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Yıllardan bu yana ülkemizin yanında meydana 
gelenleri, Suriye’deki Türk varlığının maruz kal-
dığı olayları takip ve tahlil etmekteyiz. Diktatör 
Esad bir yandan, PKK/YPG/PYD bir yandan, 
IŞİD bir yandan, bölgede yaşayan Türkmen kar-
deşlerimize yönelik katliam girişimlerini sürdür-
mektedirler.

Suriye’de yaşayan Türk varlığının en önemli 
merkezlerinden olan Halep, 4 Eylül 2016 tari-
hinden bu yana Esad güçleri tarafından kuşatma 
altına alınmıştır. Bu süre zarfında, şehre havadan 
hardal gazı ve klor gazı ile bombardımanların 
ardı arkası kesilmemiştir. Fırınlar, okullar ve has-
taneler Rus uçaklarının hedefi olmuştur. Binler-
ce yıllık medeniyetten süzülüp gelen Halep şeh-
rinde, bugün kullanılabilir durumda bir hastane 
bulunmamaktır. Havadan gerçekleşen bu saldırı-
ların yanında İran paramiliter güçleri bölgedeki 
katliama karadan destek vermekte, Türkmenleri 
katletmektedir.

Dünyada barışın ve huzurun hâkim olmasını dile-
diğini ifade eden binlerce dernek, vakıf, kuruluş; 

Halep’teki Türklüğün katledilişine sessiz ve tep-
kisiz kalmaktadır. İnsanının insan olmak dolayısı 
ile kazandığını hakların en başında gelen yaşama 
hakkının engellendiği bir coğrafyada olup biten-
lere karşı insan hakları savunucuları sükût ile 
bakmaktadır.

Vatanları ve namusları uğruna gösterdikleri di-
renişte şehit olan kardeşlerimize yüce Allah’tan 
rahmet diliyor, düştükleri yerden kalkıp emper-
yalizme karşı direnişte sembol olan gazilerimize 
minnetlerimizi sunuyoruz. Millî yeminimizde 
yeri olan Halep Türklüğünün tek umut ve ümit 
kaynağı, Türkiye’dir. Milletimizin yıllardan bu 
yana sürdürdüğü manevî desteğin yanı sıra, ar-
tık devletimizin maddi desteği ortaya çıkmalı, 
Halep’te “zafer ilanı” adı altında girişilen Türk 
soykırımına karşı müdahalede bulunmalıdır.

Türk milletine ait değerler geleneklerini yürek-
lerinde taşıyan ve Türk’ün gelecek ümidini içe-
risinde barından üniversiteli Türk gençliği; Türk 
Dünyası Birlik Platformu, tüm dünya Türklüğün 
olduğu gibi Halep Türklerinin de yanındadır.

Halep’te Yaşanan Katliama Dair Basın açıKlaması



www.turkdunyasibirlik.org

4

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | ARALIK 2016

Azerbaycan’da Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) 34. Dönem Daimi 
Konseyi Toplantısı ve 2016 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti kapanış etkinliği düzenlendi.

TÜRKSOY üyesi ülkelerin oybirliğiyle “2016 
Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Şeki 
kentinde düzenlenen toplantı ve etkinliğe 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, 
Türkmenistan, Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür bakanları 
ve yetkilileri katıldı.

Toplantıya Türk Konseyi, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), 
Türk Akademisi, Türk Kültür Mirası Vakfı 
gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de 
katıldı.

Toplantıda, Kazakistan’ın Türkistan kentinin 
2017 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan 
edilmesi kararlaştırıldı. Daimi Konsey 35. Dönem 
Toplantısı Koordinatörlüğünün Kazakistan 

Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından üstlenmesini 
ve toplantının 2017 yılı sonlarında Türkistan’da 
yapılmasını onayladı.

Ayrıca, Azerbaycan Kültür ve Turizm 
Bakanlığının teklifiyle 2017 yılının TÜRKSOY 
üyesi ülkelerde doğumunun 300. yılı 
münasebetiyle “Molla Panah Vagif Anma Yılı” 
olarak ilan edilmesi karara bağlandı.

Tarihi kaynaklara göre 4. yüzyılda kurulan, 
eski adı “Yesi” olan Türkistan, Hoca Ahmed 
Yesevi’nin doğduğu ve yaşadığı kent olarak 
biliniyor. 

Kazakistan’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınan ilk tarihi eseri olan ve 14. yüzyılda Emir 
Timur tarafından inşa ettirilen Yesevi Türbesi, 
şehrin görkemli yapılarının başında geliyor.

1992 yılında temelleri atılan Ahmet Yesevi 
Kazak-Türk Üniversitesine de evsahipliği yapan 
şehir, tarihsel dokusu, modern kent hayatı ve 
özgünlüğü ile dikkat çekiyor.

tÜrK DÜnYası 2017 KÜltÜr BaşKenti Belli OlDU

Azerbaycan’da gerçekleştirilen TÜRKSOY 34. Dönem Daimi Konseyi toplantısında, 
Kazakistan’ın Türkistan kentinin “2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilmesine karar 
verildi.



TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | ARALIK 2016

www.turkdunyasibirlik.org

5

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, 
İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında kasım 
ayında yapılan ve sonuçsuz kalan Kıbrıs 
müzakerelerine devam etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum 
yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel 
Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth 
Eide’nin ev sahipliğinde bir araya geldikleri 
yemekte müzakerelerde gelinen aşama ve nasıl 
devam edileceği konusunda görüş alışverişinde 
bulundu.

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü, yaptığı yazılı 
açıklamada, liderlerin, müzakerelere hemen 
devam etme konusunda anlaştığını belirtti.

Açıklamada “Liderler, müzakerecilerine 
çözümlenemeyen bütün konularda ilerleme 
sağlamak amacıyla görüşmelere devam etmeleri 
talimatını verdi.” ifadesi kullanıldı.

Akıncı ve Anastasiadis’in, mümkün olan en kısa 
sürede kapsamlı çözüm hedefi doğrultusunda 

buluşacaklarına işaret edilen açıklamada, 
“Liderler, 9 Ocak 2017’de Cenevre’de bir araya 
gelmeyi kararlaştırdılar. Taraflar, 11 Ocak 
2017’de kendi haritalarını sunacaklar. 12 Ocak’ta 
da garantör ülkelerin de katılacakları uluslararası 
konferans toplanacak. Gerekli görülmesi halinde 
ilgili diğer taraflar da konferansa davet edilecek.” 
ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs’ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’nın göreve gelmesinin ardından 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs 
Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ara 
buluculuğunda 15 Mayıs 2015’te yeniden 
başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım’da 
İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen 
müzakerelerden Rum yönetiminin beklenen 
adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.

İsviçre’de 7-11 Kasım’da yapılan görüşmenin 
devamı niteliğindeki Mont Pelerin zirvesinin 
amacı, hem toprak meselesinde kriterlerin 
görüşülmesi hem de garantör ülkelerin katılacağı 
beşli konferansın tarihinin belirlenmesiydi.

KıBrıs mÜZaKereleri DeVam eDeCeK
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis sonuçsuz kalan 
Kıbrıs müzakerelerine devam etme kararı aldı.
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Görevine yeni başlayan Mirziyoyev, yemin 
töreninin ardından cumhurbaşkanı makamındaki 
ilk kararını verdi. Mirziyoyev, Başbakan 
Yardımcısı görevinde bulunan Abdulla Aripov‘u 
yeni Başbakan olarak tayin etti. 2002 yılından 
bu yana Başbakan Yardımcısı görevini sürdüren 
Aripov’un adaylığını Liberal Demokratik Partisi 
sunmuş ve mecliste onaylanmıştı.
Ayrıca, Mirziyoyev’in imzaladığı ilk kararnamede 
yeni Başbakan’ın yardımcıları ile yeni bakanların 
isimleri belli oldu. Başbakan birinci yardımcısı 
olarak ‘Özbekistan Demir Yolları’ şirketinin 
genel müdürü Açilbek Ramatov atandı. Tümleşik 
bölgesel kalkınma, kamu hizmetleri, ulaşım, 
sermaye, inşaat ve inşaat sektörü Ramatov’un ilgi 
alanına giriyor. Makro ekonomik kalkınma, yapısal 
dönüşüm ve yabancı yatırımları çekme alanı eskisi 
gibi Rustam Azimov‘e bakıyor. Azimov, Başbakan 
ikinci yardımcısı görevini yürütecek. Ramatov 
ve Azimov ile beraber başbakan yardımcıları 
listesinde 7 kişi bulunuyor.Zoyir Mirzayev, 
tarım ve su kaynakları, tarımsal ürünlerin ve ve 
tüketim malların işlenmesi alanlarından sorumlu 
başbakan yardımcısı; Gulomcon İbragimov, 
jeoloji, yakıt ve enerji kompleksi, kimya, 
petrokimya ve metalürji endüstrisi alanlarından 
sorumlu başbakan yardımcısı; ‘Uzavtosanoat’ 
şirketinin yönetim kurulu başkanı Ulugbek 
Rozukulov, ihracat potansiyeli ile mühendisliği 
geliştirme, otomotiv ve elektrik endüstrisi, ürün 
standardizasyonu alanlarından sorumlu başbakan 

yardımcısı; eski Sağlık Bakanı Adham İkramov, 
sağlık, ekoloji, çevre koruması, fiziksel kültür ve 
spor alanlarından sorumlu başbakan yardımcısı; 
Özbekistan Kadınları Komitesi Başkanı Tanzila 
Narbayeva ise kabinede gençlik politikası, kültür, 
bilgi ve iletişim alanlarından sorumlu başbakan 
yardımcısı görevini üstlenecek.
Aripov’un yeni şekillenen kabinesinde yer alacak 
bakanların tam listesi ise şu şekilde sıralandı:
Adalet Bakanı: Muzraf İkramov,
Afet ve acil Durumlar Bakanı: Tursınhan 
Hudaybergenov,
Bilgi ve İletişim Bakanı: Hurşit Mirzahidov,
Dışişleri Bakanı: Abdulaziz Kamilov,
Eğitim Bakanı: Alişer Vahabov,
Ekonomi Bakanı: Galina Sayidova,
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı: Aziz 
Abduhakimov,
Dış Ekonomik İlişkileri, Ticaret ve Yatırım 
Bakanı: Elyar Ganiyev,
İçişleri Bakanı: Adham Ahmedbayev,
Kültür ve Spor Bakanı: Ulugbek İnoyatov,
Sağlık Bakanı: Anvar Alimov,
Savunma Bakanı: Kabil Berdiyev,
Tarım ve Su Kaynakları Bakanı: Şuhrat Teşayev

ÖZBeKistan’Da Yeni KaBine açıKlanDı
Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev verdiği ilk karar ile Başbakan Yardımcılığı görevi-
ni sürdüren Abdulla Aripov’u Başbakan tayin etti.  Ayrıca kabinede yer alacak bakanla-
rın isimleri de belli oldu.
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Nurjan Şaildabekova, yurt içinde ve yurt dışında 
kayıtlı toplam 2 milyon 813 bin 255 seçmenden 
1 milyon 191 bin kişinin oy kullandığını belirtti. 
Şaildabekova, katılım oranının yüzde 42 civarın-
da olduğu referandumda, anayasa değişiklikleri-
ne seçmenlerin yüzde 15’inin “hayır” oyu verdi-
ğini söyledi. 

