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Türk Dünyası Birlik Platformu’nun 9 Ocak 2017 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde
düzenlenecek Kıbrıs müzakerelerine ilişkin basın açıklaması:
Son aylarda Türkiye’nin gündeminde, kendi sınırlarımızdaki terör saldırılarına ve bununla bağlantılı olarak sınır komşularımızdaki terör örgütleri ile mücadele konuları yoğun bir şekilde yer
almaktadır. Ancak bu süreç ile eş zamanlı olarak
gerçekleşen, Türkiye’nin millî davası olarak tarihimize düşülmüş Kıbrıs Türklüğü davasında
önemli gelişmeler olmaktadır. “Barış” ve “çözüm” gibi sloganlarla içi doldurulmayan olgularla Türklüğe kast edilmektedir.
11 Şubat 2014 tarihinde Kıbrıs’ta Türk ve Rum
liderlerin başlattığı müzakere sürecinde kritik
bir döneme girilmiştir. Adadaki Rum yönetiminin haksız ve eşitlikten uzak talepleri sebebiyle
kesintiye uğramış olan bu görüşmeler Mustafa
Akıncı’nın KKTC Cumhurbaşkanı olmasının ardından 2015 yılının Mart ayında tekrar başlamış,
20-21 Kasım 2016 tarihinde İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden Rum
yönetiminin beklenen adımları atmaması sebebiyle durmuştu. Ancak, geçtiğimiz ay Birleşmiş
Milletler Barış Gücü tarafından yapılan açıklama
ya göre 9 Ocak 2017’de Cenevre’de yeni bir görüşme düzenlenecek. Pazartesi günü başlayacak
bu görüşmede taraflar, 11 Ocak 2017’de kendi
haritalarını sunacaklar. 12 Ocak’ta da garantör
ülkelerin de katılacakları uluslararası konferans
toplanacak.
Bu konuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan ortak eylem planı hazırlamaktadır. Görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin adadan tasfiyesi ve Türkiye’nin
garantörlüğü ortadan kaldırılmak istenmektedir.
Kıbrıs’ta sözde barış ve çözüm için verilecek her

taviz, kısa vadede adanın tümden kaybının önünü
açacaktır. Atilla hattından verilecek bir karışlık
toprak tavizi, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. Bu noktada kamuoyuna sunulan ve Türk
tarafının sunacağı harita olarak ifade edilen haritalarda Türk topraklarının büyük bir kayba uğrayacağı görülmektedir. Bu kaygı verici bir durumdur.
Kıbrıs’ı savunmak Dr. Fazıl Küçük’e, Rauf Raif
Denktaş’a Alparslan Türkeş’e ve şehitlerimize
karşı borcumuzdur!
Öte yandan Kıbrıs Türklüğünü savunmak ve
hakkını müdafaa etmek yalnızca Türk dünyası
duyarlılığı olarak açıklanamaz. Kıbrıs, jeopolitik
itibari ile Türkiye açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Olası bir tavizde Türkiye açısından güvenlik sorunları baş gösterecektir. Ve Kıbrıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî davasıdır. Cumhuriyet
tarihimiz içerisinde Kore’den sonra yapılmış ilk
sınır dışı operasyondur.
Kıbrıs konusunda “evet” tavrı sadece Türk millî
duruşuna gösterilmeli; aksi her türlüğü tavize ise
“hayır” kararlılığı net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu, Türk milleti ve devleti adına namus,
şeref meselesidir.
Bu bağlamda Kıbrıs müzakerelerini yönlendirecek başta Cumhurbaşkanları, hükümetimiz ve
bütün diplomatlarımıza çağrımız Kıbrıs Türk vatanından bir karış dahi toprak verilmemesi, Kıbrıs Türkünün tanınırlığının sağlanması ve milli
olmayan hiçbir çözümün kabul edilmemesi yönündedir.
Tarih bu süreçte yapılacak her bir yanlışı ağır bir
şekilde yazacak, Türk milleti bunun bedelini kötü
bir şekilde ödeyecektir.
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“ORTA ASYALI SALDIRGAN” TANIMINA TEPKI
Ortaköy saldırısı sonrası medyada yer alan Orta Asyalı tiplemesi üzerine Uluslararası
Türkistanlılar Dayanışma Derneği bir açıklama yaparak tüm vatandaşlarının rencide
edildiğini beyan etti
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de gece
kulübüne saldırı düzenleyen kişi hakkında
“Orta Asya tipli”, “Özbek veya Kırgız olduğu”
yönünde haberler yayınlanması sonrasında
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği
(TÜRKİSTAN-DER) bir açıklama yayınladı.

ilan edilmiştir. Türkistanlı muhacirler kendilerini
kitle olarak suçlu ve hedef gösteren bu tür haber
ve yorumlardan rencide olmaktadırlar. Bütün suç
fiillerinden uzak kendi halinde yaşamakta olan,
Türkiye devletinden ve milletinden her zaman
iyilik ve yardım görmüş Özbek, Tacik, Kırgız,
TÜRKİSTAN-DER Uluslararası Türkistanlılar Uygur, Kazak ve diğer Türkistanlıların, bu ülkeye
Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhan ve halka zarar verecek herhangi bir eyleme
Kavuncu imzası ile yayımlanan açıklamada şu müsamaha göstermeyecekleri bilinmelidir.
ifadeler kullanıldı:
Kimsenin hayat tarzı bizi ilgilendirmez.
“Yılbaşı gecesi İstanbul’da katliam yapan kişinin Ayrılmak zorunda kaldığımız ülkelerimizde de
“Orta Asya tipli”, “Özbek veya Kırgız olduğu” şiddet içeren eylemleri, silahlı bir muhalefeti
yönünde haberler yayınlanmaktadır. Katilin reddediyoruz. Barış dışında bir yolumuz yoktur.
yakalanması için eşgal verilmesi, suçlunun tarif Hürriyet ve güven içinde yaşamaya imkan
edilmesi elbette gereklidir. Ancak açıkça ırkçılık bulduğumuzda ülkelerimize dönmekten başka
içeren söylem ve yorumlardan kaçınılması bir arzumuz yoktur. İstanbul’da yılbaşı gecesi
gerekir. Suçlunun ırk- bölge isimleriyle katliamını yapan katil ve örgütünün bir an önce
tanımlanması ayırımcılıktır ve insan hak/ yakalanmasını, Türkiye’nin her zaman huzur ve
güven ülkesi olarak kalmasını diliyoruz. Tüm
hukuklarına tecavüzdür.
medya kuruluşlarının “Özbek-Kırgız katil”, “Orta
Nitekim masum bir Kazak hemşerimiz, sadece Asyalı terörist” gibi ırkçı ve ayrımcı ifadelerden
Türkistanlı olduğu için katil ilan edilmiş, kaçınmalarını rica ediyoruz.”
fotoğrafları internet sitelerinde yayınlanarak suçlu
4

www.turkdunyasibirlik.org

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | OCAK 2017

“KIRIM TATARLARI DAYANIR VE İŞGALCİLERİ YENER”
Rus “adaleti” tarafından tehditlerin artmasına rağmen Kırım Tatar halkının, dünyanın
desteği olması halinde dayanabileceği kaydedildi.
Rusyalı gazeteci ve din bilimcisi Nadejda
Kevorkova, Hizb-ut Tahrir örgütü temsilcilerinin
ortaya çıkışından beri hiç terör eylemi
düzenlenmediğinin bilindiğini belirterek Rusya
tarafında işgal edilen Kırım’da, Rusya’da yasak
olan terör örgütü olarak kabul edilen Hizb-ut
Tahrir’e üye olmakla suçlanarak açılan davaların,
Kırım Tatar halkına baskı yapmak için siyasî bir
araç olduğunu söyledi. Ancak dünya toplumunun
ortak desteğinin işgalcilerin üzerine kritik
baskı yapılmasına yardımcı olacağı ve Kırım
Tatarlarına zaferi getireceği fikrini paylaşan
Nadejda Kevorkova, “Dini bir teşkilattan (Hizbut Tahrir örgütü) çıkmak için hiçbir mekanizma
yok. Birçok diğer örgüt gibi Hizb-ut Tahrir
örgütü de bir yayıncı teşkilat. Hizb-ut Tahrir,
hiç terör eylemi düzenlemedi. Onların çok
sıkıcı programları var” dedi. Kırım Tatarlarının
her şeye dayanıp zaferi elde edeceği fikrini
paylaşan Kevorkova, “Tabii ki bu insanlar her
şeye dayanır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye
ile Ukrayna’daki Kırım Tatarları dahil olmak

üzere tüm olası etki araçları, Rusya üzerine siyasî
baskının azalmamasına yardımcı olacak. Bunun
acı verici olduğunu görüyoruz. Kırım Tatarları
bu baskıya devam edecek ve kazanacak” diyerek
devam etti.
Sözde Hizb-ut Tahrir davası bahanesiyle
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) işgal
edilen Kırım’da muhalif Kırım Tatarları ve
Müslümanlara karşı baskı uyguluyor. Terörizm
şüphesi ve aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle
işgalci kolluk kuvvetleri evlere baskın, yasa dışı
aramalar düzenliyor ve insanları tutukluyor.
13 Ocak tarihinden itibaren Rusya tarafından
işgal edilen Kırım’da sözde Hizb-ut Tahrir davası
kapsamında tutuklanan Kırımlı Müslümanların
suçlandıkları Rusya Ceza Kanunu’nun terörle
ilgili 205.5. Maddesine daha bir madde eklendi.
Bu tarihten sonra Kırımlı Müslümanlar ayrıca
Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 278.
Maddesi gereğince “Şiddet Kullanarak İktidarı
Ele Geçirme Veya İktidarı Elde Tutmak”la
suçlanacak. Kırım’da Hizb-ut Tahrir davası
çerçevesinde 19 kişi tutuklu bulunuyor.
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KAZAKİSTAN PARLAMENTER SİSTEME HAZIRLANIYOR
Kazakistan’da tüm yönetimi elinde bulunduran, ülkeyi 1989 yılından günümüze aralıksız mutlak lider olarak yöneten Nursultan Nazarbayev, parlamenter sisteme daha yakın
bir yapıya geçiş zamanı geldiğini söyledi.
Kazakistan
Cumhurbaşkanı
Nursultan
Nazarbayev, hükümet ve parlamento arasında
siyasi yetkilerin yeniden dağıtılmasını gündeme
getirdikten sonra ilk defa ulusa seslendi.

Nazarbayev, Anayasa Konseyi, yargı ve
savcılığın işleyişini geliştirmek için çaba sarf
etmeye çağırdı ve çalışma grubunun bütün
bu konuları iyice inceleyerek kamuoyuna bir
öneri paketi hazırlaması gerektiğini belirtti.
Nazarbayev’e göre önerilen paket, öncelikle, (en
az gelecek birkaç yıla yönelik) siyasal sistemde
istikrar yaratmak; ikinci olarak, daha karmaşık
hale gelen günümüz toplumunun gözü önünde
hükümet ve parlamento rolünü artıracak, güncel
sorunların üstesinden gelecek daha etkili bir
mekanizma geliştirmek; son olarak, evrensel bir
modeli kopyalamak yerine Kazakistan deneyimi
ve toplum ihtiyaçlarına dayanan kendi modelini
bulmak gibi çözümleri içermeli.

Nazarbayev, bağımsızlığın ilk 25 yılında
Kazakistan’ın başkanlık sistemi sayesinde
muazzam zorlukların üstesinden geldiğini,
yeni devlet, yeni ekonomi ve yeni toplum
kurulduğunu belirtti ve dünyanın çok hızlı bir
şekilde değişmesi nedeniyle yeni dönemde
devlet organlarının verimliliğini artıracak yeni
değişikliklere gidilmesi gerektiğini açıkladı.
Nazarbayev, küresel ve bölgesel sorunlara nasıl
yanıt verileceğine hazır olunması gerektiğine
dikkat çekerek, siyasal sistemin demokratileşmesi
ve siyasi yetkilerin yeniden dağıtılması için yeni
reformlar yapmayı öngördüğünü belirtti ve daha
etkili, istikrarlı, modern bir sistem inşa etmek
için bilinçli oalrak cumhurbaşkanı yetkilerinin
büyük bir kısmını hükümet ve parlamento’ya
devredeceğini duyurdu.
Çalışma grubunun
sınırlar getirmesi

Konuşmasının sonunda Nazarbayev, işe başlayan
çalışma grubunun geliştirdiği reform taslağının
kamuoyuna sunulacağını ve ona göre Anayasa’ya
değişiklikler yapılacağını duyurdu. Nazarbayev,
reform taslağına göre cumhurbaşkanı’nın,
dış politika, ulusal güvenlik ve savunma gibi
stratejik fonksiyonlara odaklanacağını ve devlet
anayasa değişikliklerine organları arasındaki ilişkilerde yüce hakem
gerektiğini vurgulayan rolünü üstleneceğini bildirdi.
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KIBRIS MÜZAKARELERİNDE SON DURUM:
“TÜRK TARAFINA % 29 CIVARINDA TOPRAK”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerin geldiği son
noktayla ilgili bir açıklama yaparak, çözümün toprak iadesine bağlı olduğunu söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, yayınladığı yazılı açıklamada,
Türk tarafında toprak iadesine karşı çıkan siyasi
demeçlere atıfta bulunarak şunları ifade etti:

O da bizim stratejik hata yaptığımızı savunmaktadır.”
Mustafa Akıncı açıklamasının devamında çözüm
için gereken şartları şöyle tanımladı:

“Annan’dan günümüze kadar tüm haritalar Kıbrıs Türk tarafına yüzde 29 civarında bir toprak
kalacağını öngörmektedir. Bu son süreçte de eğer
çözüme ulaşmak mümkün olacaksa sonuç bu şekilde olacaktır.

