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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, müzakerelerde 
ilerleme olmamasına ve ana konularda sorunlar 
olmasına rağmen, Rum tarafına harita sunduktan 
sonra, Rum lider Nikos Anastasiadis ile “ne 
görüşeceğini” soran Başbakan Özgürgün, “Rum 
tarafı bundan sonra, ‘Türk askeri çıksın mı çıkmasın 
mı’ tartışmasına girecek, bunu isteyecek, sen de 
bunu verip vermemekle uğraşacaksın. Bu noktaya 
gelinmemeliydi’ diye konuştu.
Başbakan Hüseyin Özgürgün, müzakerelerin 
geldiği aşamanın iki yönden önemli olduğunu ifade 
ederek, 1960’dan sonra ilk defa beşli konferansın 
toplandığını, bu toplantıda sonuca ulaşılması 
hedefiyle garantör ülke olarak, Türkiye, İngiltere 
ve Yunanistan’ın ilk defa irade ortaya koyduğunu 
belirterek, “Bana göre bu son nokta. Esas bunu 
konuşmak lazım, bundan ötesi de yok. Ama 
şuanda Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum tarafının 
tavrına bakıldığında, bu ötesi olmayan bir konunun 
anlaşmayla sonuçlanma ihtimalinin de olmadığı 
gözüküyor. Zaten zirvenin ilk günden çok kısa sürede 
sonuçlanması ve komisyonların devam edeceğinin 
açıklanması da aslında bunun göstergesi” dedi. 
Kıbrıs müzakerelerinin 1968’de başladığı günden 
bu yana belli süreçlerden geçtiğini ve BM’nin 5 
defa çözüm planı sunduğunu ve bu planların BM 

Genel Sekreterleri’nin adıyla anıldığını ve hiç 
birinde çözüme ulaşılamadığını anlatan Başbakan 
Özgürgün, görüşmelerdeki temel prensibin “her 
şeyde anlaşılmadan hiçbir şeyde anlaşılmış 
sayılmadığını” kaydetti. Görüşmelerin hiçbirinde 
toprağın pazarlık konusu yapılmadığını ve hiçbir 
bir şekilde harita ile KKTC veya Türkiye’nin 
herhangi bir toprağı vereceğini taahhüt etmediğini 
vurgulayan Başbakan Özgürgün, Annan Planı’nda 
haritanın olduğunu ama plan referandumda kabul 
edilmediği için onun da ortadan kalktığını belirtti. 
Görüşmelerin bu aşamasında harita sunulmasını 
eleştiren Başbakan Özgürgün şöyle devam etti: 
Haritanın ortaya konması öncelikle müzakerede 
sonucu getirir. Çünkü, Annan Planı referanduma 
sunulmak üzereyken harita ortaya çıkmıştı. Şimdi 
referandum ortaya çıkmadı, herhangi bir şekilde 
birçok konuda uzlaşmazlık var. Annan Planı’na 
‘hayır’ diyen taraf ‘beni tatmin etmelisiniz, daha 
da isterim’ diyor ve bu aşamada harita veriliyor. 
İşte biz buna itiraz ettik. Kimin toprağını kime 
veriyorsunuz. Çok büyük bir taviz ortaya çıkıyor. 
Bir de şu ortaya çıkıyor; bundan sonra Kıbrıs Türk 
tarafının elinde hiçbir koz yok, bütün kozlarını 
masaya koymuş durumda. Böyle bir müzakerecilik 
olmaz. Müzakere stratejisi açısından da çok ciddi 
bir hata olarak görüyorum.