Kırgızistan’daki referandum yasasına göre, ül-
kede kayıtlı seçmen sayısının yüzde 30’unun oy 
kullanması durumunda referandum geçerli sayı-
lıyor. Referanduma sunulan değişikliğin onay-
lanması için de kullanılan geçerli olayların yüzde 
50’si gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Atambayev, oyunu kullandıktan 
sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa 
değişikliklerinin kabul edilmesi durumunda ana-
yasadaki parlamenter yönetim sisteminin daha 
güçlü işleyeceğini ve ülkeye dışarıdan her türlü 
müdahaleyi engelleyeceklerini söyledi. 

İktidar partisi, Atambayev’in isteği doğrultusun-
da meclisteki bazı partilerle ortaklaşa hazırladığı 
ve anayasanın 41 maddesinde değişiklik yapmak, 

başbakanın yetkililerini güçlendirmek ve yargı 
reformlarını hızlandırmak için referandum kararı 
almıştı. 

Halk tarafından onaylanan yeni değişiklikle-
re göre, başbakan veya başbakan yardımcılığı 
görevine seçilen milletvekilinin milletvekilliği 
düşmeyecek, yerel yönetimlere atama ve görev 
verme yetkisi yerel meclislerden alınarak başba-
kana verilecek ve geçici olarak cumhurbaşkanlığı 
görevini yürüten kişi, cumhurbaşkanlığı seçimle-
rine aday olamayacak.

Kırgızistan’ın yeni anayasa değişikliğinde, cum-
hurbaşkanlığının görev ve yetkililerine ise doku-
nulmadı.

Anayasa referandumuna, meclisteki Ata Meken 
Partisi ve İlerleme ve Kalkınma Partileri yanı sıra 
çok sayıda sivil toplum örgütü karşı çıkmıştı. 

Kırgızistan’ın bağımsızlık tarihinde ilk kez refe-
randumla yerel seçimler aynı anda organize edi-
lirken, oy sürecini başta Türkiye olmak üzere 200 
yabancı ve binlerce yerli gözlemci izledi.

KırgıZistan’Da referanDUm sOnUçları Belli OlDU
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova, Bişkek’te 
düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnternet üzeriden seçim mer-
kezlerinden gelen son bilgiler ışığında anayasa değişikliğinin yüzde 79,7 oyla kabul 
edildiğini bildirdi.
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•	 SİNGAPUR KOSOVA’YI TANIDI

Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, 24 
Haziran 2014 tarihinde Singapur mevkidaşı 
Vivian Balakrishnan’a gönderdiği mektuba 
cevaben Singapur Cumhuriyeti’nin Kosova 
Cumhuriyeti’ni tanıyıp diplomatik ilişkiler 
kurduğunu duyurdu. 113 ülke tarafından tanınan 
Kosova’yı bununla dört ASEAN ülkesi de tanımış 
bulunuyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden 
biri ve insan başına GMSH ile dünyanın üçüncü 
ülkesi olan Singapur Kosova pasaportlarını da 
kabul etti. Böylece bu karara göre Kosovalılar 
Singapur için vizeyi bu ülkenin diplomatik ve 
konsolosluk temsilciliklerinde alabilecek veya 
e-vize için online başvurusunda bulunabilecekler.

•	 HALEP’TE ESAD REJİMİNE AİT SAVAŞ 
UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye’nin Halep şehrini vurmaya devam eden 
Esad rejimine ait bir savaş uçağı muhalifler tara-
fından düşürüldü. Suriyeli muhalifler Esad reji-
mine ait bir savaş uçağını Doğu Halep civarında 
düşürdü. Suriyeli kaynaklardan alınan bilgiye 
göre, düşürülen L-39 “Albatros” savaş uçağında-
ki iki pilot da hayatını kaybetti. El-Bab operas-
yonu sırasında, 3 Türk askerinin Suriye rejimine 
ait L-39 “Albatros” savaş uçağı saldırısında şehit 
olduğu iddia edilmişti.

•	 ÇEÇENİSTAN’DA İÇKİ SATAN  
DÜKKANLARA YASAKLAMA

Çeçenistan’da alkollü bir sürücünün sebep ol-
duğu kazada 7 kişinin ölmesi sonrasında, Rusya 
Federasyonu’na bağlı Çeçenya Cumhuriyeti’nin 
Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ülkede alkol 
satan dükkanların kapatılması talimatını verdi. 
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’da yaşa-
nan trafik kazasının ardından akollü içecek satan 
dükkanlara yasaklama getirildi. Çeçenistan yerel 
idare sözcüleri, alkol satan esnafın mağdur edil-
meyeceğini, kendilerine farklı bir iş sahası göste-
rileceğini belirtiyor.

•	 AZERBAYCAN RUS ASKERİ UÇAĞINA 
GEÇİT VERMEDİ

Azerbaycan’ın Suriye’ye gitmek için yola çı-
kan Rus IL-76 uçağının geçişine izin vermedi ve 
uçağın kalktığı Soçi havalimanına geri dönmek 
zorunda kaldı. Erivan üzerinden Suriye’ye giden 
uçak pilotu ve kule arasındaki konuşmada “Eri-
vana gidemezsiniz. Çünkü Azerbaycan, uçağın 
ilerlenmesine izin vermiyor” denildiği açıklan-
dı. Ardından Rus uçağı ekibine Soçi havaalanına 
geri dönmesi talimatı verildi. Uçağın sorunsuz 
kalktığı havaalanına indiği bildirildi.

•	 ÖZBEK GAZININ ÇİN’E SATIŞI 2,5 KAT 
ARTTI

2016 yılının ilk 10 ayında Özbekistan, Çin’e 4 
milyar 680 milyon dolar değerinde 18 milyon 
320 bin ton gaz sattı. Özbekistan’ın Çin’e sattı-
ğı gaz miktarının 2016 yılında yaklaşık 2,5 kat 
artarak 2 milyon 730 bin tona ulaştığı bildirildi. 
Özbek yetkililer bu yılki gaz satışından 602 mil-
yon dolar kâr elde etti. Bu rakam geçen seneki 
satışlarla karşılaştırıldığında yüzde 62 oranında 
arttığı gözlemlendi.

•	 YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI:  
KKTC İŞGALCİ

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Kıbrıs’ta 
bir Türk devleti değil işgal olduğunu iddia etti. 
“Kuzey Kıbrıs’ta Türk cumhuriyeti yok. Kuzey 
Kıbrıs’ta istila ve işgal var. Böyle bir devlet mev-
cudiyeti yok. Hiç kimse buna karşı çıkmıyor” 
diyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pav-
lopulos, “Her kim güçlülerin hukukunun ulusla-
rarası hukuktan üstün olduğunu düşünüyorsa ya-
nılıyor” ifadelerini kullandı.
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•	 KUZEY KAFKASYA’DA ÇATIŞMA:   
7 ÖLÜ

Kuzey Kafkasya’da yaşanan silahlı çatışmalarda 
yedi kişi öldürüldü. Bu çatışmalarda yaralanan-
lar hakkında net bir bilgi bulunmamakta. Ölenler 
arasında bir güvenlik çalışanı ve Dağıstan’da Rus 
güçlerine karşı savaşan altı silahlı militan bulu-
nuyor. Öldürülenlerden birinin IŞİD’in Kafkasya 
Vilayeti lideri olarak bilinen tespit edilen Ebu 
Muhammed lakaplı Aselderov Rüstem Magome-
dovich olduğu iddia edildi. Raporda Rus güven-
likçiler ve silahlı militanlar arasındaki çatışmala-
rın Dağıstan’ın Kazbek, Kızılyurt ve Hasavyurt 
bölgelerinde yaşandığı bildirildi.

•	 TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 
BİNALİ YILDIRIM TATARİSTAN’DA

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım 
Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin 
başkenti Kazan’a gitti. Moskova’daki temasları-
nın ardından kente gelen Başbakan Yıldırım’ı, 
Kazan Havalimanı’nda, Tataristan Cumhurbaş-
kanı Rüstem Minnihanov karşıladı. Yıldırım ile 
birlikte eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Ba-
kanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Grup Başkan-
vekili Mustafa Elitaş da Kazan’a geldi. Türk-Ta-
tar İş Forumu ve Sadri Maksudi Arsal Anıtı’nın 
açılış törenine katılacak olan Başbakan Binali 
Yıldırım, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov 
ile bir araya geldi.

•	 AGİT’TEN AZERBAYCAN VE   
ERMENİSTAN’A MÜZAKERE TEKLİFİ

AGİT Minsk Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları 
Dağlık Karabağ sorununun müzakereler yoluyla 
çözülmesi konusunda açıklama yaparak, 
Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin yeniden 
bir araya gelmeleri için katkıda bulunacaklarını 
bildirdi. Yapılan ortak açıklama Hamburg’da 
buluşan Rusya, ABD ve Fransa dışişleri 
bakanlarından geldi. Açıklamada tarafların 
Dağlık Karabağ sorununun müzakereler yolu ile 
hızlı çözülmesine ihtiyaç olduğu vurgulanırken, 
“Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır 
bölgelerde Nisan ayında ağır silahların kullanımı 
ile patlak veren yeni çatışmaların tekrar 
etmesinden endişeliyiz. Bölgede yaşanan şiddet 
ve tehdit olaylarını kınıyoruz” denildi.

•	 TÜRKMENİSTAN’DA GIDA İÇİN  
RANDEVU SIRASI

Türkmenistan’da devlete ait mağazalarda 
gıda için sıra bir ay önceden sıraya giriliyor. 
Türkmenistan’da geçtiğimiz yılbaşında ABD 
Dolar’ının satışının yasaklanmasının ardından 
yükselen gıda fiyatları yüzünden halk devlet 
mağazalarından alışveriş yapabilmek için aylar 
öncesinden sıra alıyor. Türkmenistan’daki 
ekonomik sıkıntılar sebebiyle vatandaşlar haftalar 
önceden devlet mağazalarında satışa sunulan gıda 
ürünlerini satın alabilmek için sıra nöbeti tutuyor.

•	 ATAMBAYEV’İN TÜRK OKULU TAVRI 
DEĞİŞMEDİ

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atam-
bayev, yılsonu değerlendirmesi toplantısında 
ülkelerindeki Gülen okulları ile ilgili yaptığı 
açıklamada okulların kapatılmayacağını ancak 
kontrolleri altında olduğunu söyledi. Atamba-
yev, yılsonu değerlendirme toplantısında göreve 
gelmesinden bu yana geçen beş yıl içinde ülkede 
neler değiştiğine dair yaptığı açıklamada, göre-
vi süresindeki en önemli başarısının Kırgızların 
büyük bir ulus olduğunu hatırlaması olduğuna 
dikkat çekti. Atambayev, “Bu süre içinde birçok 
iş yapmış olsak da daha birçok hedefimizi yerine 
getiremedik” dedi.
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•	 ÖZBEKİSTAN RUSYA’DAN TİCARET 
KISITLAMALARININ KALDIRILMASINI 
İSTEDİ

Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı 
yardımcısı Shavkat Tulyaganov bir açıklama 
yaparak ülkesinin Rusya’dan ticaret ve transit 
alanlarında kısıtlamalarının kaldırmasını 
istediğini söyledi. Özbek yetkililer, bu 
sınırlamanın Bağımsız Devletler Toğluluğu 
içinde serbest ticaret bölgesi anlaşmasının ihlali 
olduğunu savunuyor. Özbek yetkili Shavkat 
Tulyaganov “Biz Rusya’da kamu kurumları 
tarafından düzenlenen ihalelere aktif katılmak 
istiyoruz” dedi.