“Halkımıza gerçekleri söyleyeceğimi ilk günden
beri ifade ettim. Toprak konusunda da bu çizgimden ayrılacak değilim. Kıbrıs’ta çözüm ancak,
Rum tarafının 1963’ten beri bizi mahrum bıraktıkları siyasi eşitliğimizin federal bir çerçevede
Beni hatalı bulan 3. Cumhurbaşkanı Sayın Eroğ- bize iade edilmesi ve bizim de, 1974’ten beri salu başbakanlığı sırasında bir yandan Meclis’te vaşın sonucunda onların mahrum kaldığı toprak29+’yı kabul etmiş, sonrasında da “bir karış ver- ların bir kısmını onlara iade etmemizle gerçeklemeyiz” diye köy köy dolaşarak halkına karşı sa- şebilir”
mimi davranmamıştır. Şimdiki Başbakan Sayın Akıncı aynı açıklamada son sözü referandumda
Özgürgün ise bir santimetrekare toprak vermeye- halkın söyleyeceğini ifade ederek, “Ancak henüz
ceğini ama çözümü de istediğini söylemektedir. o noktada değiliz” dedi.
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KIRGIZISTAN DESTEK SAĞLAMAYA
HAZIR

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından, Ortaköy’deki
bir gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin
açıklama yapıldı. Kırgızistan’ın, İstanbul’da 39
kişinin hayanı kaybettiği terör saldırısına ilişkin
soruşturmada, Türk kolluk kuvvetlerine destek
sağlamaya hazır olduğu bildirdi. Açıklamada,
saldırganın uyruğuyla ilgili iddialara ilişkin
“Kırgız tarafı, Türkiye Cumhuriyeti kolluk
kuvvetlerine terör saldırısı soruşturmasında,
diplomatik kanalla ilgili talebin alınması halinde,
maksimum destek sağlamaya hazırdır.” ifadeleri
kullanıldı.
•

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük
Milletvekili Erşet Salihi, yaptığı açıklamada,
IŞİD başta olmak üzere bölgedeki terör gruplarına yönelik ciddi bir harekat olarak gördükleri Fırat Kalkanı’nın ilk günden itibaren olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın
IŞİD ile ortak mücadelenin bir parçası olduğunu
ve bir benzerini de Irak’ta görmek istediklerini
dile getiren Salihi, “Fırat Kalkanı, bölgenin istikrarı için son yıllarda yapılmış en önemli operasyondur. Bölgenin istikrarını sağlamaya yönelik yapılan bu operasyonun benzerini Irak’ta da
görmek isteriz. Bölgenin olduğu gibi Irak’ın da
istikrara ihtiyacı var.’’ şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN HÜKÛMETI 2020 İÇIN
YENI BIR YOL HARITASI AÇIKLADI

Azerbaycan hükûmeti, 2020 yılına kadar ülkedeki mevcut havalimanlarının altyapısını geliştirmeyi ve havacılık sektöründe liberalleşmeyi öngören yeni bir yol haritası açıkladı. Yapılacak bu
reformlardan en çok Azerbaycan Havayolları’nın
(AZAL) yararlanması hedeflenirken, ülkenin havacılık sektörü için bir cazibe merkezi haline
gelmesi amaçlanıyor. Filosundaki yaşlı uçakları
emekliye ayırarak yerine yenilerini almayı planlayan AZAL, Avrupa’ya yaptığı uçuşları da iki
katına çıkaracak. Şu an Avrupa’da 49 şehre uçan
AZAL, 2020 yılına 100 şehre uçmayı hedefliyor.

•

TÜRKMENLER FIRAT KALKANI
HAREKÂTINI DESTEKLİYOR

•

ÖZBEKİSTAN’DA YOLSUZLUKLA
MÜCADELE YASASI YÜRÜRLÜĞE
GİRDİ

Özbekistan’da “Yolsuzlukla Mücadele Yasası”
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından
imzalandı. Yasa, Özbekistan’da yolsuzlukla mücadele alanında devlet politikasını, mücadelenin
esas ilkelerini, ilgili kurum, STK ve basın organlarının görev ve vazifelerini belirliyor. Yasaya
göre, yolsuzlukla mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması için bir komisyon kurulacak. Komisyonda,
iş adamları ve STK temsilcileri de yer alacak.
Yasa, rüşvet veren, alan veya buna karışan kişilerin cezalandırılmasını öngörüyor. Buna göre,
yetkililerin, rüşvet teklif eden kişiyi emniyet birimlerine ihbar etme zorunluluğu bulunuyor.

KAZAKISTAN EXPO-2017 IÇIN 48 		
ÜLKEYE VIZE UYGULAMASINI
KALDIRDI

Kazakistan Almatı’da yapılacak EXPO-2017
fuarı dolayısıyla 48 ülkenin vatandaşı için vize
uygulamasını iptal etti. Kazakistan Yatırım ve
Kalkınma Bakanlığının açıkladığı listede 4 Türk
Dünyası devleti (Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye) bulunuyor.
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ÇUBAROV: LE PEN’IN DÜŞÜNCELERI
RUSYA TARAFINDAN SATIN ALINMIŞ

KAZAKISTAN GÖÇ POLITIKASINI
DEĞIŞTIRIYOR

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Fransa’nın aşırı sağcı
Ulusal Cephe Partisi’nden cumhurbaşkanı adayı
Marine Le Pen’in daha önce de siyasi kampanyası için Rusya’dan para aldığını ve dolayısıyla Kırım’ın işgalinin “yasallığı” ile ilgili açıklamalarının da Kremlin yönetiminin siyasî siparişi olarak
değerlendirilebileceğini kaydetti. Çubarov, “Marine Le Pen, Rusya’dan 9 milyonluk kredi aldı.
İşlem resmi olarak Çek-Rusya Bankası üzerinden
yapılmasına rağmen Rusya’dan alındığını herkes
biliyor. Bu tür açıklamalara Rusya tarafından satın alınan fikirler gibi bakılmalıdır” dedi.

Kazakistan’da 01 Ocak 2017’den itibaren aşırılık
ve terörle mücadelede önlemlerin artırılmasını
öngören düzenlemeleri içeren yeni terör yasası
yürürlüğe girdi. Yeni terör yasasıyla iç göç sürecinde birtakım değişikliklere gidildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan vatandaşlarının ikamet ettiği yerden farklı bir
mekanda kayıtsız konaklama sürecinin 1 ayı geçmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı
belirtildi. Yeni terör yasasına göre, geçici ikamet
yerinde kayıt olmadan yaşama süresi 3 aydan 1
aya indirildi ve ikamet yerinde geçici oturumu
olmadan yaşayan kiracı veya herhangi bir kim• AKINCI KIBRIS MÜZAKARELERİNE lik belgeleri olmadan geçici konaklayan kişiler
için uygulanacak idari para cezası 5 AHE’den 7
TARİHİ FIRSAT OLARAK BAKIYOR
AHE’ye, 11 bin 345 tengeden 15 bin 883 tengeye
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıkarıldı. Terör yasasındaki söz konusu düzenMustafa Akıncı, Kıbrıs sorununda tarihi bir fırsa- lemeler 7 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe
tın var olduğunu ve bunun yitirilmemesi gerek- girdi.
tiğini söyleyerek, bu konuda herkesten olumlu
• ALABAY 5. ASYA OYUNLARI’NIN
katkı beklediklerini dile getirdi. Çözümsüz bir
MASKOTU OLACAK
2017 yılının sıkıntılı bir yıl olacağını söyleyen
Akıncı, baharda hidrokarbon konusunun daha da Türkmenistan’da Bakanlar Kurulu kararı
ısınacağını, kazıların gündeme geleceğini, yeni ile “Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya
gerginlikler yaşanacağı görüşünü dile getirdi. Oyunları”nın markası ve maskotu onaylandı.
Akıncı, bu ayın sonunda yeni ABD yönetiminin Türkmen halkının sevimli köpeği Alabay, Asya
geleceğini ve yeni yönetimin Kıbrıs konusunda oyunlarının maskotu oldu. Neşeli, kulakları ve
nasıl davranacağının bilinmediğini ifade ederek, kuyruğu kırpılmış olan samimi köpek maskot,
ayrıca Rumların Şubat 2018’deki seçim propa- milli ve spor kiyafetinde Devlet Başkanı’na
gandası çalışmalarının gündeme geleceğini ve sunuldu. Asya Oyunları’nın markası ve brandı,
bu tip risklerin konuyu 2018 ortalarına kadar ülkenin tarihi, kültürü ve gelenek ve göreneklerini
taşıyabileceğini söyledi. “Seçimden sonra yine yanıstırken, maskotu ise milli değerlerinden olan
masa kurulur mu belli değil” diyen Akıncı, geçen Türkmen köpeğini yansıtacak.
zamanın çözümü daha da zorlaştırdığını, 50 yılın üzerine bir 10-15 yıl daha geçmesinin ayrılığı
daha da kökleştireceğini ve çözüm çabalarının
sonlanacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı,
ayrıca Mont Pelerin’deki başarısızlığın sebebinin, tek bir konu üzerinde başarının hedeflenip,
bunun yapılamaması olduğunu kaydetti.
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AZERBAYCAN’DAN BÜYÜK PETROL
HAMLESI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR,
geçen yıl 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açtı.
SOCAR’dan yapılan açıklamaya göre, Aralık
2016’da 4 bin 882 metre, yıl içinde ise toplam
105 bin 245 metre sondaj çalışması yapıldı.
2016 yılındaki sondaj çalışmalarının 102 bin
532 metresini üretim, 2 bin 713 metresini keşif
sondajı oluşturdu. Söz konusu verilerin yabancı
şirketlerle yapılan ortak sondaj çalışmalarını
kapsamadığı kaydedildi. SOCAR,
Aralık
2016’da 7 kuyu kazarak faaliyete geçirdi. 2016
yılında ise toplam 64 yeni petrol ve doğalgaz
kuyusu açılarak üretime başlandı.
•

KAZAKISTAN, SURIYE’YE
YARDIM GÖNDERDI

TİKA KOSOVA’DA YOĞUN BAKIM
KLINIĞI KURACAK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Kosova Merkez Üniversite
Kliniği ve Hastane Hizmetleri Yoğun Bakım
Kliniği Kurulumu Projesi başlatıldı. Çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte Kosova’ya ve
Kosova Merkez Üniversite Kliniği ve Hastane
Hizmetleri’ne, 27 yataklı tam donanımlı ve
modern şartlarda hizmet sunacak Yoğun Bakım
Servisi kazandırılmış olacak.
•

ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY KORE 		
LİDERLERİ GÖRÜŞTÜ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Güney Kore’nin geçici devlet Başkanı Hwang
Kye-Ahn ile 2017 yılında ikili işbirliği
perspektiflerini görüştü. Konu ile alakalı
yapılan resmî açıklamada “Güney Kore
tarafının girişimiyle iki lider arasında bir telefon
görüşmesi yapıldı. Şevket Mirziyoyev ve Hwang
Gye iki ülke arasında siyasi, ticari, ekonomik,
mali ve teknik, yatırım, kültürel ve insani
alanlarda çok yönlü işbirliğinin genişlemekte
olduğu konusunda mutabık kaldılar” denildi.
Ayrıca Özbek lider Şevket Mirziyoyev’in yakın
dönemde Guney Kore’ye bir ziyaret yapacağı da
bildirildi.

İNSANI

•

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkına
kuru gıda malzelerinden oluşan insani yardım
gönderdiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı
açıklamada, buğday,un, et konservesi, makarna
ve çaydan oluşan toplam 500 tonluk yardımın
Rusya Federasyonu yetkilileri yardımı ile Tartus
Limanı’nda Suriyeli yetkililere teslim edildiği
belirtildi. Kazakistan’ın Ürdün Büyükelçisi
Azamat Berdıbay ve Tartus İl Genel Meclisi
Bakanı Yasser Dibb’ın katılımıyla düzelenen
törende Kazakistan’ın gönderdiği gıda yardımı
Suriye tarafına teslim edildi. Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı
karar ile gönderilen yardımlar, Suriye Arap
Cumhuriyeti Yüksek İrtifam Komisyonu’nun
gözetiminde dağıtılacak

GAZI MESTAN TÜRBESINE SALDIRI

Kosova’daki -Rumeli fetihlerine katılıp burada
şehit düşen bir kahramanın yattığı tahmin edilenGazi Mestan türbesine kimliği belirsiz kişiler
tarafından saldırı gerçekleştirildi. Konu ile
alakalı herhangi resmî bir kurumdan açıklama
yapılmadı.
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MAKEDONYA’DA TÜRK KÖYLERİNE
ULAŞIM YOK

Makedonya genelinde başlayan yoğun kar
yağışından sonra birçok karayolu trafiğe kapandı
ve adeta ülkedeki ulaşım durma noktasını geldi.
Yetkililerin hazırlıksız yakalanması ise bölgedeki
hayatı olumsuz etkiledi. Doğu ve Güneydoğu
Makedonya bölgesinde bulunan Türk köylerinin
sakinleri ise karla mücadeleyi yine kendileri
veriyor. Genelde dağlık bölgede bulunan İştip,
Radoviş, Karbinsti, Vasilevo ve Valandova
Belediyelerine bağlı Türk köylerinde ulaşım
tamamıyle durdu. Bölgede yaşayan Türkler,
yetkililerin Türk yerleşim yerlerine hizmetleri
özellikle sunmadıklarını ifade etti.
•

TİKA’DAN ÖZBEKISTAN 		
HASTANELERINE TIBBÎ 		
DONANIM DESTEĞI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Özbekistan’ın Harezm
Vilayeti’nde bulunan Onkoloji Dispanseri ve
Cumhuriyet İhtisaslaştırılmış Üroloji Merkezi
Harezm Bölümü’ne tıbbi donanım desteğinde
bulunuldu. Bahse konu hastaneler için satın alınan
tıbbi cihaz ve ekipmanların, yılda 2500 hastanın
tedavi edildiği Üroloji Merkezi ve yılda 4500
hastanın tedavi gördüğü Onkoloji Merkezindeki
koşulların iyileştirilmesine ve bu merkezlerde
tedavi edilen hasta sayısının artırılmasına büyük
katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.
•

KIRGIZISTAN’DA BU YIL AHLÂK,
EĞITIM VE KÜLTÜR KONUŞULACAK

Kırgızistan
Cumhurbaşkanı
Almazbek
Atambayev 2017 yılını ahlak, eğitim ve kültür
yılı ilân eden bir kararnameyi imzaladı. Kararnamede özetle şöyle denildi:

KAZAKISTAN BMGK ÜYESI ILK ORTA
ASYA ÜLKESI OLDU

Kazakistan Ocak ayı itibariyle 2017-2018
döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi geçici üyesi olarak göreve başladı.
Böylece, Kazakistan BM Güvenlik Konseyi
geçici üyesi olan ilk Orta Asya ülkesi oldu. 28
Haziran 2016’da BM Genel Kurulu Kazakistan’ı
2017-2018 yıl için Güvenlik Konseyi geçici
üyeliğine seçmişti. Oylamada 193 ülkeden 138’i
Kazakistan’a oy vermişti.