H. ÖZGÜRGÜN: KİMİN TOPRAĞINI KİME VERİYORSUNUZ?
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, halka sunulacak referandum planı ortaya çıkma-
dan harita vermenin çok büyük taviz ve stratejik hata olduğunu belirterek, “Bundan 
sonra Kıbrıs Türk tarafının elinde hiçbir koz yok, bütün kozlarını masaya koymuş du-
rumda. Böyle bir müzakerecilik olmaz” dedi.
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ABDULCEMİL KIRIMOĞLU’NDAN SERT MESAJ

Teşkilat yöneticilerinin Kırım’ın işgalden 
kurtarılması, farklı ülkelerdeki diaspora 
mensupları ve Kırım arasında işbirliği ve 
iletişimin arttırılması, işgale karşı verilen 
mücadelenin çeşitli cihetlerinin masaya 
yatırılması gibi konuları görüştüğü toplantıya, 
Kırımoğlu’nun konuşması damga vurdu. 
“Biz Kırım’ı silah zoruyla değil, diplomasi ve 
yaptırımların baskısıyla kurtarmayı istiyoruz. 
Kampanyası döneminde Trump’ın deli saçması 
sözleri canımızı sıktı” diyen Kırımoğlu, öncelikle 
işgale karşı duruşun Kırım Tatarlarının itibarına 
yaptığı katkıya değindi. “İşgalden sonra Ukrayna 
ve dünyada Kırım Tatarlarına bakış bambaşka 
oldu. Tatarların itibarı çok yükseldi. Zira başka 
unsurlar da işgale karşı çıksa da, topyekün işgale 
bir millet olarak direnen tek topluluk Kırım 
Tatarları olarak öne çıktı. Bu fırsattan faydalanıp 
halkımız ve Ukrayna için uygun ve faydalı olacak 
kararların alınmasını sağlayacağız.” diyerek 
sözlerine devam etti. Kırım’daki gelişmelere dair 
doğru bilginin servis edilmesinin gerekliliğine 
dikkat çeken Kırımoğlu, Türkiye’nin son 
zamanlardaki tutumuna da değindi. “Türkiye 
dünyadaki birçok ülkenin uyguladığı yaptırımlara 

katılmadı. Tersine, şimdi Türkiye-Rusya arasında 
‘işbirliği’ ve ‘dostluk’ kelimeleri kullanılıyor. 
Ambargoya katılmayı bırakın, son zamanlarda 
iki ülke arasında ticaret hacmi artıyor. Şimdi 
dünyada bize soruyorlar, Türkiye size bu kadar 
yakın, en kalabalık diasporanız da orada, Türkiye 
niye böyle davranıyor diye. Biz elimizden 
geldiğince Türkiye’yi savunuyoruz. Ama bunlar 
çok tesirli, çok inandırıcı olmuyor. Diyorlar ki, 
akrabalık böyle olmaz.” Daha önce Milli Meclis 
Başkanı Çubarov da “Rusya’nın cinayetlerine 
dair açıklama yapmayan ama Ukrayna toprak 
birliği taraftarı olduğunu söyleyen bir tutum, 
iki yüzlü suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktır” 
minvalinde bir açıklamada bulunmuştu.
Kırımoğlu, Dışişleri ile ilgili diğer mercilerden 
yalanlama gelmesini sağladığı Kırım’a giden 
sahte heyet meselesini de hatırlattı. Bu gibi 
durumlara dair yalanlamalar gelse de, anaakım 
gazetelerde ciddi kınamalar ve reaksiyon 
olmadığı için, Ukrayna ve Rusya’daki yankının 
farklı olduğuna değinen Kırımoğlu, diasporanın 
anaakım medyada ses getirecek çıkışlar ve 
eylemler yapması gerektiğini söyledi.

Ankara İçkale Otel’de Kırım Tatar Teşkilatları Platformu toplantısı düzenlendi. Kırım 
Tatar Teşkilatları Platformu bünyesinde bir araya gelen Kırım Tatar diasporası örgütleri-
nin yöneticileri, üyeleri, önde gelen Kırım Tatar kanaat önderleri ve gazetecilerin katıldı-
ğı etkinlikte, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da hazır bulundu.



TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

AYLIK TÜRK DÜNYASI GÜNCESİ | ŞUBAT 2017

www.turkdunyasibirlik.org

5

GURBANGULİ BERDİMUHAMEDOV 
YENİDEN DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu 
Başkanı Gulmırad Mıradov, Bakanlar Kurulu ve 
Devlet Güvenlik Kurulunun ortak toplantısında 
yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhamedov’un pazar günü yapılan seçimde 
oyların yüzde 97,69’unu aldığını ifade etti.
Mıradov, seçimde Türkmenistan Sanayiciler 
ve İşadamları Partisi Milletvekili, “Rysgal” 
Bankası Genel Müdürü Bekmurat Atalıyev’in 
yüzde 0,36, Agrar Partisi yöneticisi Durduguluç 
Orazov’un yüzde 0,06, Türkmenistan Gıda 
Sanayisi Devlet Birliği Müdür Yardımcısı 
Maksat Annanepesov’un yüzde 1,02, Ahal ili 
Ekonomi ve Kalkınma Kurumu Müdürü Serdar 
Celilov’un yüzde 0,25, Türkmen Kimya Devlet 
Kurumu “Garabogazsulfat” Üretim Birliği 
Başkanı Süleymannepes Nurnepesov’un yüzde 
0,09, Daşoguz ili Belediye Başkan Yardımcısı 
Meretdurdı Gurbanov’un yüzde 0,17, Seydi ilçesi 

Petrol Arıtma Tesisleri Müdürü Milletvekili 
Ramazan Durdıyev’un yüzde 0,15 ve Maru 
ili Belediye Başkan Yardımcısı Jumanazar 
Annayev’in de yüzde 0,21 oy aldığını açıkladı.
Seçimde 3 milyon 163 bin 692 seçmenin oy 
kullandığını, katılımın yüzde 97,27 olduğunu 
ifade eden Mıradov, seçim yasasının 76. maddesi 
uyarınca Merkez Seçim Komisyonunun, 
oyların yüzde 97,69’unu alan Gurbangulu 
Berdimuhamedov’u Türkmenistan’ın seçilmiş 
devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
Türkmenistan’da Anayasada yeni yapılan 
düzenlemeyle devlet başkanının görev süresi 
5’ten 7 yıla çıkarıldı ve 70 yaş sınırı kaldırıldı.
Seçimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 
Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler 
Topluluğunun aralarında olduğu uluslararası 
kuruluşlardan 151 yabancı gözlemci takip etti.

Türkmenistan’da gerçekleşen Devlet Başkanlığı seçimlerinde Gurbanguli Berdimuha-
medov oyların yüzde 97,69’unu alarak üçüncü kez ve 7 yıllığına yeniden Devlet Başkan-
lığı görevine seçildi.
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KIRGIZİSTAN’DA ANA MUHALEFET LİDERİ 
TEKEBAYEV GÖZALTINA ALINDI

Kırgızistan’da ana muhalefetteki Sosyalist Ata 
Meken Partisi’nin lideri Ömürbek Tekebayev 
“yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla 
gözaltına alındı.

Ömürbek Tekebayev 2010 yılında geçici 
hükümette Başbakan Yardımcılığı görevinde 
bulunduğu sırada bir Rus iş adamı Leonid 
Mayevskiy’den 1 milyon dolar rüşvet almakla 
suçlanıyor. Ömürbek Tekebayev, Kırgızistan’daki 
GSM operatörünün satışında aracılık yapması 
karşılığı 1 milyon dolar rüşvet verdiği yönünde 
suçlamalarla mahkemeye verildi. Tekebayev’ın, 

Rusya Devlet Başkanının Kırgızistan ziyareti 
öncesinde gözaltına alınması dikkat çekti.

Tekebayev serbest bırakılana kadar barış 
mitingleri düzenleyeceklerini belirten Ata 
Meken partisi milletvekilleri, kararın yaklaşan 
cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde alınmış 
siyasi bir karar olduğunu söylüyor.

Ayrıca kararın siyasi olduğunu söyleyen 
eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva da 
Tekebayev’in serbest bırakılması gerektiğini dile 
getirdi.