•	 KAZAKİSTAN HAPİSHANELERİNDE 
DİNİ EĞİTİM DÖNEMİ

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ülkedeki 
tüm hapishanelerin her birinde bulunan 
mahkumlara İslam dininin gerçeklerini anlatacak 
bir imam görevlendirdi. Kazakistan’da terörizm 
ve dini aşırılık iddiasıyla ilk suçlamalar 
2000’lerin başında ortaya çıkmaya başlamıştı. 
Şu anda ülkedeki 67 cezaevinde 400’den 
fazla Müslüman, ‹terörizm ve aşırı dincilik’ 
suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Kazakistan’da 
dini radikal akımların ve takipçilerinin artmaya 
başlamasından sonra Müslümanlar Dini İdaresi, 
özel bir bölüm oluşturmuştu. Bu bölümde görevli 
imamlar, gözaltında olan aşırılık ve terörizm 
yanlısı kişiler ile çalışıyor. Bu çalışmalar dini 
sohbetler şeklinde oluyor. Bunun yanında 
imamlar özellikle gençlerin radikal eğilimlere 
yönelme nedenlerini belirlemeye çalışıyor. 

•	 KIRGIZİSTAN, KIŞ TURİZMİ KEŞFETTİ

Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Azamat Camankulov, “Turistleri, eşi benzeri 
olmayan zengin göçebe kültürümüz, dağlarımız, 
birbirinden güzel manzaralar kış sezonunda 
cezbediyor” dedi. Ülkenin kuzeyindeki Çuy ve 
Issık Göl bölgesinde kışın gelmesiyle beyaza 
bürünen Tanrı Dağı’nda bulunan kayak tesisleri, 
yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Azamat 
Camankulov, ülkede faaliyet gösteren 23 kayak 
merkezinin, yerli ve yabancı turistlere kapılarını 
açtığını belirterek, “Kayak merkezlerimiz, 
turistleri ağırlıyor. Almanlar, Avusturyalılar 
ve Fransızlar gelmeye başladı. Türkiye’den de 
misafirlerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

•	 KAZAKİSTAN’DA AF YASASI  
ONAYLANDI

Kazakistan’da, Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in ülkenin bağımsızlığının 25. 
yılı münasebetiyle Meclise sunduğu af yasa 
tasarısı onaylandı. Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin’in başkanlığında yapılan genel 
oturumda, milletvekilleri af yasa tasarısına 
“evet” oyu verdi. Af yasasının, Nazarbayev’in iyi 
niyetinin ve hümanizminin göstergesi olduğunu 
belirten Nigmatulin, yasasının özel durumu olan 
mahkumları kapsayacağını söyledi. Nigmatulin, 
yasa kapsamında hamile kadınlar, engelliler, 
küçük çocuğu olanlar ve çocuklarına bakacak 
kimsesi bulunmayan erkekler ve yaşlıların 
affedileceğini ifade etti.

•	 ÖZBEKİSTAN’IN YENİ LİDERİNİN İLK 
ZİYARETİ RUSYA’YA

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı seçilen Şevket 
Mirziyoyev ilk yurtdışı resmî ziyaretini Rusya’ya 
yapacak. Rusya Devlet Başkanı’nın Basın 
Sekreteri Dimitri Peskov tarafından “pozitif bir 
gelişme” olarak yorumlandı. Rus uzmanlar ise, 
Özbektan liderinin Moskova ziyareti konusunda 
herhangi bir şüphelerinin olmadığını bildirerek, 
bu ziyaretin Rusya ve Özbekistan arasındaki 
ilişkilerin iyileştirilmesini sağlayacağını öngördü. 
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•	 RUSYA’DA 12 ORTA ASYALI GÖÇMEN 
TUTUKLANDI

Rusya’da terörle mücadele operasyonu 
kapsamında yasaklı Hizb-ut Tahrir örgütüne üye 
olmak iddiasıyla 12 Kırgız ve Özbek vatandaşı 
tutuklandı. Tutuklu vatandaşların yakınları 
ise Rus yetkililerin suçlamalarını reddetti. 
Moskova’nın Meshchansk ilçesi mahkemesi 
kararı ile tutuklanan bu göçmenler Rusya Ceza 
Kanunu’nun 205,5 maddesinin 1 ve 2 bölümüne 
göre, “Rusya’da yasaklanan terör örgütünün 
faaliyetlerine katılmakla” suçlanıyor. Rus 
polisinin bu insanların evindeki yasadışı dini ve 
edebiyat içerikli kitap ve video malzemelerine el 
koyduğu bildirildi.

•	 ÖZBEKİSTAN HÜKÜMETİNDEN  
HALKA “BEYAZ MASA”

Özbekistan’ın her ilçe ve şehrinde halkın 
dileklerinin alınacağı kabul bölümleri açılacak. 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
Anayasanın 24. yıldönümü vesilesiyle yapığı 
konuşmada ülkenin her ilçe ve şehrinde halk 
kabul bölümleri açılacağını söyledi. Daha önce 
“devletin gereken şeklinde çalışmadığını” 
belirten Mirziyoyev, yeni hükümetinin yapacağı 
reformları açıkladı. Yeni açılacak halk kabul 
bölümleri ile yerel yöneticilerin daha aktif olmaya 
yönlendirileceğini söyleyen yeni Özbek lider 
bundan sonraki dönemde il ve ilçe rehberlerinin 
halk tarafından seçilebileceğini de söylemişti. 

•	 KAZAKİSTAN’DA “RUSLAR AYRILSIN” 
ÇAĞRISINA HAPİS

Kuzey Kazakistan ilinin etnik Rus olan bir sakini, 
sosyal medyada etnik nefreti körüklemek ve 
Rusya’ya katılma çağrısında bulunmak suçundan 
5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 
kararında İgor Çuprin adlı etnik Rus olan 
Kazakistan vatandaşının, 2014-2015 yıllarında 
İnternetteki “VKontakte” sosyal ağında etnik 
Kazaklar hakkında defalarca olumsuz fikirler 
bildirdiği belirtildi. Kararda, “İgor Çuprin’in bu 
yazışmaları sonucunda toplumda etnik nefret 
ve Kazakistan Cumhuriyeti bütünlüğüne tehdit 
olguları oluşmuştur” denildi.

•	 RUSLAR ÖNCE VURDU SONRA   
İNSANİ YARDIM YAPTI

Rusya, kendisine bağlı savaş uçaklarının 
Halep’te sivilleri vurmasından saatler sonra, 
Halep sokaklarında insanî yardım dağıttı. 
Sivillere yapılan yardımlarda Rusya ve Suriye 
rejiminin bayrağının yer alması dikkati çekti. 
Yardım poşetlerinde Rusya ve Suriye rejiminin 
bayrakları yan yana yer alırken, bayrakların 
altında hem Rusça hem Arapça “Rusya sizinle” 
ifadelerine yer verildi.

•	 ALMAZBEK ATAMBAYEV: PUTİN, 
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN 
AYRILMAMI İSTEMİYOR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in kendisinden cumhurbaşkanlığı 
süresinin bitmesinin ardından görevi 
bırakmamasını istediğini söyledi. Görev süresi 
2017 yılında bitecek olan Atambayev konuyla 
ilgili “Putin görevi bırakmamamı söyledi. Ben 
de buna halkın karar vereceğini söyledim.” dedi. 
Atambayev, Nazarbayev’in de benzer ifadeler 
kullandığını belirtti. Rusya’nın 2009 yılındaki 
bir anlaşma doğrultusunda Kırgızistan’da 49 
yıllığına Kant askeri üssünü bulundurması 
imza altına alınmıştı. Atambayev, Kant askeri 
üssünden, süresi dolduğunda Kırgızistan 
topraklarındaki varlığını çekmesi gerektiğini 
ifade ederek “Kırgızistan gelecekte yalnızca 
kendi gücüne itimad etmeli” dedi. Atambayev, 
konuyu Putin ile görüştüklerini ve Putin’in 
kendisini anlayışla karşıladığını vurguladı.
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•	 RUSYA KUZEY KAFKASYA   
HALKLARINDAN ALİYEV’E   
KAFKASYA GİYSİSİ HEDİYESİ

Rusya’nın Kuzey Kafkasya Halkları Dini Yüksek 
Konseyi üyeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’e Kafkasya giysi ve hançer 
hediye etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nda 
Aliyev’i ziyaret eden yetkililer, Azerbaycan 
ve Kuzey Kafkasya halkları arasında tarihi 
bağlar olduğunu belirterek, “Rus-Azeri 
ilişkilerinin” önemini vurguladı. Rusya’ya bağlı 
Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti Müftüsü İsmail 
Berdiyev de konuşmasında Rus-Türk barışının 
sağlanmasında yaptığı katkılarından dolayı 
Aliyev’e şükranlarını iletti. Rus müftü, “Rus-
Türk ilişkilerinin kötüleştiği dönemde benim 
kalbim çok ağrıdı. Türkiye Müslüman bir ülke, 
bize manevi olarak yakın, dolayısıyla çok ağır 
idi. Siz bu barışın sağlanması için çok önemli 
rol oynadınız, katkı sağladınız. Bundan dolayı 
sizlere büyük şükranlarımızı sunuyoruz. En 
önemlisi de Allah’tan büyük sevap kazandınız.” 
ifadeleri kullandı.

•	 İDLİB’DE YİNE SİVİLLERE SALDIRI

Esad güçlerinin İdlib kentindeki yerleşim 
yerine düzenlediği saldırıda 11 kişinin hayatını 
kaybetti. İdlib il savunma yetkililerinden Leys 
Faris, orduya ait savaş uçağının, muhaliflerin 
kontrolündeki İdlib kent merkezinin güneyindeki 
yerleşim yerini bombaladığını belirtti. Saldırıda, 
aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 11 
sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını 
söyleyen Faris, sivil savunma ekiplerinin yıkılan 
evlerin enkazları altında kalan insanlara ulaşmaya 
çalıştığını kaydetti.