“Küresel eğilimler ve modern teknolojilerin gelişmesi Kırgız Cumhuriyeti için büyük fırsatlar
yaratmakla beraber aynı zamanda yeni sorunlara
da yol açmaktadır. Bu koşullarda ülkenin stratejik kalkınma hedeflerine ulaşması öncelikle devletin ve toplumun insanlarımızın ahlakı, eğitimi
ve maneviyatına doğrudan odaklanma yeteneğine bağlıdır.

•

Bu bağlamda 2017 yılın “ahlak, eğitim ve kültür
yılı” ilan edilmesi halkımızın ve devletimizin her
yönden gelişmesi için önemli bir atılım olacaktır.”

IŞİD’TEN KURTARILAN TÜRKMEN 		
BEŞIR KÖYÜ’NDE OKULLARI TİKA
ONARACAK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) IŞİD’ten kurtarılan bölgelerin yeniden
imarında Türkmenlere yardım elini uzattı.
Türkmen Beşir Köyü’nün iki okulunun onarımını
TİKA üstlendi. TİKA’dan bir heyet Kerkük’e
bağlı Türkmen Beşir Köyünü ziyaret etti. TİKA
heyetine Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan
Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan, Kerkük
İl Meclisi Üyesi ve ITC Sözcüsü Ali Mehdi ve
Kerkük Şii Vakfı Başkanı Şeyh Habib Semin de
eşlik etti. TİKA heyeti meydana gelen tahribat
ve yıkımdan dolayı üzücü bir manzara ile karşı
karşıya olduklarını dile getirerek, okulların
onarımlarına en kısa zamanda başlayacaklarını
belirtti.
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TÜRKMENİSTAN’DA SEÇİM VAATLERİ
BAŞLADI

Türkmenistan’da daha önceki Cumhurbaşkanlığı
seçimlere
göre
farklı
bir
atmosferde
başlayan seçimler öncesinde adaylar seçim
beyannamesinde
bulunuyorlar.
Ülkenin
kuzeyindeki Daşoğuz şehrinin Vali Yardımcısı
Meretdurdu Gurbanov da, cumhurbaşkanlığına
seçilmesi durumunda hukuk sistemini daha
da geliştireceği vaadinde bulundu. 25 yıllık
Bağımsızlık döneminde Türkmenistan’ın birçok
alanda önemli başarılara imza attığını söyleyen
Gurbanov, Türkmenistan’ın yeni Anayasası’nın
kabulüyle ekonominin tüm sektörlerinde büyük
ölçekli reformlara yasal zemin oluşturulduğunu
ifade ederek, hukuk sisteminin gelecekte de
geliştirileceğini,
ülkenin
sosyo-ekonomik
kalkınma programları ve projelerinin hayata
geçirilmesi için yeni kanunların hazırlanması için
çaba gösterileceğini belirtti.
Lebap vilayeti vatandaşları tarafından aday
gösterilen Seydi Petrol Rafenerisi Müdürü,
milletvekili Ramazan Durdıyev ise, seçim
beyannamesinde gelecekce ülke ekonomisinde
inovasyon çalışmalara ağırlık vereceklerini
kaydetti.
•

RUSYA KAZAKISTAN’DA IKTIDAR
DEĞIŞIMINDEN ENDIŞELI

Kazakistan’da mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbaev’in görevi bırakması ile beklenen
iktidar değişikliğinin Rusya için bir tehdit
oluşturabileceği iddia edildi. Ünlü Orta Asya
uzmanı Arkadiq Dubnov, son zamanlarda sıkça
gündeme gelmeye başlayan Kazakistan’daki
iktidar değişimi konusunu değerlendirdi.
Dubnov, “Böyle değişiklik İslam Kerimov’un
ölümünden sonra Özbekistan’da şimdilik
herhangi bir problem yaratmadı. Ancak
Kazakistan’da bu süreçte iç dinamiklere bağlı
sorunlar yaşanabilir. Nursultan Nazarbayev’in
çevresindeki liderler onun gibi Moskova ile
düzgün ilişkileri istemeyebilirler. Rusya ise
bu ülkedeki Rus azınlığının bu süreçte zarara
uğramasını istemeyecektir” dedi.

•

ATAMBAYEV DEMIRYOLU IÇIN 		
PEKIN’DE

Kırgızistan
Devlet
Başkanı
Almazbek
Atambayev, Kırgızistan ve Özbekistan arasında
inşası planlanan demiryolu hattı için resmî
görüşmelerde bulunmak üzere Çin’e gitti.
Konu ile alakalı açıklama yapan Kırgızistan
Cumhurbaşkanlığı
İdaresi
Bilgilendirme
Politikası Departmanı başkanı Almaz Usenov, bu
ziyaret çerçevesinde, Çin liderleri ile yapılacak
ikili görüşmelerde Kırgız-Çin işbirliğinin
geliştirilmesi konusunun ele alınacağını bildirdi.
Toplantılarda Çin -Kırgızistan - Özbekistan
demiryolu inşaat projesi de görüşülecek.
•

CEZAYIR’IN EN PRESTIJLI MÜZIK
FESTIVALI’NDE TÜRK EZGILERI

Cezayir Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen
“11. Uluslararası Endülüs Müziği ve Kadim
Müzikler Festivali”ne Cezayir, Türkiye,
Yunanistan, Azerbaycan, Fransa, Irak, Japonya,
Festivalin açılış akşamında sahne alan kanun
virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir’e Can
Olgun’un kemanla ve Murat Süngü’nün
viyolonselle eşlik ettiği konser seyirciler
tarafından büyük bir beğeni ile izlendi. 1.500
kişilik Cezayir Opera salonunda verilen konser
sonunda müzisyenler uzun süre ayakta alkışlandı.
Ayrıca, festival kapsamında düzenlenen 2.
Uluslararası Kanun Sempozyumu ile Cezayir,
Fas, Tunus ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden
katılan genç müzisyenler, İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölüm Başkanı
Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu, Göksel Baktagir,
Tarana Aliyeva (Azerbaycan) ve Ömer Ziyad
(Irak) gibi usta sanatçılarla bir araya gelme
fırsatı buldular. Sempozyumda, vefatının 100. yıl
dönümü sebebiyle Tanburi Cemil Bey de anıldı.
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ÖZBEK TÜRKLERİ’NİN HAC KOTASI
DEĞIŞMEDI

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı yetkilisi yaptığı
açıklamada, 2018 yılına kadar Özbekistan için
hac kotasını yükseltmeyeceklerini söyledi.
Yetkili kota ile ilgili kararın Kabe’deki onarım
çalışmaları ve hacı adaylarının güvenliğini
sağlamak amacıyla alındığını belirtti.
Suudi yetkili, “2013 yılında Hac Bakanlığımız
Mescid-i Haram ve çevresinde onarımdan
dolayı diğer ülkeler için ziyaret sayısını yüzde
20 azaltmıştı. Ancak Özbek hacı adayları sayısı
zaten az olduğu için biz onlara verilen kotayı
değiştirmedik” dedi.
•

CIA BELGELERİNDE YÜCELCİLER
TEŞKİLÂTI DA VAR

CIA tarafından gizliliği kaldırılan 11 milyon
belge içerisinde Yücelciler Teşkilatı hakkında
bilgiler de mevcut. “Vardar Makedonyası’ndaki
Karşıt Gruplar” konulu belgede, 1950 yılında
burada var olan komünist karşıtı oluşumlara yer
verildi.
“Müslüman, komünist karşıtı” bir oluşum olarak
nitelendirilen Yücelciler’in yanı sıra, Makedon
İç Devrimci Örgütü (İMRO), Kosova’nın
Arnavutluk’a bağlanmasını isteyen milliyetçi
Arnavut “National Shipetar Demokrati” örgütü ve
demokratik rejimini gelmesini isteyen Yugoslav
Krallığı Örgütü olarak gösterildi. Raporda, söz
konusu oluşumların iyi organize olmadığı, eylem
planlarını oluşturmayıp çoğunlukla propaganda
amaçlı faaliyetler yürüttükleri kaydedildi.
Yücel
Teşkilatının,
Yugoslavya
devleti
tarafından 1948’de fark edildikleri, 30 kadar
liderinin tutuklandığı belirtildi. Bunlardan
dördünün idam edildiği, diğerlerinin 3 ile 20 yıl
arasında hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı. Bir
diğer önemli nokta da Yücelcilerin komünist
karşıtı faaliyetler yürütmek ve Üsküp’teki
Türkiye Konsolosluğuyla işbirliği içinde olmakla
suçlandığı belgelere yansıdı.

•

ESTONYA’DA TÜRKIYE AZERBAYCAN
KÜLTÜR GÜNLERI

Estonya’da Ajdan Azerbaycan Kültür Derneği’nin
TİKA tarafından desteklenen “TürkiyeAzerbaycan Kültür Günleri” başlıklı projesi
çerçevesinde, başkent Tallin ve ülkenin ikinci
büyük kenti Tartu’da orta ve lise düzeyindeki
dört okulda, Türkiye ve Azerbaycan’ın dil,
kültür, tarih ve coğrafyasını tanıtıcı ders ve
sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca söz konusu
okullarda, kompozisyon, resim ve bilgi
yarışmaları düzenlendi. Türkiye-Azerbaycan
Kültür Günleri Projesi’nin Estonya’nın en
köklü ve tarihi liselerinden “Hugo Treffner
Gymnasium” ile “Nõo Reaalgümnaasium”u
kapsayan Tartu ayağı T.C. Estonya Büyükelçisi
Hayriye Kumaşcıoğlu’nun katıldığı ödül
töreniyle tamamlandı. Törende, yarışmalarda
başarı gösteren öğrenciler ile projeye katkı sunan
Eston öğretmenlere hediye ve teşekkür belgeleri
takdim edildi. Etkinliğe, Tallin’deki Azerbaycan
Büyükelçiliği temsilcileri de katıldı.

•

KKTC’DE FETÖ OPERASYONU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
TSK’ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ
yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz
albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle
Ankara’ya sevk edildi. Gözaltına alınan
askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet
ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.
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“KIRGIZİSTAN’DAKİ OKULUN
KÜTÜPHANESİNDEKİ 		
DERGİLERDE GÜLEN VAR”

TÜRKMENLERDEN IRAK 		
HÜKÛMETİNE ÇAĞRI

Kerkük’ün güneyindeki Havice ilçesinin mutlaka IŞİD’tan temizlenmesi gerektiğini ifade eden
Erşat Salihi, “Irak ordusunun gelip Havice’yi
kurtarması gerekiyor. Çünkü PKK’nın içeriden,
IŞİD’ın ise dışarıdan Kerkük üzerindeki tehdidi
devam ediyor. Maalesef ne yerel yönetim ne de
Bağdat yönetimi bu sorunu görüyor.” diye konuştu. Salihi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin
Kerkük Valisi Necmettin Kerim’i, Kerim’in ise
merkezi yönetimi suçladığını vurguladı. Yerel
yönetim ile Bağdat hükûmeti arasındaki anlaşmazlığın faturasını Kerkük halkının ödediğini
dile getiren Salihi, “Biz Havice operasyonunun
bir an önce başlamasını istiyoruz, çünkü Havice
IŞİD’ten kurtarılmadığı sürece Kerkük tehdit altında kalır. Şu ana kadar Havice konusunda ciddi
bir adımın atılmadığını görüyoruz ama biz baskılarımıza devam edeceğiz, çünkü Kerkük’teki
güvenlik açığı devam etmektedir.” ifadelerini
kullandı.

Rus gazeteci-yazar Glep Prostakov, Kırgızistan’daki Terör örgütü lideri Gülen’e ait olduğu
iddia edilen Sebat okulunun kütüphanesindeki
dergi kapaklarındaki Gülen fotoğraflarına
dikkat çekerek, “Bana daha önce okul yönetimi
öğrencilerin Gülen’i tanımadıklarını söylemişti,
ama dergilerdeki fotoğraflar onun” ifadelerini
kullandı. Gülen ve okullarıyla ilgili iddiaları
araştıran yazar bu kez Kırgızistan’da faaliyet
gösteren okulları inceledi. Prostakov, Gülen konusunun Türkiye ve Kırgızistan yönetimi arasında tartışmaya neden olduğunu da hatırlattı.
Kırgızistan’da 25 okulun faaliyet gösterdiğini
kaydeden yazar şu ifadeleri kullandı: “Azeri araştırmacı Agil Aliasker’e göre, bu okullar Gülen
fikirlerinin tohumunun atıldığı başlıca yerler…
Bu okullarda sadece ülkenin eliti değil, aynı
zamanda da fakir ailelerin yetenekli çocukları da
eğitim alıyor. 15-20 yıl sonra ülkenin kaderine
karar verecek olan akıllı ve nüfuzlu kimselere
Gülen işte bu şekilde ulaşıyor. Sebat ve sıradan
devlet okulları arasında büyük oranda fark var.
Sebat öğrencileri sürekli olimpiyat oyunlarını
kazanıyor. Bu okulların mezunlarının yaklaşık
hepsi hem yerel hem de yurtdışındaki prestijli yüksekokulları kazanıyor. Sebat okullarında
milletvekili, bakanlık memurları ve büyük
işadamlarının çocukları eğitim alıyor.” Yazar
kütüphanede DA dergisinin yanı sıra FETÖ’ye
ait olduğu gerekçesiyle daha önce Türkiye’de kapatılan Gonca dergisinin fotoğrafını da yayınladı.