Kırgızistan’da ana muhalefet partisi konumunda bulunan Sosyalist Ata Meken Partisi 
lideri Ömürbek Tekebayev gözaltına alındı. Sosyalist Ata Meken Partisi’nden yapılan 
açıklamada Tekebayev serbest bırakılana kadar barış mitingleri düzenleneceği ifade 
edildi.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden 
yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan 
sınır hattında yaşanan çatışmalardan endişe 
duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Guterres’in Minsk Grubu ile 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 
tansiyonu düşürmek ve çatışmaların artmasını 
önlemek için gösterdiği çabalara destek verdiği 
belirtildi.
Guterres’in taraflara ateşkes anlaşmasına zarar 
verecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığı 
vurgulanan açıklamada, Genel Sekreter’in 

taraflardan Dağlık Karabağ sorununa barışçıl 
çözüm bulacak müzakerelere bir an önce yeniden 
başlamalarını istediği ifade edildi.
Ermenistan ordusu, 24 Şubat 2017’de gece 
saatlerinde tüm cephe boyunca Azerbaycan 
mevzilerine saldırı düzenledi. Cephe hattının 
Hocavend-Fuzuli yönünde elverişli mevzileri 
ele geçirmek isteyen Ermenistan ordusu ile 
Azerbaycan ordusu arasında şiddetli çatışma 
çıkmıştı. Saldırı Azerbaycan askerlerince önlendi 
ve Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda 
kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan’ın Azerbaycan 
mevzilerine yönelik saldırılarına ilişkin, taraflara ateşkes anlaşmasına zarar verecek 
eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN’DEN 
ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN’A ÇAĞRI
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•	 KAZAKISTAN SIBER KALKAN  
KURACAK

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev, Ulusal Güvenlik Komitesi 
Başkanlığı’na “Kazakistan’ın Siber Kalkanı” adı 
verilen siber savunma sisteminin oluşturulması 
için talimatlar verdi. Aynı zamanda Kazakistan 
lideri Nazarbayev, sanal ortamda radikalizm, 
aşırılık ve terörizm propagandasını önlemek 
amacıyla yoğun çalışmaların yapılması 
konusunda birtakım talimatlarda bulundu.

•	 KIRGIZISTAN BÜYÜKELÇILIĞINDEN 
ZIYARET BEKLENTISI

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’dan bu yıl içinde ziyaret beklediklerini 
duyurdu. Ziyaret ile ilgili kesin bir tarih veril-
medi. Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçiliği basın 
dairesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan Bü-
yükelçisi İbragim Junusov’un, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu ile bir 
araya geldiği bildirildi. Junusov, iki ülke arasında 
üst ve en üst seviyelerde organize edilip gerçek-
leştirilecek karşılıklı ziyaretlerle sürekli diyalo-
ğun sağlanmasının önemini kaydetti. Görüşme 
sırasında taraflar Türkiye’deki durum, Kırgızis-
tan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu ile ilgi-
li fikir alışverişinde bulundu, ayrıca somut ikili 
projeler konusunda çalışmak üzere temaslara de-
vam etmeye hazır olduklarını ifade etti.

•	 SALIHI’NIN ÇABALARI SONUÇ VERDI

Irak Başbakanı Hayder İbadi’nin bir Türkmen 
yerine kendi adayını Sanayi Bakanlığına seçme-
sinin ardından Kerkük Milletvekili ve Irak Türk-
men Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Tuzhurmatu 
Milletvekili Niyazi Mimaroğlu Başbakan İba-
di’ye tepki göstererek geri adım attırdı.

•	 “ORTA ASYA’NIN HAZAR ÜZERIN-
DEN TÜRKIYE’YE BAĞLANMASINA”  
AZ KALDI

Çalışmaları hız kesmeden devam eden Bakü-Tif-
lis-Kars (BTK) Demiryolu hattında sona yaklaşı-
lıyor. Yüzde 95’i tamamlanan demiryolu hattın-
da gelecek aylarda test sürüşü gerçekleştirilmesi 
bekleniyor. Demiryolu tamamlandığında Orta 
Asya’nın Hazar üzerinden Türkiye’ye bağlanma-
sı söz konusu olacak.