•	 KERKÜK’TE TÜRKMENLERE AİT  
TOPRAKLARA EL KONULUYOR

Daha önce de Türkmen karşıtı politikalar 
ile kendinden söz ettiren Kerkük Valisi yine 
Türkmenlere yönelik skandal bir karara imza attı. 
Göçmenler için kamp yapılacağı gerekçesiyle 
Kerkük’ün Leylan nahiyesine bağlı Yahyava 
Köyünde Türkmenlere ait 400 dönümlük 
araziye el koymaya karar verdi. Kerkük Valisi 
ve yönetimi Kerkük’ün Leylan nahiyesine 
bağlı Yahyava köyü sakinlerinin izni olmadan 
arazilerinde göçmenler bahanesi ile yeni bir 
kamp yapma kararı aldı. Yahyava Köyü sakinleri 
arazilerine sahip çıkmak için protesto düzenledi. 
Kerkük Valisinin küstah kararını protesto eden 
Türkmenler bu kararı kınadıklarını ve kesinlikle 
reddettiklerini belirttiler. Protesto yapan Yahyava 
köyü sakinleri Kerkük Valisine iki yıl önce 
göçmenlere herkesten önce 100 dönümlük arazi 
bağışladıklarını ve o arazilerde yapılan kamplarda 
binlerce aileye yardım edildiğini açıkladı.

•	 TUTUKLU YAPÇAN İÇİN ANAYASA  
MAHKEMESİNE İDARİ TEDBİRİN   
İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

2002’den bu yana BM’nin kendisine tanıdığı 
mülteci statüsü ile Türkiye’de yaşıyorken, 31 
Ağustos 2016’da gözaltına alınan ve o tarihten beri 
göz altında tutuklu bulunan  Abdulkadir Yapçan 
hakkında Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemeleri’nin Çin’e veya bir başka 
üçüncü bir ülkeye gönderilemeyeceği yolundaki 
kararı ile İstanbul Bakırköy 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinin verdiği beraat ve tutululuk halinin 
sona erdirilmesi  hükümlerine rağmen,  Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kırklareli Geri 
Gönderme Merkezi’nde idarenin bir tasarrufu 
olarak tutulmaya devam ediliyor.Bu son gözaltı 
durumunun ortadan kaldırılması için girişimlerde 
bulunan Abdulkadir Yapçan’ın avukatı Anayasa 
Mahkemesi’ne tekrar başvuruda bulunarak  
kendisinin serbest bırakılması talebi ile dava 
açtı. Avukat Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 
dava dilekçesinde hakkındaki  idari tedbirin iptal 
edilmesini Yapçan’ın serbest bırakılmasını istedi.
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•	 PROGRAMCILARDAN KIRIM TATARCA 
SÖZLÜK UYGULAMASI

Programcılar “Qırımtatar 
tili” (Kırım Tatar Dili) 
adıyla yeni eğitici 
multimedya sözlük 
uygulaması geliştirdiler. 
Geliştirilen yeni eğitim 
amaçlı dil uygulaması 
Android işletim sistemi 
ile çalışan telefonlarda 

kullanılabiliyor. 700’den fazla kelimenin yer 
aldığı sözlük yardımıyla kelimelerin sesli çevirisi 
de yapılıyor. İsteyen Kırım Tatarca bilgisini eğitici 
oyunlar yardımıyla kontrol edebiliyor. Böyle bir 
uygulama geliştirme fikri Kırım Mühendislik ve 
Pedagoji Üniversitesi öğretim görevlisi, Dr. Tair 
Kerimov ve Cemile Kerimova’da doğdu. Tasarı 
ve uygulamayı geliştirme çalışmaları Kırım 
Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Ekonomi, 
Yönetim ve Enformasyon Teknolojileri Fakültesi 
mezunu Elnara Nitşayeva tarafından yapıldı. 
Uygulama Google Play’den indirilebiliyor.

•	 AZERBAYCAN’I EUROVİSİON’DA   
DİANA HACIYEVA TEMSİL EDECEK

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenecek 
olan 2017 Eurovision Şarkı Yarışması’nda 
Azerbaycan’ı “Dihaj”ın solisti Diana Hacıyeva 
temsil edecek. Azerbaycan’ın 10. temsilcisi 
olarak seçilen Diana Hacıyeva 2011 Eurovision 
Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan’ı temsil 
edebilmek için Milli Seçim Turu’na katılmış ve 
yarışmayı 4. olarak tamamlamıştı.

•	 TÜRK CUMHURİYETLERİNİN  
BALIKÇILARI TÜRKİYE’DE

Türk Cumhuriyetleri’nden gelen balıkçılık sektörü 
temsilcileri ve uzmanlar, Antalya’nın Demre 
İlçesi’nde çeşitli incelemelerde bulundu. Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın 
(TİKA) organizasyonu kapsamında Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’dan 13 balık üretim tesisi sahibi, 
su ürünleri mühendisleri, öğretim üyeleri ve 
devler sektör temsilcileri 2 haftalık program için 
Türkiye’ye geldi. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma 
Üretim ve Eğitim Enstitüsü Kepez Birimi 
Tesisleri’ni inceleyen heyet ardından Fethiye’ye 
geçti. Burada alabalık üretim tesislerini inceleyen 
heyet sonrasında Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü 
Beymelek Birimi’ne geldi.

•	 HALEP’TE REJİM BÖLGELERİNE  
GEÇEN SİVİLLERE GÖZALTI

Birleşmiş Milletler, Suriye’nin Halep kentinde 
rejimin kontrolündeki bölgelere geçenlerin 
gözaltına alındığına ilişkin iddiaların olduğunu 
belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane 
Dujarric, günlük basın toplantısında, Halep’teki 
insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Dujarric, Halep’in doğusunda artan çatışmalar 
ve hava saldırıları nedeniyle rejimin ele geçirdiği 
bölgeden yaklaşık 31 bin 500 kişinin yerinden 
edildiğine dikkati çekti.

•	 DOĞU TÜRKİSTAN’DA 6,2   
ŞİDDETİNDE DEPREM

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 6,2 
büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin 
Deprem Ağları Merkezi, Çangci vilayetinin 
Hutubi kasabasında yerel saatle 13.15’te 
meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, 
6 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. 
Sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin 
bilgi verilmedi. Hutubi kasabası, özerk bölgenin 
başkenti Urumçi’nin 68 kilometre batısında 
bulunuyor.



www.turkdunyasibirlik.org

14

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | ARALIK 2016

•	 ASTANA’DA GÜVENLİK SEVİYESİ  
SARIYA YÜKSELTİLDİ

Astana Valisi Aset İsekeşev başkanlığında, 
Almatı Emniyet Müdürü ve Ulusal Güvenlik 
Komitesi (KNB) departman başkanının 
katılımıyla gerçekleşen terörle mücadele 
komisyonu toplantısında 8 Aralık 2016 ve 15 
ocak 2017 tarihleri aralığında Astana’da güvenlik 
seviyesinin “sarı”ya çıkarıldığı duyuruldu. 
Toplantıda Kazakistan Bağımsızlığının 25. 
yıldönümü kutlamaları çerçevesinde halka 
açık yerlerde kamu güvenliğinin sağlanması 
için önlemlerin alındığını ve bütün güvenlik 
birimlerinin teyakkuza geçirildiği açıklandı. 
Kentteki stratejik noktalarda güvenliğin 
sağlanabilmesi için güvenlik seviyesinin 
SARI’ya çıkarıldığı, Bağımsızlığın 25. 
yıldönümü kutlamalarında güvenlik tedbirlerinin 
artırıldığı, halka açık yerlerde 2.000’den fazla 
polis memurunun görev yapacağı belirtildi.

•	 SİLİGU MEZARLIĞI’NDAKİ KIBRISLI 
TÜRKLERİN TÜRBELERİ YAPTIRILDI

Limasol’a bağlı Siligu köyünde Siligu 
Dayanışma Derneği tarafından yaptırılan 16 
Kıbrıslı Türk’ün kabirlerinde tören düzenlendi. 
Törene, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim 
Benter, Siligu kökenli milletvekili Erkut Şahali, 
Girne Belediye eski Başkanı Sümer Aygın, 
Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem 
Rasımoğlu katıldı.Törende ilk konuşmayı yapan 
Dernek Başkanı Özel Tahsin, Siligu köyünün 
tarihi ve Kıbrıs coğrafyası konusunda bilgi 
verdi. Siligu Türklerinin fedakarlıklarını, dini ve 
milli inançlarına bağlı olduklarını, fakirliği bir 
kader kabul etmeyip çocuklarını okutup değerli 
insanların yetişmesine katkı koyduklarını anlatan 
Tahsin, türbelerini yapmak suretiyle manevi 
yönden görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.
Törende milletvekili Erkut Şahali, türbelerin 
yapımına katkı koyan Vakıflar İdaresi Genel 
Müdürü  İbrahim Benter, Siligu köyü kökenli iş 
adamı Bulut Akacan ve Ekrem Şahali de birer 
konuşma yaptı. Konuşmaların ardından okunan 
dua ile tören sona erdi.

•	 ORTA ASYA’DAKİ RUS NÜFUSUNDA 
BÜYÜK AZALMA

Uzun yıllar Rusya egemenliği altında yaşayan 
Orta Asya ülkelerindeki Rus nüfusu giderek 
azalıyor. Yapılan son araştırmalarda, bu 
ülkelerin başında çok ciddi Rus nüfusu ile öne 
çıkan Kazakistan bulunuyor. Rus kaynakların 
yaptığı bir araştırmaya göre, 1959 yılında 
Kazakistan’daki nüfusun %42’sini oluşturan 
Rusların genel nüfusa oranı, 2010 yılı itibariyle 
%21’e düşmüş durumda.Kırgızistan’da da Rus 
nüfusu büyük bir azalma gösterdi. Son 51 yıl 
içerisinde Kırgız nüfusundaki Rusların oranı 
%25 azaldı. Özbekistan’da %13.5’tan 2,7’ye 
düşen Rus nüfusun oranı, Türkmenistan’da şu 
anda %3.2, Tacikistan’da ise sadece %0.5

•	 TATARİSTAN’DA ÖNERİ: TÜRK-TATAR 
UYGARLIĞI TURİSTLERE ANLATILSIN

Kazan’da düzenlenen bir iş forumunda, Rusya’da 
yeni bir turistik turla, Türk ve Tatar uygarlığının 
turistlere anlatılması önerisinde bulunuldu. 
Tura Rusya’nın Kazan, Kırım, Tümen, Sibirya, 
Astrahan gibi yerlerinin dahil edilmesi, 
Kazan Kremlin’inin ise turun merkezi olarak 
belirlenmesi önerildi. Tataristan Cumhurbaşkanı 
Rüstem Minnihanov da öneriye destek verdi.