•

SIRBISTAN’DAN KOSOVA’YA ASKER
TEHDİDİ

Kosova’nın Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış bir trenin ülkeye girişine izin vermemesi üzerine iki ülke arasında gerilim yükseldi. İllegal tren
olayının ardından Sırbistan, kendi toprağı olarak
saydığı komşu Kosova’ya asker göndermekle
tehdit etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav
Nikoliç, Sırp milliyetçi simgeleriyle donatılmış
yolcu trenin Belgrad’dan Kuzey Mitroviça’ya sefer yapmasının engellenmesi üzerine, Kosova’yı
savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı. Kosova ise,
izin alınmadan Belgrad’dan Kosova’nın kuzeyine
tren seferlerini başlatmak isteyen Sırbistan’ın bu
girişimini tehlikeli bir provokasyon olarak niteledi. İki ülke arasında gerginliğe yol açan bu olaya
değinen Sırp Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç,
gerektiği takdirde Kosova’daki Sırpları korumak
için Kosova’ya silahlı güçlerini gönderebileceğini açıkladı. “Kosova’da Sırp nüfusun tehdit ile
karşı karşıya kalması durumunda Sırbistan Kosova’ya silahlı kuvvetlerini göndermekte tereddüt
etmeyecektir” ifadesini kullanan Nikoliç, trenin
Kosova’ya girmesinin engellenmesini provokasyon olarak tanımladı. Sırp Nikoliç, Sırbistan’ın
çatışma istemediğini vurguladı.
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RUSYA KIRIM’I BÜYÜK BİR ÇÖPLÜĞE
DÖNÜŞTÜRÜYOR

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde
Belediye Bakanlığı, düzenlediği toplantıda, Akmescit’te toplanan katı atıkların izin verilmeyen
bir yerde toplanması ile ilgili meseleyi ele aldı.
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Turgenivskiy Karyer (Turgenev Ocağı) şirketinin Müdürü Valeriy Lungol, “İnsayt 2007” firmasının,
şirketine ait olduğu araziye Akmescit’ten çıkartılan atıkları topladığını bildirdi. Valeriy Lungol,
“İnsayt 2007 firmasının, Turgenev Ocağı’na ait
arazide çöplükleri biriktirmek için hiçbir hakkı
yok. Bunun dışında, izin alınmadan bir çöplük
alanına dönüştürülen arazi için ben sorumluyum.
Kanuna göre ocağa erişimin kapatılması gerektiğini anlıyorum, ama bu çöp toplama sisteminin
çökmesine neden olur” diye kaydetti.
•

ERMENİSTAN – AZERBAYCAN CEPHE
HATTINDA ÇATIŞMA

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan
çatışmada Azerbaycan ordusunda bir asker şehit
oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan
Fikret Beşirov isimli bir askerin şehit olduğu bildirildi. Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve
yakınlarına taziye dileklerinde bulunurken, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Beşirov’a 3. dereceli “Askeri Hizmet Madalyası” verilmesi kararı
aldı.
•

ÇEÇENİSTAN’DAKİ	
OPERASYONLARDA 100 GÖZALTI

Çeçenistan’da bazı köylere baskın yapıldığı
ve çıkan çatışmalarda 100’den fazla gencin
gözaltına alındığı bildirildi. Çeçenistan’ın bazı
köylerinde evlere baskınlar düzenlendi. Yetkililer
baskınlarda 100’den fazla gencin gözaltına alındığını açıkladı. Gençlerin telefonlarına el koyan
polisin araştırmalara devam ettiği bildirildi. Kurchaloy ilçesinde ise güvenlik güçleri ile gençler
arasında çıkan çatışmalarda birkaç gencin öldürüldüğü öne sürülüyor.

•

BİŞKEK’TE KARGO UÇAĞI YERLEŞİM
BİRİMİNE DÜŞTÜ

CT Havayolları’na ait kargo uçağı düştü. Kazada 37 kişi öldü. Hong Kong - Bişkek seferini
yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek’te Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine
düşmesi sonucu 37 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy
Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan
kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek
yakınlarındaki bir köye düştüğünü bildirdi. Öte
yandan kaza sonrası Uluslararası Manas Havalimanı yakınlarında düşen kargo uçağı sebebiyle
havalimanı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
•

“ŞU AÇIK Kİ DAHA KATEDİLECEK ÇOK
YOL, YAPILACAK ÇOK İŞ VAR”

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Cenevre Ofisi’nde yapılan Kıbrıs Konferansı’na verilen arada düzenlediği basın toplantısında “güvenlik ve
garantiler konusunda gerek Kıbrıs Türk tarafı
gerekse Rum kesiminin güvenlik endişeleri olduğunu belirten Guterres, “Şu açık ki daha katedilecek çok yol, yapılacak çok iş var.” diye konuştu.
Soru üzerine Guterres, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya
varılacaksa, buna her iki toplumun yapılacak referandum sonucuna göre karar vereceğini ifade
etti. Guterres, “Şunu açıkça söyleyeyim ki BM
olarak bizim rolümüz, tarafların gerekli anlaşmaya ulaşması için destek vermektir. Buradaki
amacımız, gerekli sonuçları almaktır. Bu sonuca
ulaşmak için gerekli zaman dilimi içinde ciddi
bir çalışma gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok sorunda felaketlerle karşılaşıyoruz. Umut için bir
sembole o kadar ihtiyacımız var ki. Çok güçlü
bir şekilde 2017 başında Kıbrıs’ın umut için bir
sembol olabileceğine inanıyorum.” dedi. Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in yanı
sıra garantör ülkeler adına TC Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris
Johnson katıldı. “Özel gözlemci” sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliğini ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış
İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
temsil etti.
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TATARİSTAN’DA İSLÂMÎ BANKACILIĞA UYGUN İLK LEASİNGİ YAPTI

Kırım Derneği Genel Merkezi Gençlik Komisyonu, “İsmail Gaspıralı’nın Mirası” adlı bir etkinlik düzenlendi. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nde, Gençlik
Komisyonu öncülüğünde bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, genç araştırmacı tarihçi Ufuk Aykol,
belgeler ve resimlerle İsmail Gaspıralı’yı anlattı. Gaspıralı’nın Kırım Tatarları için çok önemli
bir kişi olduğunu söyleyen Aykol, bütün Kırım
Tatarlarının Gaspıralı’yı anlatan kitaplar okumalarını önerdi. Etkinliğe katılan Kırım Tatarı
gençler soru-cevap kısmında Gaspıralı hakkında
merak ettiklerini Aykol’a sordu. Kırım Derneği
Genel Merkezi Gençlik Komisyonu’nun düzenlediği etkinliğe gençler büyük ilgi gösterdi.

Sberbank, İslâmî
kuralara
uygun
finansmanı konusunda Tataristan’ın
leasing şirketi ile
pilot
projesini
gerçekleştirdi. Bu
açıklamayı Sberbank Başkan Yardımcısı Danışmanı Behnam Gurbanzade, Moskova’da düzenlenen Gaydar Forumu’nda yaptı. “Biz bankamızda
İslam finansmanı konusunda ilk pilot projemizi
gerçekleştirdik. Ama bu projenin ayrıntıları konusunda şimdi detay veremem. İlk leasing için şu
anda anlaşma imzalandı. Ve bu şirket Tataristan
şirketi. Anlaşma tamamen şeriat kurallarına uyuyor” dedi.
•

GASPIRALI’NIN MİRASI ETKİNLİĞİ

•

ÖZBEKİSTAN 27 ÜLKEYE VİZE
MUAFİYETİNİ 2021 YILINA ERTELEDİ

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan ve 1 Nisan’da 27 ülkeye vize uygulamasının iptalini öngören plan,
yine Mirziyoyev’in kararıyla 1 Ocak 2021’den
itibaren uygulanmaya başlanacak. Özbekistan
Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi, Dışişleri
ve İçişleri bakanlıkları ile Gümrük Komitesi ve
diğer devlet kurumları, vize muafiyetinin ertelenmesi önerisinde bulunmuştu. Planın, “turizm faaliyetinin istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirilmesi, gereken teknik altyapının oluşturulması,
yabancı turistler ve vatandaşların can güvenliği
ve sağlığının korunması ayrıca yabancı ülkelerle
eşit haklara dayalı dış ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi” amacıyla ertelendiği belirtildi. Yeni
karara göre, Avustralya, Avusturya, İngiltere,
Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, Kanada,
Lüksemburg, Hollanda, Güney Kore, Singapur,
Finlandiya, İsviçre ve Japonya vatandaşları 30
güne kadar, Belçika, Endonezya, Çin, Malezya,
ABD, Fransa, Vietnam, İsrail, Polonya, Macaristan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’nın İSE 55 yaş
üstündeki vatandaşları da 30 gün boyunca Özbekistan’da vizesiz kalabilecek. Kararla Taşkent,
Semerkant, Buhara ve Ürgenç havaalanlarında
turistlerin ülkeye girişini kolaylaştıracak “yeşil
koridorlar” oluşturulması süresi de ertelendi.

KIRIM’IN İŞGALCİ RUS YÖNETİMİ
KİEV’İ BM’YE ŞİKAYET EDECEK

Kırım’ın işgalci Rus yönetimi, Kırım Ukrayna’nın kontrolü altında bulunduğu dönemde yarımadada meydana gelen insan hakları ihlalleri
ile ilgili karar tasarısı hazırladı. Kırım’ın sözde
Etnik İlişkiler ve Sürgünden Dönen Vatandaşlar
Komitesi Başkanı Zaur Smirnov konuyla ilgili,
“Ukrayna ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) karar
tasarısı hazır. Tasarıda Ukrayna döneminde vuku
bulan insan hakları ihlalleri ile ilgili olaylar dâhil
olmak üzere geniş dönemdeki olaylar yansıtılmıştır. Kronolojik olarak tüm durumu anlatmaya
çalıştık” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Kurulu, 19 Aralık tarihinde yapılan 65. Oturumunda “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar
(Sivastopol) Şehrinde (Ukrayna) İnsan Hakları
Alanındaki Durum İle İlgili” kararı oy çoğunluğuyla kabul etti. Karar için yapılan oylamada 70
ülkenin heyeti “evet” oyunu kullanırken 77 ülke
heyeti çekimser kaldı. Geleneksel olarak Rusya,
Belarus, Sırbistan, Çin, Ermenistan ve bazı Afrika heyetleri dâhil 26 ülkenin heyeti oylamada
“hayır” oyunu kullandı.
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TÜRKMENLER KAHRAMANMARAŞ’A
GETİRİLDİLER

Terör örgütü IŞİD ile Haşdi Şabi’nin saldırıları
nedeniyle Musul ve Telafer’deki evlerinden göç
etmek zorunda kalan Türkmenler, uzun süredir
yaşadıkları Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki çadır kentten alınarak, Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından
temin edilen araçlarla Kahramanmaraş’a getirildi. Kahramanmaraş’ta geçen ay faaliyete geçen
konteyner kente alınan Türkmenler, kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı. Çoğunluğu kadın
ve çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin Türkmen,
konteynerlerini düzenlemenin heyecanını yaşıyor.
•

İSVİÇRE’DE 3 TURLU MÜZAKERE

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı
Eide’nin arabuluculuğunda pazartesi günü İsviçre’de son 3 ayda üçüncü kez bir araya gelen taraflar, müzakerelerin ilk gününde “Mülkiyet” ve
“Yönetim ve Güç Paylaşımı” konularını görüştü.
Taraflar ikinci gün “Yönetim-Güç Paylaşımı”,
“Avrupa Birliği (AB)” ve “Ekonomi” başlıklarını
masaya yatırdı. Cenevre’deki müzakerelerin son
gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar,
iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.
Kıbrıs sorununa çözüm üretmek, adada kalıcı barış ve istikrarı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler geçen yıl İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında 7-11 ve 20-21 Kasım’da iki turlu olarak
gerçekleşmişti. Mont Pelerin’deki müzakerelerin
ikinci turunda da Rum tarafının aşırı taleplerde
bulunması ve uzlaşmaz tavırlarından dolayı
sonuç alınamamıştı.

İLHAM ALİYEV: İŞGAL DURUMUNU
KABULLENMEYECEĞİZ

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık
Karabağ sorunundan da bahseden İlham Aliyev,
Nisan 2016’da Azerbaycan ordusunun düşmana
ağır darbe vurduğunu ve binlerle hektar araziyi
işgalden kurtardığını hatırlattı. Aliyev, “Nisandaki çatışmalarda elde ettiğimiz parlak zafer hem
bizim gücümüzü hem de işgal durumunu hiçbir
zaman kabullenmeyeceğimizi ortaya koydu. Bütün provokasyonlara gereken yanıtı vereceğiz.
Dış yardım olmasa onlar bizim karşımızda bir
hafta bile duramazlar. Bunu kendileri de itiraf
ediyor.” diye konuştu.