•	 KAZAK VE TÜRK IŞADAMLARI  
YATIRIM FORUMUNDA BULUŞTU

Kazakistan’ın eski Türkiye Büyükelçisi ve Gü-
ney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tüymeba-
yev’in ev sahipliğinde Çimkent şehrinde Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Ortadoğu Sanayi ve 
Ticaret Merkezi(OSTİM) işadamlarının katılı-
mıyla ortak iş ve yatırım forumu düzenlendi.

Türkiye’de bulunan özel sanayi bçlgelerinin iş-
leyişi ve tecrübesini Kazakistan’a taşımak ve 
ortak projeleri hayata geçirmek maksadıyla dü-
zenlenen forumunun açılışında konuşan Güney 
Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tüymebayev, 
Kazakistan’ın yabancı yatırımcılara sağladığı 
imkanları anlattı ve Türk işadamlarını  yatırım 
yapmaya davet etti.
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•	 KIRGIZISTAN, HAC ORGANIZASYO-
NUNDA EN BAŞARILI ÜLKE SEÇILDI

Kırgızistan, 2016 yılında hac organizasyonunda 
gösterdiği performanstan dolayı Suudi Arabistan 
Hac ve Umre Bakanlığı tarafından en yüksek pu-
anı alarak bu konuda birinciliği elde etti.

•	 ARAL GÖLÜ IÇIN 2.6 MILYAR DOLAR 
HARCANACAK

Özbekistan hükûmeti, Aral Gölü havzasının kal-
kındırılması amacıyla önümüzdeki 4 yıllık dö-
nemde 2,6 milyar dolarlık kaynak sağlayacağı-
nı açıkladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev tarafından imzalanan programa göre, 
Maliye Bakanlığı bünyesinde Aral Havzası’nı 
Kalkındırma Fonu’nun kurulması öngörülürken, 
söz konusu fon, bölgedeki yaşam seviyesi ve ka-
litesinin artırılması, havzanın geliştirilmesi ve 
bölgede gerçekleştirilecek yatırım projeleri için 
mali destek sağlayacak. Bölgede, 915 milyon do-
larlık yatırım gerçekleştirilerek 100 binden fazla 
kişiye istihdam sağlanması hedefleniyıor. Ayrıca, 
bölgedeki altyapı sisteminin modernizasyonu 
çalışmaları için 670 milyon dolar, çölleşmenin 
önlenmesi ve su kaynaklarının verimli kullanımı 
için de 360 milyon dolar kaynak ayrılacak.

•	 HAZAR EKONOMI FORUMU  
ÜLKELERIN GÜNDEMINDE

Hazar Denizine kıyısı olan 5 ülkenin temsilcile-
ri Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bir araya 
geldi. Toplantıda Türkmenistan’ın Rusya’daki 
Hazar Zirvesi sırasında teklif ettiği Hazar’a kıyı-
sı bulunan ülkeler arasındaki işbirliği anlaşması 
değerlendirilirken Hazar Ekonomik Forumu’nun 
kurulması gündeme geldi.

•	 AGIT HEYETI TÜRKMENISTAN’DA

Türkmenistan’da 12 Şubat 2017 tarihinde yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçimleri için Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi gözlemciler 
heyeti yetkilileri Türkmenistan’a bir hafta 
önceden gitti. Türkmenistan Adalet Bakanlığını 
ziyaret eden AGİT heyeti cumhurbaşkanı adayları 
ile de görüştü. 