•	 AB’DEN KIRGIZİSTAN’A 10 MİLYON 
AVROLUK EĞİTİM DESTEĞİ

Avrupa Birliği (AB), Kırgızistan’da eğitim ve 
öğretim standartlarının yükseltilmesi, meslek 
okullarının ve kamu maliyesinin yönetiminin 
iyileştirilmesi için yürütülen reform programına 
destekte bulundu. Maliye Bakanlığından yapılan 
açıklamada, AB’nin, Kırgızistan Eğitim ve 
Bilim Bakanlığının 2016-2020 Eğitim Kalkınma 
Stratejisi’ne 10 milyon avroluk desteğinin 
Kırgızistan hazinesine yatırıldığı bildirildi.
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•	 KIRIMOĞLU: İŞGALCİLER KIRIM’A 6 
NÜKLEER BAŞLIK YERLEŞTİRDİ

Kırım Tatar halkının millî lideri, Ukrayna 
Cumhurbaşkanının Kırım Tatarlarından 
Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu, Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu’nda Kırım’ın Rusya tarafından 
yasadışı ilhakını konu alan müzakerelerine 
katıldığı sırada Rus işgali altındaki Kırım’da 
nükleer silah olduğunu ifade etti. Kırım’ın askeri 
üse dönüştürüldüğünü kaydeden Kırımoğlu, 
“Elde ettiğimiz bilgilere göre yarımadaya nükleer 
silah bile getirildi. Kırım Tatar Milli Meclisi’nin 
kaynakları 6 nükleer başlık getirildiğine dair 
bilgiye sahip” dedi. Bunun yanı sıra “Karşı 
istihbaratımızın malümatına göre orada FSB 
(Federal Güvenlik Servisi) ve polis dahil yaklaşık 
70 bin asker bulunuyor” diyen Kırımoğlu, Kırım 
meselesinin askeri yolla çözülemeyeceğini bir 
kez daha dile getirdi ve sorunun tercih edilen 
diplomatik çözüm yollarından birinin Rusya’ya 
yönelik sert yaptırımların uygulanması olduğuna 
işaret etti. Kırım’ın işgalle birlikte Sovyet 
dönemine geri döndüğünü ifade eden Kırımoğlu, 
“İşgalciler tüm demokratik özgürlükleri ortadan 
kaldırdı, kurulan rejim Sovyet rejimine benziyor. 
İnsanlar korku içinde yaşıyor, ihbarlar artıyor. 
Kırım Tatarlarına karşı davranış farklı çünkü 
onlar net şekilde işgali kabul etmediklerini 
söylediler” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra 
Kırım Tatar halkının milli lideri, işgalci baskısının 
yüzde 95’inin Kırım Tatarlarına yönelik 
olduğunu,Kırım Tatarlarının kaybolmaları ve 
onlara yönelik baskılarda Rusya Federasyonu 
cezalandırıcı organlarının parmağı olduğunun 
şüphe götürmediğini kaydetti.

•	 TÜRKMEN LİDERİN KİTABI ZORUNLU 
EĞİTİME ALINDI

Türkmenistan Eğitim Bakanlığı, Devlet Başkanı 
Gurbangulu Berdimuhamedov’un ‘Paýhas 
Çeşmesi’ (Bilgelik Kaynağı) adlı kitabının 
okullara eğitim dersliği olarak kullanılması için 
talimat verdi. Berdimuhamedov’un daha önce 
de ‘İyi isim bozulmaz’ isimli romanı 7. sınıf 
öğrencileri için edebiyat programına sokulmuştu. 
Türkmenistan’da geçmişte eski Cumhurbaşkanı 
Niyazov’un 2001 yılında yazdığı ‘Ruhname’ adlı 
kitabının Türkmen halkının manevi yol göstericisi 
olarak ülkedeki tüm üniversiteler, liseler ve orta 
okullarda öğretilmesi mecburi idi.

•	 KAZAK GÜREŞİ VE ÖZBEK PİLAVI 
UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü) Somut Olmayan Kültür Mirası 
Listesi’ne, Kazak Güreşi ile Özbek Pilavı 
dahil edildi. Liste UNESCO tarafından somut 
olmayan kültürel mirasların daha iyi korunmasını 
sağlayabilme ve dünya çapında farkındalık yaratma 
amacıyla  her sene oluşturuluyor. UNESCO 
Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 
11. Komite Toplantısı Etiyopya’nın başkenti 
Addis Ababa’da düzenlendi. Toplantı sonrası 
kültürel miras sayısının 28’e artarak 366’ya 
ulaştığı açıklandı.

•	 TİKA’DAN AZERBAYCAN’DA E-VİZE 
SİSTEMİNE DESTEK

Azerbaycan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem 
Genel Müdürlüğü danışmanlığında hayata 
geçirilen proje kapsamında kurulan ASAN Hizmet 
elektronik vize (e-Vize) sistemi tanıtıldı. 10 Ocak 
2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak 
olan e-Vize sistemi sayesinde ilk aşamada, 
Azerbaycan’ı ziyaret etmek isteyen 81 Ülkenin 
vatandaşları “evisa.gov.az” sitesi üzerinden en 
geç 3 gün içerisinde vize alabilecekler.
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•	 ÇİN YÖNETİMİNDEN UYGURLARLA  
İLGİLİ FLAŞ BİR KARAR DAHA

Çin Merkez Yönetimi ağırlıkla Doğu 
Türkistan’da yaşayan 22 milyon Müslüman 
Uygur’dan pasaportlarını polis karakollarına 
teslim etmeleri talebinde bulundu. Öte yandan, 
Almanya’daki Uluslararası İnsan Hakları 
Koruma Teşkilatı Tehdit Altındaki Halklar 
Örgütü, BM Mülteci Yüksek Komiserliği’nden 
Hindistan ve Tayland’ın Uygur mültecileri 
Çin’e iade etmemeleri için müdahale etmesini 
isteyerek, bu mültecilerin Çin’e iade edilmesi 
durumunda işkence göreceklerinin ya da idam 
veya hapis cezasına çaptırılacağının altını çizdi. 
Örgüt, Tayland’ın daha önce iade ettiği 109 
Uygur mültecinin benzer akıbete uğradığını da 
belirtti.

•	 KAZAK BOKSÖR GUİNNESS   
REKORLAR KİTABI’NA GİRDİ

Dünyaca ünlü Kazak boksör Gennady Golovkin 
en yüksek nakavt yüzdesiyle orta sıklet dünya 
şampiyonu olarak Guinness Rekorları kitabına 
girdi. Golovkin çıktığı toplam 35 karşılaşmada 
hiç yenilmedi ve galibiyetlerini de yüzde 91.67 
nakavt ile alarak yeni bir rekor kırmış oldu. 34 
yaşındaki Golovkin çıktığı 35 maçın 32’sini 
nakavtla yendi. Bu büyük başarıya imza atan  
Kazak boksör, WBA, IBF, IBO, WBC dünya 
şampiyonu unvanını da taşımakta.

•	 UKRAYNA KANALINDA KIRIM   
TATARCA YAYIN BAŞLADI

Ukrayna’nın yurtdışına 
yayın yapan UA|TV adlı 
televizyon kanalında 
Kırım Tatar bölümü 
çalışmalarına başladı. 
Söz konusu bölümün 

görevi, Kırım Tatar diasporası başta olmak 
üzere yabancı seyircilere Ukrayna’daki olay ile 
ilgili bilgi vermek. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Ukrayna Enformasyon Politika Bakan 
Yardımcısı Emine Ceppar, “UA|TV kanalı, 
yurtdışına yayın yapan bir televizyon kanalı. 
Onun esas kitlesi yabancı seyirciler. İlk önce 
bizim diasporalarımız… En büyüklerinin 
Türkiye, Romanya, ABD, Kanada’da olan 
Kırım Tatar diasporalarının söz konusu yayına 
ilgi göstereceğini düşünüyorum” diye kaydetti. 
Ukrayna’nın UA|TV adlı televizyon kanalında 
gerçekleştirilen Kırım Tatarca yayın 30 dakika 
devam edecek, ancak bu sürenin 1 saate kadar 
arttırılmasına ilişkin planlar var.

•	 ALMAZBEK ATAMBAYEV,   
NURSULTAN NAZARBAYEV’E  
TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, Kazakistan lideri Nursultan 
Nazarbayev’i ülkesinin bağımsızlığının 25. 
yıldönümü vesilesiyle tebrik etti. Atambayev’in 
mevkidaşına gönderdiği mesajda, “Sizi ve kardeş 
Kazakistan halkını devlet bayramı, yani ülkenin 
bağımsızlığının 25. yıldönümü vesilesiyle 
yürekten tebrik ederim. Bağımsızlığı elde ettikten 
sonra sizin başkanlığınız sayenizde Kazakistan, 
devlet inşası, sosyo-ekonomik kalkınma ve 
reform düzenlemede etkileyici sonuçlara ulaştı 
ve küresel ve bölgesel güvenlik sağlanması 
entegrasyon sürecini desteklemek için büyük 
çaba gösteren uluslararası ilişkilerde bir yetkili 
katılımcının görüntüsünü sağlamlaştırdı.” 
ifadelerine yer verildi.
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•	 TÜRKMENİSTAN İLE ÇOCUK SAĞLIĞI 
ALANINDA İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) Aşkabat Program Koordinatörlüğü, 
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) 
Türkmenistan Temsilciliği ile Türkmenistan 
Hükümeti işbirliğinde Türkmenistan’ın çocuk 
sağlığı alanındaki ülke ihtiyaçları ve stratejisi 
doğrultusunda başlatılan “Erken Çocuklukta 
Sağlık ve Gelişim Projesi”nin son etabı Ankara’da 
gerçekleştirildi. Çalışmaların ilerlemesi ve 
bölge ülkelerine yayılması akabinde Pediatri 
alanında bir “Türk Modeli”nin ortaya çıkması 
hedefleniyor.

•	 TÜRKİSTAN VALİSİ “TÜRK DÜNYASI 
 KÜLTÜR BAŞKENTİ” PROGRAMI  
HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Türkistan’ın “Türk Dünyası Kültür Başkenti” 
seçilmesi ardından bir basın toplantısını 
düzenleyen Türkistan Valisi Alipbek Öserbayev, 
ilgili resmi açılış programının 2017’nin Şubat 
ayında yapılacağını ve bütün yıl süresince çeşitli 
kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin devam 
edeceğini açıkladı. Vali Alipbek Öserbayev yıl 
boyunca devam edecek etkinliklerden Nevruz 
kutlamalarının çok geniş çapta gerçekleşeceğini 
ve etkinliğe tüm Türk Dünyası temsilcilerinin 
de iştirak edeceğini vurguladı. Aynı zamanda 
program kapsamında uluslararası Türk Tiyatro 
Festivali, TÜRKSOY XX. Opera Festivali, Türk 
Dünası Kitap Fuarı ile Sanat Yarışmaları, Orta 
Asya Sanat Festivali gibi önemli etkinliklerin 
yapılacağı belirtildi.

•	 KIRGIZİSTAN, DİNİ KONULARDA  
BİLGİ VE DANIŞMA MERKEZİ AÇTI

Kırgızistan’da ilk kez dini konuları üzerine 
Merkez, sivil toplum kuruluşlarının teknik 
desteği ile başkent Bişkek’te bilgi ve danışma 
merkezi açıldı. Merkezde, vatandaşlar için yetkili 
tavsiyeler ve psikolojik yardım sağlayacak hukuk, 
teoloji ve psikoloji alanlarında yüksek derecede 
nitelikli uzmanlar görev yapacak.

•	 “BAYIRBUCAK’TAN KERKÜK’E  
SURİYE VE IRAK TÜRKMENLERİNİN 
 STRATEJİK ROLÜ VE TÜRKİYE’NİN 
 GÜVENLİĞİ” PANELİ

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da “Bayırbucak’tan 
Kerkük’e Suriye ve Irak Türkmenlerinin Stratejik 
Rolü ve Türkiye’nin Güvenliği” başlıklı bir 
panel düzenlendi. Panelde yapılan konuşmalarda 
Suriye ve Irak’ta Türkmenlerin durumu, 
Türkmen bölgeleri ve Halep’te yaşanan insani 
dram dile getirildi. Panele Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriye 
Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Emin Bozoğlan, 
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi  ve Suriyeli ve Iraklı 
Türkmen şahsiyetler katıldı. Panelin sonunda 
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi, Türkmenlerin ortak 
bir gelecek ve ortak bir coğrafyasının olduğunu 
kayderek, “bugün  Halep’in imdadına Türkiye 
yetişmektedir. Avrupa Birliği, Arap ülkeleri 
neredeler? Oradaki insanlara mezheplerine 
bakmadan Türkiye sahip çıkıyor” dedi.