•

TÜRKİYE BİŞKEK’E HEYET GÖNDERDİ

TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan iki
uzman konuyla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere
görevlendirildi. TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme
Kurulundan iki uzman, Bişkek’te düşen kargo
uçağıyla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ACT
Havayollarına ait Hong Kong-Bişkek seferini
yapan B744 model kargo uçağının, Türkiye saatiyle 04.20’de Manas Havaalanı’na inişi sırasında yaşam alanlarının olduğu bir noktaya düştüğü
anımsatıldı.
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UKRAYNA, RUSYA’YA KARŞI
DAVA AÇTI

Ukrayna, Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı,
Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun emri üzerine Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) Rusya
aleyhinde bir dava açtı. ‘Rusya’yı Ukrayna’ya
karşı yasadışı saldırganlığı süresi boyunca işlediği terör ve ayrımcılık suçlarından dolayı hesaba
çekmek’ amacıyla açılacağı belirtilen davaya dair
belgede, Moskova’nın terörizmin finansmanına
karşı mücadele ve ırkçılığı yok etme anlaşmalarını ihlal ettiği belirtildi. Ukrayna’nın ICJ’den
‘Rusya’nın insan hakları ihlallerini’ önlemeye
yönelik tedbirler almasını istediği kaydedildi.
•

KRİZ TATARİSTAN’I DURDURAMADI,
YATIRIMLARDA LİDER NİJNİYKAMSK

KIRIM’IN SÖZDE BAŞKANI, RUS
BÜROKRASİSİNDEN ŞİKAYETÇİ

İşgal altındaki Kırım’ın sözde Başkanı Sergey
Aksyonov, Rusya’nın federal organlarının yasa
dışı olarak Kırım mülkiyetini kendi mülkiyetine
geçirmesi sürecindeki gecikmelerin, Kırım bütçesine büyük zarar verdiğini ileri sürdü. Sözde
Kırım Mülkiyet ve Toprak Bakanı Anna Anyuhina ile yaptığı çalışma görüşmesi esnasında Sergey Aksyonov, “Bu durum kabul edilemez, Kırım
hazinesine ödenmesi gereken vergiler açısından
çok para kaybediyoruz” diyerek şikayetlerini dile
getirdi. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı
Dmitriy Kozak’a sözde Kırımlı memurların, “federal mülkiyete devredilen bina ve tesislerin kayda geçirilmesi ve tescili ile ilgili işlemlerin hızı”
ile ilgili şikayetlerini içeren bir mektup gönderme
görevi verdi. Daha önce Kırım yarımadasındaki
en büyük doğa koruma alanı olan Kırım Milli
Parkı’nın, Rusya Devlet Başkanlığı’nın işlerinden sorumlu idarenin kontrolüne devredildiği bildirilmişti. Kırım’ın işgalinden sonra yarımadanın
Rus yönetimi, Kırım’da bulunan tüm kültürel miras tesislerini kontrolü altına aldı. Ukrayna ise,
söz konusu anıtların Ukrayna kültürüne ait olduğunu savunuyor ve UNESCO’dan onları himayesi altına almasını talep ediyor.

Ekonomik kriz ortamında rağmen,e n fazla yatırımı Tataristan’ın sanayi bölgelerinden Nijniykamsk çekti. Daha sonra Kazan ve Elmet bölgeleri
sıralandı. Rusya’nın İdil Boyu bölgeleri arasında
Tataristan Cumhuriyeti yatırım oranları bakımından liderliğini korudu. Sıralamada ikinci sırada ise Başkurdistan Cumhuriyeti var. Tataristan
Cumhuriyeti’ndeki bu yatırımlara özel olarak
bakıldığında en çok yatırımlar TAİF ve Taneko
gibi büyük şirketlerin olduğu Nijniykamsk şehri
ekonomisine yapıldığı görülüyor. İkinci sırada da
başkent Kazan, üçüncü sırada ise Elmet var. Kişi
• AZERBAYCAN’DA 2017 YILI İSLÂMÎ
başına düşen yatırım oranlarına bakıldığında ise
DAYANIŞMA YILI İLAN EDİLDİ
Tataristan’da “Ammoni” kimyasal fabrikasının
inşaatı devam eden Mendeleyevskiy bölgesi ilk Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2017
sırada.
yılını “İslami Dayanışma Yılı” ilan etti. Aliyev,
• HALEP’İN DOĞUSUNDA KİMYASAL Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Bakü’de bu yıl düzenlenecek 4. İslami
MADDELER BULUNDU
Dayanışma Oyunlarının büyük önem taşıdığını
Suriye’de Halep kentinin kısa bir süre öncesine
kadar militanların kontrolünde olan doğu kesim- söyledi. Bu oyunları düzenleyerek güçlerini bir
lerinde kimyasal maddeler bulduğu belirtildi. daha ortaya koyacaklarını, dini değerlerine sadık
Halep’in, aralık ayında dört yıl sonra yeniden ta- olduklarını göstereceklerini belirten Aliyev, “İsmamen hükûmetin denetimine geçmesinden önce lam dünyasını birleştirmeye çalışacağız. İslam
militanların kontrolünde bulunan doğu kesimle- dünyası için en büyük tehlike de İslam dünyasınrindeki bir depoda sülfür ve klor gibi kimyasal dan geliyor. Bizi bölmek isteyenler, aramıza nimaddeler bulundu. Bu maddelerin teröristler fak tohumları saçmak isteyenler hedeflerine ulaştarafından patlayıcı yapımında kullanıldığı kay- mamalıdır. Tüm bunları dikkate alarak 2017’yi
dedildi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan’da ‘İslami Dayanışma Yılı’ ilan ediuzmanları Halep’in güneybatısında sivillere karşı yorum.” dedi.
klor ve beyaz fosfor kullanıldığını belirlemişti.
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AKINCI: RUM TARAFININ HARİTASI
KABUL EDİLEMEZ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul
edilemez olduğunu belirterek, “Gerçekten kabul
edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir
tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz.” dedi. “Kıbrıs Türk
tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik.” diyen Akıncı, henüz çözüme ulaşmamış konular olduğunu fakat
bu konuların son aşamaya gelindiğinde çözüme
ulaştırılacağına dikkat çekti.
•

TÜRKMENİSTAN TARİHİNİ FONLA
KORUYACAK

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un imzaladığı karar ile ülke genelindeki tarihî ve kültürel anıtların korunması ve
restorasyon çalışmaları için bir fon oluşturuldu.
Türkmenistan Kültür Bakanlığı’nın Tarihi ve
Kültürel Anıtların Restorasyonu, Araştırılması
ve Korunması İdaresi bünyesinde kurulan vakıf
tarafından tarihî mekanlarındaki çalışmalar için
mali kaynak tahsis edilecek. Türkmenistan’da
bugüne değin ülke genelinde 1300 tarihî ve arkeolojik anıt kayıda alındı ve bunların 245’şi ulusal
öneme sahip yapılar. Eserlerin 109’sı Ahal, 9’su
Daşoğuz, 23’si Balkan, 17’si Lebap ve 87’si Mari
kentinde bulunmaktadır. Türkmenistan’daki kadim Merv, tarihi Nusay kalesi ve Köneürgenç
tarihi mekanı ise, UNESCO Dünya Kültür Mirası’na dahil edilmiştir.

•

HAZAR’A KOMŞU ÜLKELERDEN
BAKÜ TOPLANTISI

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef
Halefov başkanlığındaki Hazar konulu toplantıya, Rusya, İran, Türkmenistan ve Kazakistanlı
yetkili ve uzmanlar katıldı. Halefov toplantıda
yaptığı konuşmada, Hazar’ın hukuki statüsünün
belirlenmesi için bugüne kadar önemli gelişme
sağlandığını belirtti.
Devlet başkanlarının katılımıyla bugüne kadar
Aşkabat, Tahran, Bakü ve Astrahan’da 4 toplantı
yapıldığını hatırlatan Halefov, Bakü ve Astrahan
toplantılarında devletlere ait olacak kara sularının eninin ve Hazar’daki iş birliği ilkelerinin
belirlendiğini bildirdi. Halefov, bir sonraki zirve
toplantısında nihai statünün belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek “Bu nedenle kıyıdaş
ülkelerin Hazar’dan diğer denizlere ve okyanusa
serbest çıkışı, askeri gemilerin diğer ülkelere ait
kara sularından geçiş hakkı, kablo ve boru hatlarının döşenmesi, Hazar’ın dibinin bölünmesi gibi
konular üzerinde bir an önce mutabakat sağlanması gerekiyor.” dedi.

Hazar’ın merkez ve kuzey bölümlerinin dibinin
bölünmesi konusunun bir an önce çözülmesini
istediklerini ifade eden Halefov, bu konuda Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya arasında daha önce
imzalanan anlaşmalara önem verdiklerini kaydetti. Ülkelerin güvenliğine zarar vermeyecek ve
bölgede istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak bir nihai statü üzerinde anlaşılması gerek• KAZAKİSTAN’DA KARABAĞ SAVAŞIN- tiğini vurgulayan Halefov, silahlı çatışmaların ve
işgalcilik politikasının önlenmesi için çabaların
DAN BAHSEDEN KİTAP TANITILDI
birleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kazakistan’ın El-Farabi Üniversitesinde Türkçe konuşan Gazeteciler Birliği, “Global Kariyer
Enstitüsü” ve üniversitenin Gazetecilik Fakültesi’nin desteğiyle Karabağ savaşında Ermeni zulmünü anlatan “Umutların İzi İle” kitabı tanıtıldı.
Kazakistan’ın Türkçe konuşan Gazeteciler Birliği Başkanı Nazi Zoyamərgənqızı Azerbaycan’ın
sorunlarına ışık tutmaya her zaman hazır olduklarını belirterek, iki dost ve kardeş ülkenin ortak
sorunu olan Karabağ ve Hocalı soykırımının Kazakistan halkını tedirgin ettiğini dikkat çekti.
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RUSYA ERMENİSTAN’I İŞGALCİ
İLAN ETTİ

Ermenistan medyası, Sarkisyan rejiminin diplomatik başarısızlık ile suçlayarak Azerbaycan diplomasisi örnek olarak gösterdi.
“Armenianreport” sitesindeki bir makalede 2017
yılının başlangıcında Ermenistan diplomasisi iki
yıkıcı yenilgiyle yüzleştiği yazıldı. Makalede,
“İlk yenilgi Sergey Lavrov’un basın toplantısında seslendirdiği fikirler idi. Çoğu Lavrov’un
Bakü’ye karşı konuşma yaptığını söyler ve bunu
Erivan’ın zaferi gibi takdim ediyor. Oysa, Lavrov
‘işgal edilmiş araziler iade edilmelidir’ demekle
Ermenistan’ın işgalci olduğunu ilan etti. Yani,
bizim stratejik müttefikimiz Rusya bizi işgalci
olarak görüyor. Bes Eduard Nalbandyan ne iş
yapar, nereye bakıyor?! O hiçbir şey yapmıyor.
Bizim Dışişleri Bakanlığımız ağzına su alıp oturup, Lavrov’un sözlerine hiç bir tepki vermiyor.
Ben Azerbaycan’ı örnek göstermek istemiyorum,
ama buna mecburum. Lavrov’un ‘Karabağ Azerbaycan’ın iç meselesi değildir’ sözlerine Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov
hemen tepki verdi ve açıkça öfkesini gösterdi.
Görüldüğü gibi, Bakü Lavrov cevap verecek,
Rusya karşısında kendi çıkarlarını savunacak kadar cesarete sahiptir, Erivan ise yok”

KIRIM’DA SUSMAMA CESARETİ GÖSTEREN HERKES CEZALANDIRILIYOR

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Gayana Yüksel,
yakın zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri ve Kırım Tatarlarının tutuklanmasına karşı
eylemlerin daimi katılımcılarına karşı baskıların
artacağı tahmin edildiğini ifade etti. Kiev’de Kırım Tatar Milli Meclisi üyesi Riza Şevkiyev ile
birlikte düzenlediği “Kırım’ın İşgalinin 3. Yılı:
Rusya’nın “(İşgalde) Kan Dökülmediği” Propaganda Mitinin Açığa Vurulması” konulu basın
toplantısında konuşan Gayana Yüksel, “Kırım
Tatar Milli Meclisi üyeleri ve Kırım Tatar milli
hareketi iştirakçilerine karşı baskıların artacağını
tahmin ediyoruz. Kırım Tatar ve Ukrayna yanlısı
aktivistlere yardım edenler, avukatlar, gazeteciler, insan hakları savunucuları Kırım’ın dışına
itilecek” dedi.