•	 KAZAKISTAN’DA 2017 YILI EKONOMI 
IÇIN ZOR BIR YIL OLACAK

Kazakistan başkenti Astana’da Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in katılımıyla hükümetin 
genişletilmiş toplantısı gerçekleştirildi. 2016 
yılının sosyo-ekonomik kalkınma sonuçları 
değerlendirilen toplantıda hükümetin 2017 
programı ile ilgili temel hedefler ve tahminler 
ele alındı. Millî Ekonomi Bakanı Timur 
Suleymenov,  2017 yılı için ilk tahminlerini 
açıkladı. Suleymenov’a göre, 2017 yılı ekonomi 
için zor bir yıl olacak. Bu amaçla, yerli sanayinin 
verimliliğini, yurtiçi piyasada ve ihracatta rekabet 
gücünü artırmak için önemli projeler başlatılacağı 
ifade edildi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, yeni (üçüncü) özelleştirme dalgasına 
yabancılar tarafından yeterince ilgi duyulmaması 
nedeniyle Samruk-Kazına Ulusal Refah Fonu 
başkanlığına eleştiride bulundu. Kazak Lider’e 
göre, bazı kamu kuruluşlarında makamlarına 
“yapışan” temsilciler özelleştirme sürecini bile 
bile geciktiriyor.
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•	 BÜYÜK TATAR ŞAIRI ABDULLAH  
TUKAY’IN ANSIKLOPEDISI HAZIR

26 yıllık ömrüne bir çok şiir sığdıran, Tatar dili 
ve edebiyatının önemli isimlerinden, Tatarların 
büyük şairi Gabdulla Tukay’ın (Abdullah Tukay) 
hayatı ve eserleri üzerine, uzun yıllar süren titiz 
bir çalışma ile hazırlanan ansiklopedisi okurları 
ile buluşuyor. Tataristan Dil, Edebiyat ve Sanat 
Enstitüsü çalışmaları ile hazırlanan kitap Tatar 
sosyal bilimi dalında çalışan 135 yazarın farklı 
alanlarda yazdığı eserleri birleştirdi. Kitapta 
Abdullah Tukay hakkında toplamda 2358 makale 
yer alıyor.

•	 ERMENISTAN YINE SALDIRDI:   
1 AZERBAYCAN ASKERI ŞEHIT

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan 
çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker 
şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ’da 
Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad 
Gafarov’un şehit olduğu bildirildi. Bakanlık 
yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye 
dileklerinde bulundu.

•	 “BIR ANLAŞMA OLMAZSA KKTC  
YOLUNA DEVAM EDECEKTIR”

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, “Sağlıklı 
ve güçlü Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili 
garantisinde eşit siyasi haklara sahip iki devletin 
anlaşması” gereğine vurgu yaparak “Yunanistan 
Dışişleri Bakanı’nın dediği gibi adada tek bir 
Kıbrıs Türk bayrağının dalgalanmadığı çözümse 
böyle bir çözüm olması mümkün değil” dedi. 
Özgürgün, Kıbrıs konusunda bugüne kadar 
4’ü New York’ta 3’ü İsviçre’de olmak üzere 
toplam 7 zirve yapıldığını hiçbirinde sonuca 
ulaşılamadığını anımsatarak, “karşı tarafın 
Kıbrıs’ta herhangi bir Türk varlığına tahammülü 
olmadığının görüldüğünü” ifade etti. Siyasi 
eşitlik ve garantörlüğe dayalı bir çözüm olmaması 
halinde KKTC’nin yoluna devam edeceğini 
kaydeden Özgürgün; “KKTC kendi yoluna 
sağlıklı güçlü ve en az güneydeki devlet kadar 
yasal olarak yoluna devam edecektir” dedi.

•	 RUS MAHKEMESI ÜMEROV’UN  
TEMYIZINI GERI ÇEVIRDI

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde 
Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi 
Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un Kiev Bölge 
Mahkemesinin avukatı Nikolay Polozov’un 
kendi davasına tanık olarak katılması kararı ile 
ilgili verdiği temyiz başvurusunu incelemeyi 
reddetti. Kendi sosyal medya hesabından konu 
ile ilgili açıklama yapan İlmi Ümerov, “Kırım’ın 
sözde Yüksek Mahkemesi, sözde Kiev Bölge 
Mahkemesinin avukat Nikolay Polozov’un 
benim davama tanık olarak dahil edilmesine izin 
veren kararıyla ilgili yaptığım temyiz başvurumu 
geri çevirdi… İncelemeye bile zahmet etmediler” 
dedi.
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•	 BAKAN KILIÇ, TÜRKMENISTAN’IN  
ANKARA BÜYÜKELÇISINI KABUL ETTI