•	 KIRIM’I UKRAYNA İLE   
BÜTÜNLEŞTİRECEK ENFORMASYON 
STRATEJİSİ MARTTA

Ukrayna Bakanlar Kurulu, 2014 yılında Rusya 
tarafından işgal edilen Kırım’ın Enformasyon 
Reentegrasyonu Stratejisinin oluşturulması için 
takip edilecek yol haritasını onayladı. Ukrayna 
Enformasyon Politika Bakan Yardımcısı Emine 
Ceppar, Strateji projesinin şu an geliştirme 
aşamasında olduğunu ancak çoğu maddenin 
hayata geçirildiğini kaydederek, “Yakın 
zamanda nihai belgeyi takdim etmeyi umuyoruz. 
Tahminimce bu mart 2017’de olacak” şeklinde 
konuştu. Belgenin amacı Kırım sakinlerinde, 
Ukrayna’nın Kırım üzerindeki kontrolü geri alma 
sürecinin kaçınılmaz olduğu bilincini oluşturmak 
ve yarımadanın Ukrayna’nın ana kısmı ile 
entegrasyonunu sağlamak.
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•	 TİKA KARADAĞ’DA BULUNAN ECDAT  
YADİGâRI TARİHÎ SAAT KULESİNİ 
RESTORE EDECEK

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’nın merkezinde 
bulunan ve ülkenin önemli sembolleri 
arasında bulunan Podgoritsa Saat Kulesi’nin 
restorasyonunu ve çevre düzenlenmesini 
kapsayan işbirliği protokolü, TİKA, Podgoritsa 
Belediyesi ve Karadağ Kültür Varlıkları 
Koruma İdaresi arasında Belediye gününde 
imzalandı. Proje kapsamında, Hacı Mehmet Paşa 
Osmanagiç tarafından inşa edilen tarihi Osmanlı 
Saat Kulesi korunma altına alınarak turizme 
açılması ve saat kulesinin bulunduğu meydana 
çevre düzenlemesi yapılarak bölgenin bir yaşam 
alanı haline getirilmesi planlanıyor. Restorasyon 
çalışmalarına 2017 yılında başlanması düşünülen 
proje ile bölge hem turistlerin uğrak noktası 
haline gelecek hem de Karadağ ile ortak kültürel 
mirasımız olan tarihi saat kulesi gelecek nesillere 
aktarılacak.

•	 ORTA ASYA’DAKİ EN UZUN  
KÖPRÜNÜN AÇILIŞI YAPILDI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in talimatıyla İrtış nehri üzerinden 
inşa edilen Orta Asya’daki en uzun köprünün 
açılışı yapıldı.Kazakistan üzerinden geçecek 
Merkez-Doğu karayolunun yapımı öngören proje 
kapsamında Pavlodar şehrinde Orta Asya’nın en 
uzun köprünün inşaatı, tamamlandı. Uzunluğu 
12,5 kilometre olup inşası için 10 bin ton çelik 
ve 30 milyon metre küp beton kullanılan 4 şeritli 
köprü, Kazakistanlılara Bağımsızlık yıldönümü 
armağanı olarak hediye edildi.

•	 DOĞUMUNUN 88. YILINDA CENGİZ 
AYTMATOV ANILDI

Türk dünyasının ünlü 
yazarlarından Kırgız edebiyatçı 
Cengiz Aytmatov, doğumunun 
88. yılında düzenlenen 
etkinlikle anıldı. Kırgızistan 
Başkonsolosluğu, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) 
Kültür AŞ ve Kırgızistan 
Dostluk Derneğinin iş 

birliğiyle Topkapı Türk Dünyası’nda düzenlenen 
etkinlikte Aytmatov’un hayatı, kişiliği, siyasi 
kimliği ve eserleri ele alındı. Anma programında 
ayrıca Cengiz Aytmatov’un fotoğraflarının yer 
aldığı bir sergi açıldı ve kısa belgesel gösterimi 
de yapıldı.

•	 TİKA’DAN KIRGIZİSTANLI   
ÇOCUKLARA OKUL ÖNCESİ   
EĞİTİM DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Kırıgızistan’da Isık Ata 
ilçesine bağlı Budenovka köyündeki Nur 
Nariste Kreşinin tadilatını gerçekleştirdi. İnşa 
edildiği 1980 yılından bu yana geçen 36 yıllık 
sürede bütçe yetersizlikleri nedeniyle gerekli 
onarımlar yapılamayan kreşin tadilat projenin 
tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen 
açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı 
Mehmet Süreyya Er, TİKA Başkan Danışmanı 
Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Program Ofisi 
Koordinatörü Evren Rutbil,  Nur Nariste Kreşi 
Müdürü Aida Abdıldayev ve Isık Ata İlçesi 
Kaymakamlık yetkilileri katıldı.
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•	 KAMU DİPLOMASİSİ AKADEMİSİ’NE 
BAŞVURULAR BAŞLADI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kırım Tatar 
Milli Meclisi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi 
tarafından organize edilen yeni proje olan 
Kamu Diplomasisi Akademisi’ne aktivistlerin 
başvuruları kabul edilmeye başladı. Uluslararası 
alanda özellikle Kırım ve Kırım Tatarları olmak 
üzere Ukrayna’nın menfaatlerini temsil edecek 
20 aktivistin eğitilmesi ve hazırlanmasını 
öngören proje çerçevesinde Ukrayna 
Enformasyon Politika Bakanlığı, Ukrayna 
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşlar (BM, 
Avrupa Konseyi, AGİT), Avrupa Parlamentosu 
milletvekilleri, uluslararası uzmanlar, ulusal 
parlamentoların milletvekilleri, gazeteci ve 
otorite sahibi sivil toplum aktivistleri ile işbirliği 
yapılması planlanıyor. Projeye katılmak için 
anket doldurulması ve 15 Ocak 2017 tarihinde 
kadar ctrcenter@gmail.com posta adresine 
gönderilmesi, bunun dışında “Neden Kamu 
Diplomasisi Akademisi’nin dinleyicisi olmak 
istiyorum” konusunda motivasyon mektubu 
yazılması gerekiyor.

•	 ÖZBEKİSTAN’DA BELEDİYELER  
HESAP VERECEK

Özbekistan’da 2017 yılından başlayarak 
tüm il ve ilçe yöneticilerinin, savcılıklar ve 
emniyet çalışanlarının halka hesap verme 
süreci başlatılacak. Mirziyoyev geçici 
cumhurbaşkanlığını üstlendikten sonra internet 
üzerinden açtığı online dilekçe ofisine kısa sürede 
270 bin başvuru olduğunu da sözlerine ekledi.

•	 ERŞAT SALİHİ TÜRK OCAKLARI’NI  
ZİYARET ETTİ

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi Türkiye temasları 
kapsamında, Türkiye’nin Başkenti Ankara’da 
Türk Ocakları’na ziyarette bulundu. Ziyarette 
Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Dr. 
Hicran Kazancı, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Türkcan ve 
Türkmen Heyeti hazır bulundu.

•	 “SUDAK DÖRTLÜSÜ”NÜN CEZASINI 
SUDAK SAKİNLERİ ÖDEDİ

18 Mayıs Kırım Tatar Sürgün Kurbanlarını Anma 
Günü vesilesiyle Kırım Tatar bayraklarıyla araç 
konvoyu etkinliğine katıldıkları için dört Kırım 
Tatarına Rus işgali altındaki Kırım’da işgalci 
yönetimin kontrolündeki mahkemenin kestiği 
para cezasını ödemeye, Kırım Tatar aktivistleri 
ve şehir sakinleri yardım etti.

•	 TÜRKPA SEKRETARYASI’NIN YENİ 
OFİSİ AÇILDI

TÜRKPA Sekretaryası yeni ofisinin açılış 
merasimi Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi üye ülkelerinin parlamento 
başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 
TÜRKPA Sekretaryası yeni ofisi Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’nün Binegadi semtinin E.Recebli 
ve S.S.Ahundov caddelerinin birleştiği noktada 
yer almakta. Sekretarya Azerbaycan Hükümeti 
tarafından tüm modern donanımla donatılmış ve 
çalışmalar için güzel bir ortam yaratıldı.

•	 KAZAKİSTAN’DAN 45 ÜLKEYE VİZE 
MUAFİYETİ

Kazakistan, Astana’da düzenelenecek EXPO-
2017 fuarına katılımı ve yabancı yatırımı çekmek 
maksadıyla vize politikasında değişikliğe gitti. 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen 
brifing’de, 01 Ocak 2017’den başlayarak 
Kazakistan’ın 45 ülke için 30 günlük vizesiz 
rejim sağlanacağı açıklandı.
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•	 ÇINIBAY TURSUNBEKOV:   
“KIRGIZİSTAN, AZERBAYCAN İLE   
İŞBİRLİĞİ GENİŞLETMEK İSTİYOR

Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov, 
Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov 
ile bir görüşme düzenledi. Taraflar, Kırgızistan-
Azerbaycan işbirliğinin mevcut durumu ve 
tarafların siyasi, ekonomik, kültürel ve insani 
alanlarda ortaklığı geliştirme meselelerini 
irdelediler. Meclis Başkanı Tursunbekov, 
TÜRKPA Sekreterliği hizmet binasının açılışı, 
ilişkileri güçlendirmeye koşullar yaratacağını 
ve kardeş ülkeler arasında bir köprü olacağını 
kaydederek, “Kırgızistan, parlamentolar arası 
ilişkileri güçlendirme çerçevesinde Azerbaycan 
ile işbirliği genişletmek isteğinde bulunuyor.” 
ifadesini kullandı. Buna karşılık, Azerbaycan 
Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan 
Meclis Başkanı’nı referandumun başarılı halde 
gerçekleştirilmesi üzerine tebrik ederek, iki 
ülkenin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
katkı sağlayacak parlamentolar arası işbirliği 
güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

•	 İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ,  
ASTANA’YA GELDİ

İran İslâm Cumhuriyeti lideri Hasan Ruhani, 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’in davetlisi olarak Astana’ya geldi. 
Konuk Cumhurbaşkanını Astana Uluslararası 
Havalimanı’nda Yatırım ve Kalkınma Bakanı 
Jenis Kasımbekov karşıladı. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, baş başa ve heyetler arası 
görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada, 
“Nükleer programla ilgili yaptırımların 
kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre 
içerisinde İran’ın ekonomik kalkınmada büyük 
başarılara imza attığını görüyoruz. Bunun İran 
ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine 
etkisi oldu.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Ruhani de Hazar’a komşu ülke olan Kazakistan 
ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin devam 
etmesi yönünde desteğini dile getirerek, “Tüm 
alanlarda iş birliğimizi yeni seviyeye çıkartma 
niyetindeyiz.’’ dedi.