Ermeni yazar Erivan’ın diplomasisinin ikinci
• AP, BULGARISTAN’DA TÜRKÇE SEÇIM
yenilgisi olarak Dağlık Karabağ’a yasadışı ziPROPAGANDASI YASAĞINA KARŞI
yaret eden Rusya ve İsrail vatandaşlığına sahip
IMZA KAMPANYASINI KAPATTI
Alexander Lapişinin gözaltına alınması olayını Avrupa Birliği’nin (AB) Dilekçeler Komisyonu
gösterdi.
oturumunda yapılan oylamada büyük bir çoğunYazar, konu ile alakalı “Bakü’nün talebi ile o Be- lukla Bulgaristan’da seçim kampanyası sırasında
larusda tutuklandı, sonra Azerbaycan Cumhur- Bulgarcadan farklı dillerin kullanılmasını engelbaşkanı özür mektubu yazdı. Mektupta Lapişin leyen ayrımcı yasağa karşı sunulan dilekçeye
sorumsuz hareketlerine göre özür istiyordu. Er- ilişkin Avrupa Parlamentosu açık dilekçe portamenistan ise bu konuda hiçbir şey yapamadı ve lında başlatılan imza kampanyasını kapatma kasustu. Gerçi, hangi adımdan konuşabilir? Nal- rarı aldı. Bulgaristan’da erken genel seçimlerin
bandyan Sarkisyan’ın yakın silah arkadaşı ve o, kontekstinde ikinci kez HÖH AP Milletvekili İlErmeni politikasının dokunulmaz ineği. Ana Er- han Küçük, Türkçe seçim propagandası yasağına
menistan çıkarlarını korumak değil, onun Sarkis- AB düzeyinde çözüm bulmaya çalıştı. Bu konu
Dilekçeler Komisyonu oturumunda AP milletveyan rejimine sadakati” dedi.
killeri arasında sert tartışmalara yol açtı.
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İSPANYA’NIN SABADELL ŞEHRİ
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI
RESMEN TANIDI

ATSIZ’IN ESERI, ÖZBEKISTAN’DA EN
ÇOK SATANLAR LISTESINE GIRDI

İspanya’nın Katalonya Eyaletindeki Sabadell
şehri, sözde Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan
bir açıklama kabul etti. Söz konusu belge, Sabadell’deki Ermeni Toplumu tarafından sunulan
talep üzerine İspanya’nın “Ciudadanos” Partisi
tarafından hazırlandı.
•

SALİHİ: TÜRKMENLERİN DEVLETTE
ROLÜ OLMALI

Irak Tükmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük
Milletvekili Erşat Salihi, “Türkmenlere şeklî bir
karar olmasına rağmen 1970 yılındaki 89 nolu
yasa kararnamesi gereği Türkmenlere Kültürel
haklarının tanınması ve tüm yaşam alanlarda
meşru haklarını elde etmeleri için haklı olduklarını göstermektedir,” dedi. Salihi, “Dikta rejimi
Türkmen varlığını ortadan kaldırmak ve Türkmen milliyetçiliği unsurlarını yok etmek için
sitemetik bir yöntemle,yasanın içini boşaltarak
her hangi bir maddesinin uygulanmasını gerçekleştirmedi. Ancak 14 yıldan beri eski rejimin
hükümtinin düşmesi sonrasıda, Irak’ta yaşayan
diğer milletler gibi siyasi, kültürel ve idari haklarını elde etmediklerini söylemekteyiz,” açıklamasında bulundu.
•

KIRGIZİSTANDA
ONAYLANDI

YENİ

ANAYASA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, referandumla kabul edilen yeni anayasayı
onayladı. Kabine üyeleri ve meclisteki siyasi parti başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı törende konuşan Atambayev, Kırgızistan halkının
ülke bağımsızlığının güçlenmesine ve birliğine
destek vererek anayasayı “mayınlardan” temizlediğini söyledi. Halka, yeni anayasa için teşekkür
ederek bağımsızlık yolunda büyük ve tarihi bir
adım atıldığını vurgulayan Atambayev, yeni anayasada halka iktidarı medeni bir yolla değiştirme
imkanı verildiğinin altını çizdi. Kırgızistan Cumhuriyeti anayasasının 41 maddesinde değişiklik
yapılmasıyla yargı reformlarının hızlandırılması sağlandı, başbakanın yetkilileri güçlendirildi.
Yeni anayasada, cumhurbaşkanlığının görev ve
yetkililerine ise dokunulmadı.

Hüseyin Nihâl Atsız’ın Özbek Türkçesine aktarılan Bozkurtlar serisi, büyük ilgi görüyor. Özbek Kitob Olami (Kitap Alemi) sitesinin sosyal
medya hesaplarında paylaştığı en çok satanlar
listesine, Atsız’ın Bozkurtların Dirilişi eseri yer
aldı. Atsız’ın Bozkurtlar serisi, Tahir Kahhar
tarafından Özbek Türkçesine aktarıldı. Serinin
ikinci kitabı, “Kökbörilarnin Tirilişi” adını taşıyor. 2015 yılında birinci kitap da “Kökbörilarnin
Ölimi” adıyla basılmıştı.
•

ALMATY 2017: UNIVERSIADE
MEŞALESI, ASTANA’DA YAKILDI

Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da 27
Ocak’ta başlayacak 28’inci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın meşalesi, Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev tarafından ateşlendi. Nazarbayev, Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın
yüksek seviyede ve başarıyla geçeceğine dair
umutlarını dile getirerek, oyunlarda ülkeyi temsil
edecek sporculara başarılar diledi. Nazarbayev
Ünivesitesi’nden başlayan meşale koşusu, şehrin
ana caddelerinden geçerek Astana Valiliği önünde sona erdi. Yaklaşık 12 kilometrelik koşu sırasında meşaleyi 60 kişi taşıdı. Birçok yerel spor
yıldızının yanısıra, üniversiteli öğrencilerin de
elinde dolaşan meşale, Astana Valisi Aset İsekeşev’e ulaştı. Meşale, Kazakistan gezisine çıkması
için Universiade organizatörlerine teslim edildi.
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ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLI 		
SİVİLLERE YPG KATLİAMI

Suriye’de köylerine dönmek isteyen ve ellerinde
Türk bayrakları olan sivillere terör örgütü YPG
tarafından ateş açıldı. Sivil halktan 7 kişi şehit
olurken, 3 kişi de yaralandı. Üzerlerine ateş açılması üzerine bölgeyi terk eden köylüler, Cerablus
merkezine döndü. Yaralılar Cerablus’ta tedavi altına alındı.

ASTANA’DA “BAĞIMSIZLIK YOLUNDA
QARA YANVAR” FOTOĞRAF SERGISI
AÇILDI

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Birinci Cumhurbaşkanı Müzesi’nde “Bağımsızlık Yolunda
Qara Yanvar” foto sergisi açıldı. Serginin açılışını Azerbeycan’ın Kazakistan Büyükelçisi Reşad
Mamadov ve Cumhurbaşkanı Müzesi Müdürü
Beysimbay Jumabekov yaptı. Sergide yeralan
• 20 OCAK BAKÜ ŞEHİTLERİ ANILIYOR fotoğraflarda 20 ocak 1990 günü ve sonrasında
yaşanan olaylara yer verildiğini kaydeden BüAzerbaycan’da 20 Ocak 1990 tarihinde dönemin yükelçi Mamadov, vatan için sadece sözle değil,
Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov’un gerekirse bu yolda kanı ve canıyla mücadele eden
emriyle Sovyet askerlerinin sivil halka yaptık- milyonlarca Azerbeycan halkının vatan ruhunun
ları katliamın acıları, aradan geçen 27 yıla rağ- bu fotoğraflarda yaşadığını söyledi.
men hala tazeliğini koruyor. Söz konusu tarihte
• TİKA’DAN MAKEDONYA TÜRKLERİNE
bağımsızlık mücadelesi için meydanları dolduran
47 PROJE
silahsız insanlara rastgele ateş açan ve üzerlerine
tanklar süren askerler, aralarında kadın ve çocuk- Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA) Üsküp
ların da bulunduğu 137 kişiyi katletti, 700 kişiyi Koordinatörlüğü eğitim, insani yardım, su ve su
ise yaraladı. Ülkede bağımsızlık mücadelesinin sanitasyonu, sağlık, sosyal ve kültürel işbirliği,
dönüm noktası olarak kabul edilen 20 Ocak’ta idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi ve restohayatını kaybedenler, Azerbaycan ve bu ülkenin rasyon alanlarında toplam 47 proje gerçekleştiryurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle di, 16 proje ise halen devam ediyor. TİKA, 2006
anılıyor. Bu yıl da 20 Ocak faciasında hayatını yılında itibaren Makedonya’da birçok alanda ve
kaybeden şehitlerin kabirlerinin bulunduğu Şe- belki de en önemli ecdat yadigarı eserlerin yaşahitler Hıyabanı, ülkede şehadetin sembolü olarak tılması açısından büyük rol üstlendi.
kabul edilen karanfillerle donatıldı. Söz konusu
• AB IRAK BÜYÜKELÇİSİ, KERKÜK’TE
facia temalı 70 binden fazla karanfil kullanılarak
gerçekleştirilen figürler ziyaretçi akınına uğru- Avrupa Birliği (AB) Irak Büyükelçisi Patrick Siyor. Ülkede 20 Ocak günü resmi tatil olduğundan monetta, Kerkük’teki iç göçmenlerin kurtarılan
dolayı öğrenciler başlarında öğretmenleri ile bir- bölgelerine geri dönmeleri ve terör örgütü IŞİD
likte şimdiden Şehitler Hıyabanı’na gelerek me- sonrası siyasi sürece destek sunmaya hazır olduklarını söyledi. Terör örgütü IŞİD’ın elinden
zarlara karanfiller bırakıyor.
geri alınan bölgelere dönüşün hızlanması için
gerekli desteği vereceklerini ifade eden Simonetta, “Uluslararası toplum olarak evlerini terk
eden sivillerin tekrar kendi evlerine geri dönebilmesi için temel ihtiyaçlar konusunda desteğimizi sunacağız.” dedi. Simonetta, “Burada verilen
mücadele ve savaş aynı zamanda Avrupa için de
veriliyor.” diyerek,”Irak’ta IŞİD sonrası siyasi
süreç oldukça önemli. Bu konuda gerekli siyasi
reform planlarının kısa sürede hazırlanması gerekiyor. Buna destek vereceğiz.” şeklinde konuştu.
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KAZAKISTAN ILE FRANSA 		
ARASINDAKI DIPLOMATIK 		
ILIŞKILERIN 25. YILDÖNÜMÜ

ÖZBEKİSTAN İLE AFGANİSTAN
ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMALAR
İMZALANDI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Roman Vasilenko’nun Kazakistan ve
Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25. yıl dönümü münasebetiyle Fransa’nın
Astana Büyükelçisi Francis Eten ile basın toplantısı düzenledi. Taraflar, ikili ilişkilerin gelişiminden memnun olduklarını ve Astana ile Paris’in iki
ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçlenmesi ve genişlemesi için karşılıklı bağlılıklarını devam ettireceğini duyurdu.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov
başkanlığındaki heyeti, Afganistan’ın başkenti Kabil’de temaslarda bulundu. Özbek heyet,
Kabil’deki temasları kapsamında Afganistan
Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Abdullah
Abdullah, Dışişleri Bakanı Selahiddin Rabbani,
Cumhurbaşkanı Gani’nin Rusya ve Orta Asya
ülkeleriyle işbirliğini geliştirme özel temsilcisi
Muhammad Şakir Kargar ve diğer üst düzey Afgan yöneticilerle bir araya geldi. Görüşmelerde,
Vasilenko, karşılıklı anlayış üzerinde kurul siyasi ikili işbirliğinin durumu ve perspektiflerine yöneplandaki ikili ilişkilerin yüksek seviyeye ulaştığı- lik fikir alışverişinde bulunuldu.
nı belirtti ve Astana’nın bölgesel ve uluslararası Dışişleri Bakanı Kamilov, Afgan mevkidaşı Rabçaptaki girişimlerinde Paris’ten her zaman destek bani ile yaptığı görüşmede, tarafların dış ticaret
aldığını takdirle ifade etti.
hacminin 1,5 milyon dolara çıkarılmasını öngöEten ise, Fransa Cumhurbaşkanı François Hol- ren ticari-ekonomik işbirliğine ilişkin yol haritası
lande’ın diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü ve- imzaladı. Görüşmede taraflar, karşılıklı anlayış
silesiyle Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan memorandumu ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı
Nazarbayev’e yolladığı kutlama mesajını okudu. mücadelede işbirliği anlaşmasını da imzaladı.
Eten, 25 sayısının iki ülkeyi birleştirdiğini ifade
etti ve buna delil olarak, ilk Kazak müziği Fransa’da 1925’te EXPO-1925 sırasında icra edildiğini ve Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles
de Gaulle’ın Baykonur’a (uzay üssü) gerçekleştirdiği ziyaretinden beri 50 (2x25) sene geçtiğini
belirtti.

•

TİKA, KIRGIZİSTAN’DA
İNŞA EDİYOR

HASTANE

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Bişkek Program Koordinatörü Evren Rutbil, Bişkek’te “Kırgız-Türk Dostluğu Bişkek
Hastanesi” ismini taşıyacak modern bir hastane
inşa edildiğini söyledi. Rutbil, hastane inşaatının
• AYSULUU TINIBEKOVA ALTIN
yüzde 40’ının tamamladığını, bu yılın sonunda
MADALYA KAZANDI
hizmete hazır hale gelmesinin hedeflendiğini
Kırgızistanlı sporcu Aysuluu Tınıbekova, 28. bildirdi. Bişkek’in batısında Çek gazeteci Julius
“İvan Yarıgin” Uluslararası Turnuvası’nda altın Fuçik’in adını taşıyan parkın yanında 13 bin 500
madalya elde etti. Turnuva, 2 kez olimpiyat şam- metrekare alanda inşa edilen Kırgız-Türk Dostlupiyonu olan İvan Yarıgin’in anısına Rusya’nın ğu Bişkek Hastanesi dört kattan oluşacak. Projede bahçe ve otoparkı da bulunan hastane 52 yatak
Krasnoyarsk kentinde düzenleniyor.
kapasiteye sahip olacak.
Yarışmanın ilk gününde bayan güreşi üzerine 48
kg, 58 kg, 60 kg ve 69 kg’a kadar ağırlık kategorisinde 4 madalya oynatıldı. Kırgızistanlı sporcu Aysuluu Tınıbekova, 58 kg’a kadar ağırlık
kategorisinde pergormans sergiledi. Sporcumuz
Aysuluu, Rusyalı rakibi Veronika Çumikova’yı
mağlup ederek birinciliği elde etti.
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ALİYEV AMERİKAN YAHUDİ KOMİTESİ
TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerikan Yahudi Komitesi İcra Direktörü David
Harris ve komitenin Başkanı John Şapironun
başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede
Azerbaycan’da ekonomik ve diğer alanlarda
gerçekleştirilen reformlar fikir alışverişi yapıldı, bu reformların yakından izlendiği kaydedildi.
Görüşmede ayrıca Azerbaycan’ın Davos’ta etkin görüşler geçirdiği vurgulandı, bu görüşlerin
dünyada Azerbaycan’la işbirliğine olan ilginin
göstergesi olarak değerlendirildi. Azerbaycan ile
ABD ve İsrail arasındaki ilişkilerin de konuşulduğu görüşmede Azerbaycan ile Amerikan Yahudi Komitesi arasındaki işbirliğinin bundan sonra
da devam ettireleceğine güvence belirtildi.
•

LUNAÇEK: DİYALOGUN 		
SONUNDA SIRBİSTAN KOSOVA’YI
TANIYACAKTIR

Avrupa Parlamentosu’nun Başkan Yardımcısı ve
Kosova Raportörü Ulrike Lunaçek, “Sırbistan ve
Kosova’nın geleceği benim için nettir: bölgede
barışma ve AB’ye entegrasyon. Normalleşme,
mutabık olunan her şey ayırımsız, uygulanmalıdır. Birbirini beklemek değil, bunu her iki taraf
yapmalıdır. Sırbistan’da çoğu insan Kosova’nın
artık hiç bir zaman Sırbistan’ın bölümü olmayacağını biliyor. Sırbistan Hükümeti de -olsun
ki bunun üyeleri bunu reddediyor- Avrupa Birliği’nin Kıbrıs dışında sınırları net belirlenmemiş başka bir ülkeyi kabul etmeyeceğini biliyor.”
Diyalogun Sırbistan’a Kosova ile ilişkilerini normalleştirme imkanı sunacağı iyimserliğini dile
getiren Lunaçek, diyalogun sonunda Sırbistan’ın
Kosova’yı tanıyacağını ileri sürdü.