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç, Türkiye’nin Eylül ayında Aşkabat’ta 
düzenlenecek 5. Asya Salon Sporları ve Savunma 
Sporları Oyunları konusunda Bakanlık olarak 
Türkmenistan’a gereken yardımı yapacağını ve 
uygun olması durumunda kendisinin de açılış 
seremonisine katılacağını ifade etti. Ayrıca Kılıç 
5. Asya Salon Sporları ve Savunma Sporları 
Oyunlarının tanıtımı konusunda işbirliği talep 
eden Büyükelçiye olumlu yanıt verdi. Görüşmede, 
Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin 
memnuniyet verici düzeyde olduğunu dile getiren 
Çağatay Kılıç, Aşkabat’ın 5. Asya Salon Sporları 
ve Savunma Sporları Oyunlarına ev sahipliği 
yapmasının önemine işaret ederek, yarışmalarda 
yer alamayacak olmasına rağmen Türkiye’den 
bir kafilenin oyunlara gönderileceğini ve 
programının uygun olması durumunda oyunların 
açılış seremonisine katılacağını bildirdi.

•	 VATAN HAINI LAPŞIN AZERBAYCAN’A 
IADE EDILDI

Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından işgal 
edilen topraklarına yasadışı seferler yapan, 
Azerbaycan’ın uluslararası düzeyde tanınmış 
toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik açık 
çağrılar yapan Alexander Lapşin, Azerbaycan 
Hükûmeti’nin girişimleriyle Belaruslu yetkililer 
tarafından tutuklanarak Azerbaycan’a teslim 
edildi.

•	 TATARISTAN HÜKÛMETI TARIHI   
KILISE BINASINI IADE ETTI

Tataristan Arazi ve Mülkiyet İlişkileri Bakanlığı, 
Rus Ortodoks Kilisesi’ne, bir zamanlar 
Moskova ve Rus Patriği olan Germogen’in 
çalıştığı tarihi Nikola-Gostinodvorskiy 
Kilisesi binasının mülkiyetini iade etti. Daha 
önce Cumhurbaşkanına Kazan ve Tataristan 
Mitropoliti Feofan “Eskiden dini idarelere ait 
olan ve şu anda devlet yönetiminde bulunan 
tarihi binaların iadesi” federal kanunu temel 
alarak tarihi binaların kendilerine iade edilmesini 
istemişti. Başkent Kazan’ın Kreml Sokağında 
bulunan kilise binasında Tataristan Devlet Arşiv 
Komitesi çalışıyordu. Birkaç ay önce de bu 
Komiteye yeni bina verildi.

•	 KIRGIZISTAN’DA FETÖ OKULLARI 
IÇIN YENI KARAR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev geçtiğimiz yıl, FETÖ’ye ait okulların 
kapatılmayacağını ancak isminin değiştirileceğini 
ifade ederek, eğitimin kalitesini artırmak için 
çalışmalar yapılacağını söylemişti. Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından düzenlenen 
yılsonu değerlendirme basın toplantısında 
gündeme gelen FETÖ’ye okulların kapatılması 
konusu şekillenmeye başladı. Bu kapsamda 
okulların yeniden yapılandırılması çalışmaları 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatıldı. Hali 
hazırda “Sebat Okulları” ismi altında faaliyet 
gösteren FETÖ’ye ait okullar, 22 lise 1 üniversite 
olarak faaliyetlerine devam ediyor. Bu okullarda 
ise 1243 öğrenci eğitim görüyor.

•	 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, KIBRIS  
MÜZAKERELERINDEN UMUTLU 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kıbrıs müzakerelerinde henüz başarısızlıktan söz 
edilemeyeceğini kaydederek, “Uzmanlarımızın 
karşılıklı olarak çalışmaya devam etmesi 
önemli. Umudumuz halen var” dedi. Kıbrıs’ta 
kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu 
kaydeden Çavuşoğlu, “KKTC, adil ve kalıcı bir 
çözüm için açık bir tavır takındı ve pozitif taraf 
oldu. Müzakerelerde henüz başarısızlıktan söz 
edilemez” dedi.
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•	 ERMENISTAN, ŞEHIT ASKERIN  
NAAŞINI 39 GÜN SONRA IADE ETTI

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 29 Aralık 
2016’da şehit olan Azerbaycan askerinin cenaze-
si 39 gün sonra iade edildi. Azerbaycan Savun-
ma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çingiz 
Gurbanov isimli şehit askerin cenazesinin iade 
edildiği bildirildi. İade işleminde AGİT Dönem 
Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile Ulusla-
rarası Kızılhaç Örgütü yetkilileri de hazır bulun-
du. Şehit askerin cenazesi Bakü’ye gönderildi.