•	 KIRGIZİSTAN VE İRAN ARASINDA   
İKİLİ BELGELER İMZALANDI

İran İslâm Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani’nin Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev’in daveti üzerine 
gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında “Ala-Arça” 
Devlet Konuk Evi’nde ikili belgeler imza töreni 
düzenlendi.

İki ülke arasında imzalanan belgelerden bazıları 
şunlar:

- Kırgızistan ve İran arasında 2016-2026 yılları 
için uzun vadeli işbirliği programı;

- Kırgızistan Hükümeti ve İran Hükümeti arasında 
yasadışı üretimine karşı uyarılar, uyuşturucu, 
psikotropik maddeler ve öncüllerin kaçakçılığı 
ve kullanımı alanında işbirliği Mutabakat Zaptı;

- Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma 
Bakanlığı ve İran Kooperatif, Çalışma ve Sosyal 
Refah Bakanlığı arasında işbirliği Mutabakat 
Zaptı;

- Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ve İran Sağlık 
Bakanlığı arasında sağlık, tıp, eczanacılık, ve 
tıbbi malzeme alanlarında işbirliği Mutabakat 
Zaptı;

- İİC Bilgi ve Telekomünikasyon Teknolojileri 
Bakanlığı ve Kırgızistan Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Devlet Komitesi arasında işbirliği 
Mutabakat Zaptı;

- İİC Kültür ve İslami Rehberliği Bakanlığı ve 
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm 
Bakanlığı arasında üç yıllık kültür değişimi 
programı.
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•	 KAZAKİSTAN’DA SU-27 TİPİ SAVAŞ 
UÇAĞI DÜŞTÜ

Kazakistan Savunma Bakanlığı, Almatı 
eyaletinde gece eğitim uçuşu sırasında bir Su-27 
tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu. Pilotun 
son anda uçağın yönünü kırsal alana çevirdiğini 
ve büyük bir felaketi önlediği ifade edilirken, 
pilotun ise otomatik fırlatma sistemini kullanarak 
atlayarak kurtulduğu da kaydedildi. Ayrıca, 
uçağı kullanan pilotun bir binbaşı olduğu, 
gündüz ve gece şartlarında toplam 556 saat uçuş 
gerçekleştirdiği belirtildi.

•	 AZERBAYCANLI VE TÜRK DOKTOR-
LAR UGANDA’DA UYGULAMALI KA-
TARAKT EĞİTİMİ VERDİ

TİKA’nın Azerbaycan’daki öncelikli hedefleri 
içerisinde yer alan “Üçüncü Ülkelere Yönelik 
Ortaklıkların Geliştirilmesi” amacıyla 
gerçekleştirilen Uganda – Azerbaycan – Türkiye 
İşbirliği Programı’nın (UATİP) ikinci aşaması, 
Azerbaycanlı ve Türk doktorlar tarafından 
verilen uygulamalı katarakt ameliyatı eğitimi ile 
başarıyla tamamlandı.

•	 UEFA AVRUPA LİGİNDE GRUP  
AŞAMASI TAMAMLANDI

Aralık ayı içerisinde UEFA Avrupa Ligi 
Gruplarının son hafta maçları oynandı. B 
Grubunda mücadele eden Astana son maçında 
İsviçre temsilcisi Young Boys’a konuk oldu. 
Sahadan 3-0 mağlup ayrılan Astana grubu 5 
puanla son sırada tamamladı ve Avrupa Ligi’ne 
veda etti. C Grubunda mücadelece bir diğer 
temsilcimiz Qabala son hafta maçında Alman 
ekibi Mainz’a konuk oldu. Sahadan 2-0’lık 
mağlubiyetle ayrılan ekibimiz grubu puan 
alamadan son sırada tamamladı ve Avrupa 
Ligi’ne veda etti. J grubunda mücadele eden 
Qarabağ Ağdam ise kendi sahasında İtalyan 
ekibi Fiorentina’yı konuk etti. Sahadan 2-1 yenik 
ayrıldı. Ekibimizin tek golü 73. dakikıka da 
Reynaldo’dan geldi. J Grubunu 7 puanla 3. sırada 
tamamyan Qarabağ da Avrupa Ligi’ne veda etti. 

•	 KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN  
ARASINDA YENİ DÖNEM

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, çalışma ziyaretinde bulunmak 
üzere Özbekistan’ın Semerkand şehrine gitti. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev ve 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
geçirdiği beyin kanaması sonucu 2 Eylül’de 
hayatını kaybeden ve Semerkand’a defnedilen 
Özbekistan’ın ilk cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov’un mezarını ziyaret etti ve çelenk 
bıraktı.

Özbekistan’ın yeni cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, komşu ve kardeş Kırgızistan ile 
ticareti artırmak istediklerini belirtti. İki ülke 
arasında ortak bir çok noktanın olduğuna 
dikkat çeken Mirziyoyev, ülkeler arasındaki 
ticaret potansiyelinin iyi değerlendirilmesinin 
gerekliliğine vurgu yaptı.

Merhum cumhurbaşkanı Kerimov’un 
sağlığında eylül ayında Kırgızistan’ı ziyaret 
etmeyi planladığını ve hazırlıklar yapılmasını 
istediğini hatırlatan Özbekistan cumhurbaşkanı 
Mirziyoyev, şimdi bunun hayata geçirilmesinin 
zamanı geldiğini belirtti. Son üç ay içerisnde 
karşılıklı heyetlerarası ziyaretlerin gerçekleştiğini 
hatırlatan Mirziyoyev, halkların bu günü dört 
gözle beklediğini ifade etti.

Tarihte Kırgızistan ve Özbekistan’ın Kokand 
Hanlığı altında tek devlet olduğunu ve sınırların 
olmadığını hatırlatan Atambayev, insanların 
sınırları hissetmemesi için gerekli herşeyin 
yapılması gerekitiğini ifade etti. 20 yıl once bugün 
Taşkent’te Kırgızistan ve Özbekistan arasında 
imzalanan dostluk anlaşmasının yıldönümü 
olduğunu hatırlatan Atambayev, yeni sayfa açma 
zamanı geldiğini ve Mirziyoyev’I resmi ziyaretle 
ülkesine beklediğini sözlerine ekledi. Ayrıca 
görüşme sırasında Orta Asya’yı Kırgızistan 
üzerinden Çin ile bağlayacak demiryolu projesi 
de ele alındı. Özbek tarafı, bu çerçevede söz 
konusu demiryolu inşaatında yer almaya hazır 
olduğunu kaydetti.
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•	 TÜRKMENİSTAN DEVLET    
BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE GİDİYOR

Türkmenistan’da 12 Şubat 2017 tarihinde ger-
çekleştirilececek seçimlerde ilk defa birden faz-
la aday ile girilecek. Türkmenistan Demokrat 
Partisi, kararın alınmasının akabinde mevcut 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’u 
aday göstermişti. Türkmenistan Sanayiciler ve 
Girişimciler Partisinin adayı ise Rısgal Ban-
kın Başkanı, milletvekili Atalıyev Bekmurat 
gösterilmişti. Türkmenistan Ziraat Partisi de, 
aday olarak Partinin Mari İl Başkanı Orazov 
Durdikiliç’i göstermişti. Türkmenistan’daki 
mevcut seçim mevzuatına göre, vatandaşlar 
grubu gerekli imzaları toplayarak aday gösterme 
hakkına da sahip. Buna göre, Türkmenistan Gıda 
Sanayi Birliği Başkan yardımcısı Annanepesov 
Maksat, vatandaşlar grubu tarafından aday göste-
rildi. Aday adayları Türkmenistan Seçim ve Re-
ferandum Kurumuna bildirilmişti. Türkmenistan 
Seçim ve Referandum Kurumu, mevcut Başkan 
Gurbanguli Berdimuhamedov’u Devlet Başkanı 
adaylığı kabul ederek, seçimlere Başkan adayı 
olarak katılmaya izin veren sertifikası takdim etti. 
Diğer 3 aday adayı da seçimlerde Devlet Başkanı 
adayı olarak kabul edildi ve adaylara seçimlere 
Başkan adayı olarak katılmaya hukuk veren ser-
tifikayı aldı. Böylece, 12 Şubat 2017 tarihinde 
gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlere 4 adayın 
katılacağı kesinleşmiş oldu.

•	 TÜRK DÜNYASININ ÖNEMLİ ÖDÜLÜ 
GÜNEY AZERBAYCAN’A GİTTİ

Merkezi Ankara’da bulunan Avrasya Yazarlar 
Birliğinin öncülüğünde ve Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen IV. 
Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışma-
sı’nın bu yılki töreni Kazakistan’ın Almatı şehrin-
de gerçekleştirildi. Türk Dünyasının 17 bölgesin-
den onlarca yazarın katıldığı törende, yarışmayı 
kazananlara ödüller verildi. Türk Dünyasının en 
büyük ödülünü ise Güney Azerbaycan’ın Hiyav 
şehrinden yetenekli yazar Gafur İmamizade aldı.

•	 KAZAKİSTAN, SURİYE İÇİN    
EVSAHİPLİĞİNE  HAZIR

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarba-
yev, Suriye görüşmelerine ev sahipliği yapmaya 
hazır olduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ile St. Petersburg şehrinde bir 
araya gelen Nazarbayev burada yaptığı konuş-
mada, “Kazakistan Suriye müzakereleri için tüm 
tarafları kabul etmeye hazır. Suriyeli tarafların 
buluşması ve görüşmesi için tüm şartları oluş-
turacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Nazar-
bayev, Rusya-Kazakistan ilişkilerinin gelişmeye 
devam ettiğini belirterek, Karadenizde düşen 
uçak nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi.
Putin de Kazakistanın Sovyet coğrafyasındaki 
entegrasyon süreçlerinin aktif katılımcılarından 
oluğunu ifade ederek, bu ülkenin gelişmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Putin-Nazar-
bayev görüşmesinin ardından Baykonur şehrinin 
statüsüne ilişkin anlaşma imzalandı.

•	 ERMENİSTAN AZERBAYCAN CEPHE 
HATTINDA ATEŞKES İHLALİNE  
DEVAM EDİYOR

Ermenistan silahlı güçleri temas hattından Azer-
baycan mevzilerine havan mermileri ve ağır ma-
kineli tüfekler kullanarak, ateşkesi bir gün içeri-
sinde 38 kez ihlâl etti.

Birleşmiş Milletler’in Ermenistan’ın Azerbaycan 
topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldı-
ğı 4 karar halen uygulanmıyor.
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•	 AVRASYA EKONOMİK YÜKSEK  
KONSEYİ TOPLANTISI YAPILDI

Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı 
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaza-
kistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atam-
bayev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sar-
kisyan katıldığı toplantıda Avrasya ekonomik 
bölgesinde ekonomik, ticari ilişkilerle enerji, 
ortak yatırım, ulaşım ve yatırım alanlarındaki iş 
birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. 
Toplantı sonunda, İran, Hindistan, Singapur ve 
Mısır ile serbest ticaret anlaşması görüşmeleri-
ne başlanması ve AEB gümrük kodeksi dahil 24 
anlaşmaya imza atıldı. Yeni gümrük anlaşması, 
serbest ticaretin kolaylaştırılması, evrak işlem-
leri ve prosedürlerin hafifletilmesini öngörüyor. 
Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, aynı ülkeler 
arasında 2009 yılında imzalanan gümrük birliği 
anlaşmasının yerini alacak. Ortak dış ekonomik 
faaliyet oluşturulmasına ilişkin deklarasyon ise 
Kırgızistan tarafından imzalanmadı. Toplantıya 
Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko 
ise katılmadı.

Ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Vietnam ile ya-
pılan serbest ticaret bölgesi anlaşması ekim ayın-
da yürürlüğe girdi. Benzer anlaşmaların (serbest 
ticaret bölgeleri anlaşmaları) İran, Hindistan, 
Singapur ve Mısır ile yapılması için müzakere-
lerin başlatılması konusu görüşülüyor.” ifadesini 
kullandı. Nazarbayev, Çin ve İsrail ile ticari an-
laşmaların yapılması konusunda aktif görüşme-
lerin devam ettiğini dile getirerek, Güney Ameri-
ka ülkelerinin de AEB’e ilgi gösterdiğini söyledi.

•	 KIRGIZİSTAN’DA ASKERÎ   
MAHKEMELER KALDIRILDI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev, askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngö-
ren kanun değişikliğini onayladı. Atambayev’in 
yargı reformlarını yürütmek üzere verdiği ta-
limatını yerine getiren Cumhurbaşkanlığı Yar-
gı Reformu Konseyi’nin uzman çalışma grubu 
ile aldığı kararda, adaletin verimliliğini ve ka-
litesini artırmak ve mahkemelerdeki kadrola-
rın, mali ve teknik donanımının iyileştirilmesi 
için askeri mahkemelerin kaldırılması gerekti-
ğinin vurgulandığı anımsatıldı. İstanbul’da 24 
Şubat 2012 tarihinde düzenlenen “Yolsuzlukla 
Mücadele Konferansı”nda, askeri mahkemelerin 
kaldırılması ve buradaki davaların başka 
mahkemelere verilmesiyle ilgili, Kırgızistan’a 
doğrudan tavsiyelerde bulunulduğu belirtildi. 
Yürürlüğe giren yasal düzenlemede, askeri mah-
kemelerdeki personelin yerel mahkemelere geçe-
ceği kaydedildi.

•	 ÇİN “GÜVENSİZLİK” NEDENİYLE  
3.500 CAMİYİ YIKTI!

Çin işgali altındaki Uygur Bölgesi’nde son üç ayda 
3 bin 500 cami kamu güvenliğine aykırı olduğu 
iddiasıyla yıkıldı. Bölgedeki demografik değişimi 
amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe 
olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor. 
Camilerin yıkıldığı bölge ve kentlerin sakinleri ve 
bazı mahalli yetkilileri yıkılan camilerin aslında 
“Ala’laştırımaya”ya ihtıyacı olmayan fırınlanmış 
tuğla, sağlam ve iyi malzemelerden inşa edilen 
veya çok yakın tarihlerde sağlam ve çok iyi 
şekilde elden geçirilerek tamir ve yenilenen  ve 
sağlamlaştırılan camiler olduğunu ifade ediyor.
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•	 TÜRKMENİSTAN’DA GENÇ BİLİM 
ADAMLARI MERKEZİ KURULACAK

Türkmenistan Bilimler Akademisi ve Mahtum-
kuli Gençler Teşkilatı Merkez Konseyi’nin giri-
şimiyle Genç Bilim Adamları Merkezi’nin ku-
rulması hedefleniyor. Bilimler Akademisi’nde 
düzenlenen toplantıya, ülkedeki bütün yüksek 
eğitim kurumundan öğretim üyeleri  ve öğrenci-
ler davet edildi. Toplantıda yapılan sunumlarda, 
gençlerin araştırma faaliyetlerini teşvik etmek 
amacıyla kurulacak bu merkezin ülkenin eğitim 
kuruluşlarının önemli bir ağını oluşturacağı ifa-
de edildi. Genç araştırmacıların yurtdışındaki 
organizasyonlara katılması için imkanların se-
ferber edilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu. 
Türkmenistan’da yeni eğitim-araştırma merkezi 
oluşturularak, gençlerin güneşten, rüzgardan ve 
sudan istifade ederek, alternatif enerji kaynak-
larının üretilmesi, yüksek teknoloji ve çevreye 
zararsız ürünlerin üretilmesi, inşaat malzemele-
rin üretilmesi için yeni teknolojik buluşların or-
taya çıkarılması gibi alanlarda teşvik edilmesi 
hedefleniyor.  Toplantıda, “2015-2020 yıllar için 
Türkmenistan’da devlet gençlik politikasının” 
uygulanması bağlamında bilimsel gençlik hare-
keti geliştirmek için yeni hedefler belirlendi. Bu 
konuda, araştırma merkezleri ile okullarda aka-
demisyenliğe meraklı gençlerin ortaya çıkarılma-
sı için çaalışma başlatılacak.

•	 AZERBAYCAN, ERMENİSTAN’A AİT 
DRONE DÜŞÜRDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı-
nın Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üze-
rinde uçan Ermenistan’a ait insansız hava aracı-
nın özel yöntemle düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, aynı gün içerisinde sınırdan sızma gi-
rişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusu-
ya düşürüldüğünü duyurmuştu. Çıkan çatışmada 
Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, 
Azerbaycan ordusundan da bir askerin kayboldu-
ğu belirtilmişti.

•	 BULGARİSTAN’DA 32 YIL ÖNCE ÖLEN 
TÜRKLER ANILDI

1989 yılında devrilen komünist rejim yanlıları 
tarafından katledilen Türk ve Müslümanlar için 
anma töreni gerçekleştirildi. Olayların 32. yıl dö-
nümünde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırca-
ali’nin Mogilyane köyü ve Mestanlı kasabasında 
rejim tarafından katledilenler için dualar okundu. 
Şiirlerin de okunduğu anma töreninde geçmişin 
acılarının unutulmadığı vurgulandı.

•	 ALPARSLAN’I ARAMA PROJESİ  
YARIM KALDI

TİKA tarafından Türkmenistan’da yürütülen 
Sultan Alparslan’ın mezar yerini bulma projesi 
yarım kaldı. Üç eşbaşkan tarafından yürütülen 
kazılar Alman arkeoloji ekibinin havaalanında 
eser kaçırırken yakalanması neden gösterilerek 
durduruldu. Konuya ilişkin TİKA’dan yapılan 
açıklamada “Türkmenistan Kültür Bakanlığı ve 
TİKA işbirliğinde kazılar ile ilgili izin ve bürok-
ratik süreçlerin el verdiği ölçüde çalışmalar sür-
dürülecektir” denildi.

•	 TÜRKMENİSTAN ULUSLARARASI  
ÖRGÜTLERE BÜYÜKELÇİ ATADI

Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nda uluslararası 
örgütler nezdindeki ülke temsilcileri görevine 
yeni atamalar yapıldı. Türkmenistan’ın İtalya 
nezdindeki Büyükelçisi Berdimurat Rejebov, 
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Kurumu’nun 
(FAO) bünyesindeki daimi temsilcisi görevine 
atandı. Bunun yanı sıra Türkmenistan’ın Belçika 
nezdindeki Büyükelçisi Ata Serdarov, Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Daimi Tem-
silcisi görevine tayin edildi.
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•	 300 AHISKA TÜRKÜ AİLE TÜRKİYE’YE 
GELECEK

Ukrayna’da devam eden çatışmalardan dolayı 
riskli yerlerde bulunan ve Türkiye’ye gelmek 
isteyen 300 Ahıska Türkü aile iskanlı göçmen 
olarak Türkiye’ye gelecek. Bu konuda Bakanlar 
Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. En zor durumlarda olanlardan 
başlanarak 300 aile Türkiye’ye gelecek.

•	 “TÜRKMEN KÖYLERİ BİRER BİRER 
ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU”

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Bozoğlan, 
“Fırat Kalkanı sathında bulunan Azez-Cerablus 
hattındaki Türkmen köylerimiz harekatla birer 
birer özgürlüğüne kavuşmuştur.” dedi. Orta Asya 
ve Ortadoğu Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(GORAM) tarafından Gazi Üniversitesi’nde 
“Fırat Kalkanı Operasyonu: Halep ve Suriye 
Türkmenleri” konulu panel düzenlendi. Suriye 
Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, 
panelde yaptığı konuşmada, en yoğun Türkmen 
nüfusunu barındıran Halep şehrinin son 
gelişmelerle tüm vicdanları kanatan bir zulme 
sahne olduğunu belirterek, “Aylardır dünya 
tarihinin en korkunç abluka ve bombardımanıyla 
karşı karşıya olan Halep’te bugün insanlık 
tükenmiş, sözler bitmiştir. Halep’teki Türkmen 
mahallelerimiz tamamen rejim ve PYD/YPG 
teröristlerinin eline geçmiştir.” diye konuştu.

•	 AZERBAYCAN’DAN İRAN’A: SİZİ  
HARİTADAN SİLERİZ

Azerbaycan Milli Meclisi’nin bugün yapılan 
oturumunda İsrail Başbakanı Benyamin 
Netanyahu’nun Bakü’ye ziyaretinden sonra 
İran’dan gelen açıklamalara yanıt verildi. 
Tahran’ın Bakü’ye karşı sergilediği tehditkar 
açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini 
söyleyen milletvekili Kudret Hasankuliyev, 
İran’nın Azerbaycan’a hücum etmesi durumunda, 
haritadan silineceğini ve yerinde beş devlet 
oluşacağını söyledi.

•	 ZÜLEYHA KAKAYEVA YILIN STAR’I 
SEÇİLDİ

Türkmenistan’da her sene geleneksel hâl alan 
müzik alanında Yılın Starı’nı belirleme töreni 
gerçekleştirildi. Her sene müzik alanındaki 
hünerlerini sergileyen genç şarkıcıların arasında 
en iyisi seçiliyor. Bu sene sekizincisi düzenlenen 
Yılın Star’ı ödülüne ise Züleyha Kakayeva layık 
görüldü.

•	 ÖZBEKİSTAN, BLOKE EDİLEN   
SİTELER ERİŞİME AÇILDI

Özbekistan’da internet kullananlar, tüm 
engelenen sitelere CGI ve proxy vericiler olmadan 
giriş yapılabildi. Aralarında Uzmetronom, 
BBC Özbek servisi, Amerika’nın Sesi, Radyo 
Liberty, AsiaTerra, Change.org, insan hakları 
izleme örgütlerinin siteleri (HRW, Uluslararası 
Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler) ve 
onlarca bloke edilen siteye erişim açıldı.

Bunun bir sistem hatası mı yoksa hükümetin 
aldığı bir karar  olup olmadığı hakkında net bir 
bilgi daha yok.

2005 yılında Andican şehrinde meydana gelen 
olaylar sonrasında internet sitelerinin kritik 
materyallar yayınlaması üzerine Özbekistan 
devleti, internet sitelerinin proxy sunucularını 
bloke etmişti.
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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 
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 
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 
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 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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