•

ÇEÇENLER IŞİD İLE ANILMAKTAN
RAHATSIZ

Çeçen ve Kafkas Muhacirleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (KAFKASDER) Başkanı
Ali Viskhadzhıev, “DEAŞ terör örgütüyle Çeçenlerin isimlerinin beraber anılması bizi rahatsız ediyor.” dedi. Viskhadzhıev, derneğin
Fatih’teki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin yaklaşık 200 yıldır Kafkas
mazlumlar için ikinci vatan olduğunu ifade etti.
Çeçenistan’da 1994’ten beri devam eden savaşın
ardından bu topraklara binlerce Çeçenin sığındığını anlatan Viskhadzhıev, Türkiye’de yaşayan
Çeçenlerin son dönemlerde Rusya’ya iade ve
ikamet sorunları yaşadığını kaydetti. IŞİD terör
örgütünün kanlı eylemlerinin ardından zaman
zaman Çeçenlerin isimlerinin geçtiğini hatırlatan
Viskhadzhıev, bunların Çeçenlerin bağımsızlık
davasıyla alakası bulunmadığını söyledi.
•

RABİA KADİR’DEN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ
VE TEŞEKKÜR

Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı Rabia Kadir, Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir
Masharopov’u canlı olarak yakalayan Türk Emniyet Birimlerini bu başarılarından dolayı kutladı
ve kendilerine teşekkürlerini bildirdi. Rabia Kadir mesajında, ayrıca “Reina saldırısını gerçekleştiren teröristi yakalayan Türk polislerini tebrik
ederim. Reina katliamını gerçekleştiren teröristin
gözaltına alındığı haberi, bu haberi sabırsızca
bekleyen tüm Doğu Türkistanlılar’ı, özellikle de
beni birkaç nedenden ötürü çok sevindirdi. En
çok sevindiğim, teröristin canlı yakalanmasıdır.
Bu konuda, Türk polisinin cesareti, görevine olan
engin bağlılığı ve sorumluluğu her türlü takdirin üzerindedir.” dedi.
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BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNUN
%95’İ TAMAMLANDI

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan demiryolu
ağlarını birleştirecek olan Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı’nda sona yaklaşılıyor. Yüzde 95’i
tamamlanan demiryolu hattında önümüzdeki aylarda test sürüşlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da yakından takip ettiği BTK Demiryolu hattında ağır kış koşullarında ilgili firma
tarafından çalışmalar sürerken, BTK hattında da
sona gelindiği de öğrenildi. Kars kar altında eksi
30 derece soğukta çalıştıklarını belirten firma
çalışanı, “Çalışmalarımız kış şartlarına rağmen
çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Çift vardiya
olarak çalışıyoruz. Aynı anda 4 ayrı noktada çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok soğuk. Ama
biz inşallah kısa sürede çalışmamızı tamamlayacağız” dedi.
•

RUSYA, KAZAKİSTAN’IN 		
TOPRAKLARINA GÖZ DİKTİ

Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma’nın diğer
ülkelerde yaşayan Rus soydaşlarının problemlerini ele alan yuvarlak masa oturumu sırasında konuşan milletvekili Şpelov, “Biz büyük bir ülkeyiz
ve mevcut tüm güçleri kullanarak tüm dünyada
kendi çıkarlarımızı korumalıyız. Gücümüz yeterli, propaganda yürütmeliyiz, ama komşu ülkelerde hala her şeyi kaybetmedik” dedi. Kazakistanı
hedef alan milletvekili çoğunlukla Rusların yaşadığı ülkenin kuzey bölgelerini Rusya’dan “geçici
bir süreyle ayrılmış” bölgeler olarak tanımladı.

•

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN, 		
ÇEŞİTLİ SEVİYELERDE 			
ETKİNLİKLERİN DÜZENLENME
KONULARINI GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nda, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova ile Özbekistan’ın Kırgızistan Büyükelçisi Komil Raşidov arasında bir görüşme düzenlendi. Toplantı
sırasında taraflar Kırgız-Özbek ilişkilerinin güncel meseleleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Ayrıca, çeşitli seviyelerde etkinliklerin düzenlenme konuları da görüşüldü. Taraflar, Kırgızistan
ve Özbekistan arasındaki ikili işbirliğin mevcut
dinamiklerini olumlu değerlendirdi.
•

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ: GÜVENLİ
BÖLGEYİ DESTEKLİYORUZ

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasının
başta Türkmenler olmak üzere tüm Suriye için
olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Türkmenlerin Suriye’nin asli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Salihi, “Oluşturulacak güvenli bölge,
başta Türkmenler olmak üzere oradaki herkesin
yararına olacak. Bu, Irak’ta 1991 yılında Erbil,
Süleymaniye ve Duhok’ta oluşturulduğu gibi bir
model olacak. Böylece orası uçuşa yasak bölge
olarak ilan edilecek ve yerinden edilenler oraya
dönecek. Türkmenler de orada kendilerini koruyabilecekler.” diye konuştu. Salihi, Suriye Türkmenlerinin, askeri olarak güçlü oldukları takdirde coğrafyalarını koruyabileceklerini ve yeni bir
anayasa yazılması halinde söz sahibi olabilecekleri tespitinde bulundu.

Şperov, “Örneğin Kazakistan’daki soydaşlarımı• KIRGİZİSTAN VE AGİT ARASINDAKİ
zı diaspora olarak adlandırmak yanlıştır, çünkü
İŞBİRLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
orası geçici olarak bizden koparılmış topraklarımız. Sınırlar geçici ve biz o Rus topraklarını geri Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’nda, Dışişleri
alacağız. Ve bu en yakın zamanında gerçekleşe- Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova ile
AGİT’in Temsilcisi, Büyükelçi Markus Müller
cek” şeklinde konuştu.
arasında bir görüşme düzenlendi. Görüşmede
Milletvekili Rus toprakları olarak Güney Ural Kırgızistan ile AGİT arasındaki işbirliği ve ilişki
(Kazakistan) , Güney Sibirya (Kazakistan, Mo- konuları görüşüldü. Ayrıca, AGİT’in ülkede yüğolistan), Malorossiya, Novorossiya (Ukarya) rüttüğü proje faaliyetlerinin perspektif meseleleri
toprakları olarak görüyor. Ve Rusya’nın söz ko- de ele alındı. Taraflar ayrıca ortak çalışmalarını
nusu toprakları geri alması için çalışması gerek- koordine etmek amacıyla diyaloğa devam etme
tiğini ileri sürdü.
kararı aldılar.
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CIA BELGELERİNDE ABD’NİN KIBRIS
PLANI ORTAYA ÇIKTI

20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ABD’nin Türkiye’yi “Kıbrıs’ın
dışında tutmaya” çalıştığı ortaya çıktı. CIA’in erişime açtığı 16 Temmuz 1974 tarihli “Çok Gizli”
damgalı belgeye göre, Richard Nixon yönetiminde dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Henry
Kissinger başkanlığında CIA, Pentagon ve birçok
kurumun yöneticilerinin katılımıyla “Washington
Özel Eylem Grubu” toplantısı düzenlendi. Sampson darbesinin ertesi günü yapılan toplantının
konusu sadece Kıbrıs oldu.Tutanaklara göre, Kissinger toplantıya katılanlardan değerlendirmelerini aldı ve Kıbrıs konusunda izlenecek politikaları belirlemeye çalıştı.
Kissinger’ın TBMM’nin 18 Temmuz’da özel
oturumla yapacağı toplantının ne anlama geldiğini sorması üzerine dönemin CIA Direktörü
William Colby, “Türkiye’nin güçlerini Kıbrıs’a
gönderme niyetinde olduğu” şeklinde yorumladı.
Bunun üzerine Kissinger, “Buna inanamıyorum.
Makarios’u tekrar iktidarda görmek istemelerine
inanamıyorum.” dedi. Söz alan ABD Dışişleri
Bakan Yardımcısı Joseph Sisco ise Türkiye’nin
askeri müdahalesinin iki amaç taşıyacağını, bunların adadaki Türk toplumu korumak ve adayı
Yunanistan’a bağlama amacı taşıyan “enosis” politikasını engellemek olduğunu söyledi. Kissinger ise yine araya girerek, “Makarios’u destekleyecekleri akla hayale sığmıyor.” diye konuştu.
Toplantının sonlarına doğru Kissinger, ABD’nin
Kıbrıs’taki durumla ilgili iki amacı bulunduğunu söyledi. Kissinger, “Amaçlarımızdan biri durumun uluslararası boyut kazanmasını önlemek,
ikincisi eğer bir iç savaş çıkarsa komünistlerin
durumu suistimal etmek üzere cesaret kazanmasına karşı kendimizi hazırlamak. Yapmamız gereken ilk şey Yunanistan’ı ayrıştırmak ve bunu
hemen bugün yapmak. Ayrıca Türkleri de bu işin
dışında tutmamız gerekiyor.”
CIA belgelerinde, Makarios’un adadan kaçmasına yol açan 15 Temmuz darbesinden sonra ABD
yönetiminin adaya asker gönderme düşüncesini
ele aldığı da ortaya çıktı.

