doğu Türkistan Türklerine bas-
kısını İran’da protesto etmek suçlamasıyla hapse 
mahkûm edilen Resul Rezevi’nin açlık grevi kır-
kıncı gününe girdi. Resul Rezevi, 2014 yılında 
Ramazan ayının son cumasında Cuma namazı 
sonrası Doğu Türkistan Türklerine Çin baskı-
sını Tebriz kentinde protesto etmek amacıyla 
Doğu Türkistan bayrağıyla yürüyüş düzenlemiş-
ti. Bunun üzerine İran Devrim Muhafızları İs-
tihbaratı Örgütü tarafından gözaltına alınıp İran 
Devrim Mahkemesince tutuklanan Resul Rezevi 
“Çin’deki Türk azınlığının bayrağını taşımak” 
suçlamasıyla hapse mahkûm edilmişti. Koşullu 
serbestlik yasasını kullanarak cezaevinden çıkan 
Resul Rezevi, Güney Azerbaycan Türklerinin 
İran Televizyonu’nun “Fitile” isimli programına 
itirazlarında tekrar tutuklanarak Tebriz cezaevi-
ne gönderilmişti. O günden itibaren cezaevinde 
olan Resul Rezevi, İran güvenlik mensuplarının 
yargı sürecindeki engellerine itiraz etmek için 40 
gün önce açlık grevine başladı. Rezevi bu itira-
zı üzerine Tebriz cezaevi gardiyanları tarafından 
dövülerek İran Devrim Mahkemesi hükmüyle 
İran’ın Kerec kenti cezaevine sürgün edildi. Re-
zevi, Kerec kenti cezaevinde zor koşullar altında 
ölüm dirim savaşı vermekte. 
İran’da cezaevinde açlık grevine başlayan diğer 
Güney Azerbaycan Milli Hareketi mensubu ise 
Mürteza Muratpur. “Türk milliyetçiliği” suçla-
masıyla Tebriz cezaevinde bulunan Muratpur, 20 
gün önce cezaevi sorumlularının siyasi mahpus-
larla kötü muamelelerine itiraz için açlık grevine 
başlamıştır. Mürteza Muratpur, Resul Rezevi ile 
birlikte Kerec kenti cezaevinde sürgün edilerek 
işkenceye alıdı.

•	 GASELSAN KAZAKİSTAN’DA ÜRETİM 
YAPACAK

ASELSAN ile KAE şirketleri ordu ve savunma 
sektörü için  АРС025 standartlarında iletişim 
teknolojilerinin Kazakistan’da üretilmesi yönün-
de bir anlaşmaya vardı. Sözleşmenin KAE tara-
fından şirketin genel müdürü Tarık Ziya Kaboğ-
lu, ASELSAN’ı temsilen ise başkan yardımcısı 
Bayız Yavuz tarafından imzalandı. Aynı zamanda 
söz konusu sözleşme kapsamında Kazakistan’da 
çeşitli radyo istasyon modelleri üretilecek ve 
ürünler devlet kurumları ile silahlı kuvvetler bi-
rimleri arasında güvenli iletişim sağlayacak. İlk 
radyo istasyonların 2017’nin ilk çeyreğinde üre-
tilmesi bekleniyor.
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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 
Ermeni Haber Ajansı, www.ermenihaber.am/tr 
Fars Haber Ajansı (FHA), tr.farsnews.com 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Güney Azerbaycan Televizyonu (GünAz TV), www.gunaz.tv 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
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 
Kon Haber, www.konhaber.com 
Kurultay Gazetesi, www.kurultay.com.tr 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Meydan TV, www.meydan.tv 
Millî Gazete, www.milligazete.com.tr 
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 Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.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
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