•

KIRIM TATARLARINDAN BAŞBAKAN
BİNALİ YILDIRIM’A TEPKİ

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın 26 Ocak’ta Adli Veri Bankası’nın tanıtım
töreninde kullandığı bir deyişe atıfla basın açıklaması yayımlandı. Basın açıklamasının tam metni
şu şekilde;
“Kamuoyunun dikkatine,
Kırım Tatarları, 1475 Ahidnâmesi’ni takip eden
üç buçuk asır boyunca Hanlıklarının işgal edildiği 1783 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun
tüm savaşlarında Türk ordusunun yanında omuz
omuza savaşlar vermiş ve onlarca zafere birlikte
imza atmışlardır.
Kırım Hanlığı’nın işgalinden sonra Rus zulüm ve
baskısından Hak Topraklar adını verdiğimiz Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göç eden Kırım Tatarları, XIX. ve
XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin bütün savaşlarında, Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklal Savaşı’nda Türk ordusunda büyük Türk milletinin bir
mensubu olarak şeref ve şanla savaşmış, şehitlik
ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.
Anadolu’yu Hak Toprak bilen Kırım Tatarları,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne
ve dahi geleceğinde devletinin ve milletinin hizmetinde, milletin birliğinin kaynaştırıcı unsuru
ve devletin bekası için hizmetlerine devam edecektir. Vatan kaybetmenin ne demek olduğunu
çok iyi bilen Kırım Tatarları için kaybedecek bir
başka vatan asla olamaz.
Bu bağlamda, Sayın Başbakanın 26.01.2017 tarihli konuşmasında; Anadolu’nun Moğol istilasından sonra Osmanlı hâkimiyetine geçişini eleştiren bir deyiş olan “Tatarından kurtardık beterine
rasladık” cümlesini kullanması Türk milletinin
ayrılmaz bir parçası olan Kırım Tatarları tarafından üzüntü ve kırgınlıkla karşılanmıştır.
Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Tatarlara yönelik bu gibi ifadeler yerine bugün Rusya
işgali altında her gün insan hakları ihlalleri ve
insanlığa karşı suçların mağdurları olan Kırım
Tatarlarına destek cümlelerinin beyan edilmesini
tüm siyasî liderlerden beklemekteyiz.
Saygılarımızla.”
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RUSYA VE KIRGIZİSTAN ARASINDAKİ
• “ASTANA ZIRVESINDE ASIL BAŞARI
BİRLEŞİK ASKERİ ÜS ANLAŞMASI YÜRUSYA VE TÜRKIYE’NIN”
RÜRLÜĞE GİRDİ
Astana görüşmelerinin yapıldığı Rixos Oteli’nde
Rusya ve Kırgızistan’ın 2012’de imzaladığı, Kır- konuşan Vasilenko gazetecilere yaptığı açıklagızistan’da Rus birleşik askeri üssünün bulun- mada “Düne kadar çatışan Suriyeli taraflar Mosmasına ilişkin anlaşma yürürlüğe girdi. Rusya kova ve Ankara’nın sayesinde ilk kez masaya
hükûmetinden yapılan açıklamada, “Kırgızistan oturdu. Astana görüşmelerinin organize edilmesi
topraklarında konuşlu Rusya Silahlı Kuvvetle- için çok çaba harcadık. Görüşmeler yapılmadan
ri’ne bağlı askeri birimler, anlaşmanın yürürlük önce kimlerin katılıp katılmayacağı hususunda
tarihinden itibaren birleşik askeri üsse dönüştü- çok zorluklar oldu. Kolay değildi. Taraflar, Surirülmüştür” dendi. Kırgızistan’da Rus birleşik ye’deki silahlı mühalifler ve resmi yetkilileri altı
askeri üssü kurulmasına ilişkin 2012 tarihli an- yılır ilk kez bir araya geldiler. Kazakistan olarak
laşma, bu ülkede Rus askeri tesislerinin bulunma böyle bir organizasyon yapmakla büyük bir dedüzenini, durumunu ve koşullarını belirliyor. İki neyim kazandık. Rusya, Türkiye ve İran’ın buülke arasındaki anlaşmalara göre, Kırgızistan’da rada ciddi desteği oldu” ifadelerini kullandı. Va4 askeri tesisi bulunuyor.
silenko “Kuşkusuz ki Rusya ve Türkiye’nin çok
önemli desteği oldu. Her iki ülkenin başarısı. Bir
• TÜRK DÜNYASI RESSAMLARI
şey ilave etmek istiyorum: Eğer Rus-Türk barışı
ADANA’DA BULUŞU
olmasaydı bu görüşmenin gerçekleşmesi de imAdana Büyükşehir Belediyesi, resim sanatıyla kansızdı. Barış diğer barışı beraberinde getirir”
Adana’nın uluslararası düzeyde tanıtımını sağ- dedi. Genel olarak Astana’daki izlenimler ise
lamak amacıyla 1. Uluslararası Türk Dünyası şöyle: Bu Rusya ve Türkiye’nin ortak başarısı.
Sanat Çalıştayı organize etti. 17 ülkeden davet Rus-Türk barışı olmasaydı Astana görüşmeleri
edilen 77 ressam, Adana Kültür Sanat Merke- de olmayacaktı. Rusya ve Türkiye Aralık ayında
zi’nde Adana’nın tarihi, doğal ve kültürel güzel- Halep ilgili sorununun çözülmesinde önemli rol
liklerini resmetti. Türk ressamların fırçasından oynaması, teröre karşı Rus-Türk ortak hava opeçıkacak eşsiz koleksiyon, 75. Yıl Sanat Galeri- rasyonu ve Astana görüşmeleri de Moskova-Ansi’nde açılacak sergide Adanalıların izlenimine kara işbirliğinin ortak meyveleri olarak nitelensunuldu.Küratörlüğünü Doç. Dr. Birsen Çeken dirilebilir.
ve Doç. Dr. Gültekin Akegün’ün üstlendiği 1.
• ÖZBEKISTAN’DA 40 BIN KIŞIYE
Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’na
GENEL AF ÇIKTI
Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan,
Bosna Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Kara- Özbekistan’da Ekim ayında anayasanın kabul
dağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk edilişinin 24. yıldönümü dolayısıyla af ilan edilCumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya, Öz- mişti. Parlamento’nun üst kanadı senato’da kabul
bekistan, Sırbistan ve Tacikistan’dan toplam 77 edilen ve 3 ay sonra yürürlüğe giren genel aftan
ressam katıldı.
39 bin 748 kişi yararlanabilecek.
Genel afla; 5 bin 408 kadın, suç işlediğinde 18
yaşından küçük olan 893 kişi, 60 yaşını dolduran
1045 erkek mahkum ve ağır hasta yada engelli
olan 144 kişi serbest kalacak. Toplum için sosyal tehlikesi büyük olmayan, hafif suç işleyen
mahkumların cezaları azaltılacak. Ayrıca, benzer
durumda olan ve yargılanması devam edenler de
aftan yararlanabilecek.
27

www.turkdunyasibirlik.org

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | OCAK 2017
•

ÖZBEKİSTAN’DA KURUCU DEVLET
BAŞKANI ANMA GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev
“Özbekistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet Başkanı İslam Kerimov’u ilelebet anmaya dair” Kararname imzaladı. Belgeye göre İslam Kerimov’un
vefat ettiği gün olan 2 Eylül tarihi Özbekistan’da
“Kurucu Devlet Başkanını Anma Günü” olarak
ilan edildi. Kararnamede Özbekistan’da her yıl
30 Ocak günü İslam Kerimov’un doğum gününün
anılacağı belirtildi. Bununla birlikte Özbekistan
Devlet Başkanı Semerkand’deki İ.Kerimov’un
defnedildiği mezara bir anıtın inşa edilmesi ve
Taşkent, Semerkant ve Karşı şehirlerinde Kurucu Devlet Başkanı anısına abidenin yapılması talimatlarını verdi. Bunun yanı sıra Kararnameye
göre Özbekistan’ın Birinci Devlet Başkanı uzun
yıllarca çalıştığı Oksaroy ikametgahında İslam
Kerimov adına İlmi-Eğitim Külliyesinin inşa
edilerek, aynı yerde İslam Kerimov Devlet Hayırseverlik Sosyal Fonu faaliyet gösterecek. Şevket Mirziyoyev’in kararı ile Semerkand’ta İslam
Kerimov Müzesi açılacak olup, Taşkent Devlet
Teknik Üniversitesi, Asaka şehrindeki Otomobil
Fabrikası, Fergana’daki Kültür Sarayı ve Taşkent
Uluslararası Havalimanı Kurucu Devlet Başkanı adını taşıyacak. Ayrıca belgede birçok iller ve
Taşkent’teki caddelere İ.Kerimov’un ismini verme hususu da öngörüldü.
•

•

ÇUBAROV’DAN UKRAYNA ANAYASASINI DEĞIŞTIRME ÇAĞRISI

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Ukrayna Parlamentosu
kürsüsünden Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya Ukrayna Anayasasının Kırımla ilgili
10. maddesinin değiştirilmesi için en kısa zamanda Anayasa Komisyonunun toplanması çağrısında bulundu. Ayrıca Kırım’da 1991 yılında yapılan referandumu hatırlatan Çubarov o dönemde
Moskova’nın Kırım Tatar faktöründen çok rahatsız olduğunu vurgulayarak, “26 yıl önce bugün
20 Ocak’ta Kırım’da, 1945 yılında Kırım Tatar
halkının sürgün edilmesi nedeniyle lağvedilen
Kırım’ın özerkliğinin yeniden kurulması için
referandum yapıldı. Bu referandum Kırım Tatar
halkının vatana dönüşünün başladığı esnada yapıldı. O zaman daha SSCB ve komünist rejimi
vardı ve Moskova sürgün edilen halkın vatanına
dönmesi nedeniyle Kırım Tatar özerkliğinin yeniden kurulması gerekeceğinden çok endişe ediyordu.” dedi.

UYGUR TÜRKLERI MEŞREP GELENEĞINI YENIDEN CANLANDIRIYOR

“Kırgızistan Halklar Asamblesi” bünyesinde faaliyet gösteren Kırgızistan Uygurları İttifak (Birliği) Derneği Başkanı Artık Hacıyev, sahip oldukları kültürel zenginlikleri korumak için “maşrab”
geleneğini yeniden canlandırmaya karar verdiklerini söyledi. Hacıyev, dil, gelenek ve göreneklerini unutmamak ve atalarından kalan bilgeliği
gelecek nesillere aktarmak için bir araya geldikleri buluşmanın önemine değinerek, “Uygurlarda
bir atasözü var; ‘Çocuğunu okula gönder, sonra
da maşraba’. ‘Maşrab’ adını taşıyan buluşma aslında bir lisanstır. Burada insan terbiye ediliyor,
bir nevi eğitim alıyor. Eğlenerek tarih ve kültürünü öğreniyor. Çocuklarımızın toplumsal davranışları burada biçimleniyor” dedi.

•

ÖZBEKISTAN NÜFUSU 32 MILYONU
GEÇTİ

Özbekistan’da Ocak 2016’da 31 milyon 576 bin
olan ülke nüfusu, 2017 yılı itibarıyla 32 milyon
121 bine ulaştı. Ayrıca, geçen sene %1,7 artışla
32 milyon 121 bine ulaşan ülke nüfusunun yaklaşık %50,6’sının (16 milyon 238 bin) şehirlerde, %49,4’ünün (15 milyon 882 bin) ise kırsal
kesimde yaşıyor. Ülkede 2016 yılında 726 bin
bebek dünyaya gelirken, aynı dönemde ülkede
154 bin kişi hayatını kaybetti. Yine, geçen sene
Özbekistan 141 bin 700 göç aldı. Buna karşılık
168 bin 300 göç verdi.
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KIRGIZISTAN’DAKI ASKAROV
DAVASINDA KARAR DEĞIŞMEDI

Kırgızistan’da mahkeme, müebbet hapse mahkum edilen ve Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrısı üzerine yeniden yargılanan Özbek asıllı Kırgız
sivil toplum kuruluşu (STK) yöneticisi Azimcan
Askarov hakkındaki müebbet kararını onadı. Çuy
Bölge Mahkemesi, 7 yıl önce müebbet hapse
mahkum edilen ve BM insan hakları uzmanlarının tavsiyesiyle yargılanmasına geçen temmuzda
yeniden başlanan Askarov hakkındaki müebbet
hapis cezasını onayan kararını açıkladı. Öte yandan, Askarov’un avukatları, müvekkillerinin kararın açıklanmasının ardından açlık grevine başladığını bildirdi.

KIRGIZISTAN’DA
KAMUYA
ALANDA KÜFÜR YASAĞI

AÇIK

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in, parlamento tarafından kabul edilen
kamu düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik
önlemleri içeren kanunu onayladı. Kamuya açık
yerlerde çevreye rahatsızlık vermenin, küfür etmenin, alkollü içecekler tüketmenin ve sarhoş
gezmenin önlenmesinin yanı sıra reşit olmayanları olumsuz davranışlardan korumanın amaçlandığı yasayla, gençlerin ve toplumun ahlak
seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. Kanun
çerçevesinde söz konusu davranışlarda bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasına çarptırılacak.
Para cezasını ödemeyenlere 8 saat kamu hizmeti
veya 10 güne kadar hapis cezası verilecek. Reşit
olmayanları olumsuz davranışlara zorlayanlara
da 145 dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Ülkenin güneyinde 2010’da Kırgızlar ile Özbekleri çatışmaya teşvik etmek ve bir polisi “acımasızca” öldürmek suçlarından müebbet hapis cezası alan ve mal varlıklarına el konulan Askarov,
• MUHAMMED SALIH: TÜRKLER AB GIBI
son sözlerinin söylenmesinin istendiği bir önceki
BIRLEŞMELI
duruşmada, isnat edilen suçlamaları reddettiğini Yıllardır Türkiye’de sürgünde yaşayan Özbek
dile getirmişti.
muhalif lider Muhammed Salih, “Türk dünya• CENEVRE YERINE KIBRIS’TA
sı da Avrupa Birliği gibi bir entegrasyona gireMÜZAKERE
bilir. Neden kültürleri, dilleri, etnik kökenleri
Kıbrıs müzakerelerinde liderler, Cenevre’de baş- birbirinden uzak olan yabancı ülkeler, yabancı
layan beşli konferansın sonuç oturumu için tarih halklar birleşiyor da biz birleşmeyeceğiz” dedi.
belirlemek amacıyla Kıbrıs’ta bir süre daha ça- 1991 yılında Özbekistan Cumhurbaşkanlığı selışmalara devam etme kararı aldı. Cenevre son- çimlerinde İslam Kerimov’a karşı adaylığını korasında ilk kez buluşan liderler, çözümlenmemiş yan ancak sonraki süreçte ülkeden sürgün edilen
konularının azaltılması böylece Cenevre’de so- Özbekistan’ın muhalif lideri Muhammed Salih,
nuçlandırılacak güvenlik ve garantiler başlığına siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Ülkesine dönme
zemin hazırlanması amacıyla 1 Şubat’tan itibaren konusunda ümitlerini koruduğunu ifade eden Sayeniden bir araya gelecekler. Bu çalışmalara pa- lih, “Son 25 yıl içinde hep bu umutla yaşadık. Ve
ralel olarak Birleşmiş Milletler, Türkiye, Yunanis- bugün de ben hala umutluyum. Bir gün ülkeme
tan ve İngiltere’yle de temas ederek Cenevre’de döneceğim ve yıllardır düşündüğüm projeleribaşlayan ancak sonuçlandırılamayan toplantının mizi inşallah gerçekleştireceğiz diye umut edinihai oturumu için de tarih belirlemeye çalışacak. yorum” dedi. Türklerin sorunlarının sona ermesi
Kıbrıs’ta yürütülecek çalışmalar sonrasında beşli için birleşmesi gerektiğini vurgulayan Salih, bu
konferansın yeniden en üst siyasi düzeyde top- yapının Avrupa Birliği şeklinde bir yapı olması
lanacağını belirten KKTC Cumhurbaşkanı Mus- gerektiğini kaydetti. Muhammed Salih, “Türkitafa Akıncı, Cenevre’de başlayan konferansın ye’den beklentimiz aslında Türk dünyasının entamamlanmadığını ortada henüz belirlenmiş bir tegrasyonunun esas teşebbüsçüsü Türkiye olması
lazım.” dedi.
tarih de bulunmadığını söyledi.
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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 3 Hilal, www.haber3hilal.com
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
Kırcaali Haber, www.kircaalihaber.com
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua
Kon Haber, www.konhaber.com
Meydan TV, www.meydan.tv
NTV, www.ntv.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 Dünyası Haber Ajansı, www.turkishworld.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 Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), www.turkistanlilar.org
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini
Yayın Nu. 1: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Ağustos 2016), 2016
Yayın Nu. 2: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Eylül 2016), 2016
Yayın Nu. 3: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Ekim 2016), 2016
Yayın Nu. 4: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Kasım 2016), 2016
Yayın Nu. 5: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Aralık 2016), 2017

Yayın Nu. 6: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Ocak 2017), 2017

31

www.turkdunyasibirlik.org

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | OCAK 2017

32

www.turkdunyasibirlik.org