•	 KIRIMOĞLU: KIRIM SORUNUN  
ÇÖZÜLMESI IÇIN TÜM ÜLKELER  
KATKI SUNMALI

Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın Kırım Tatarla-
rından Sorumlu Yetkilisi, Ukrayna milletvekili 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın Kı-
rım Tatarlarına yönelik baskılarından asla vaz-
geçmeyeceğini söyledi. İşgalci rejimlerin insan-
ları korkutmakla iktidarda durabildiğine dikkati 
çeken Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Baskılar 
artacaktır. Bunun tek çözümü ise toprağı işgalci-
lerden kurtarmaktır. Yapılacak tek yardım, çeşitli 
yaptırımlarla Rusya’nın Kırım’dan çekilmesini 
mecbur kılmak.” dedi. Yarımadadaki sorunun 
diplomatik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade 
eden Kırımoğlu, “Kırım’ın kurtarılışının savaşla 
olacağına inanmıyoruz” diye kaydetti. Kırımoğ-
lu, “Savaş olduğu takdirde çok fazla can kaybı 
olacak. Eğer orada savaş başlarsa Ruslar ilk önce 
Kırım Tatarlarını öldürmeye başlayacaklar, etnik 
temizlik yapacaklar. Bu nedenle sorunu gidere-
cek tek yolun diplomatik çabalar, en esaslı yolun 
Rusya’ya yönelik yaptırımlar olduğuna inanıyo-
ruz. Ama bu yaptırımlar çok sert olmalı ve tüm 
ülkeler yaptırımlara katılmalı” diye konuştu. 

•	 KOSOVA ORDASUNU KURUYOR

Kosova’nın, Kosova Güvenlik Gücü’nün Koso-
va Silahlı Kuvvetleri’ne dönüştürülmesine yöne-
lik ABD desteğini alan Kosova hükûmeti ordu 
hazırlığına başladı. Resmî ziyaret için ABD’de 
bulunan Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, bu 
ülkenin yüksek güvenlik yetkilileriyle bölge ve 
Kosova’da güvenlik durumu ele aldı. Görüşme 
sonrasında yaptığı açıklamada Kadri Veseli, Ko-
sova’nın, Kosova Güvenlik Gücü’nü (KGG) Ko-
sova Silahlı Kuvvetleri’ne (KSK) dönüştürmeye 
hazır olduğunu ve tüm hazırlıkları tamamladı-
ğını açıkladı. Veseli, KGG’nin KSK’ya başarılı 
dönüşmesi için kadroların hazırlanmasına için 
ABD’nin Kosova’ya yardım ve destek yapacağı-
nı açıkladı.

•	 INGILTERE SAVUNMA BAKANI 
MICHAEL FALLON KIBRIS’TA

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon garan-
tör İngiltere’nin Kıbrıs’taki her iki toplumun da 
kendisini güvende hissetmesini sağlayacak bir 
çözüm için her türlü katkıyı yapacağını açıkla-
dı. Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Michael Fallon, 
Lefkoşa’da Rum mevkidaşı Christoforos Foka-
ides ile görüştü. İngiltere Savunma Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklamada, Fallon’ın bölgeyi 
ziyaretinin, geçen ay Cenevre’deki Kıbrıs 
müzakerelerini takiben önemli bir zamanda 
gerçekleştiği vurgulandı. Kıbrıs’ı ilk kez ziya-
ret eden İngiltere Savunma Bakanı Michael Fal-
lon, Kıbrıs’ın güvenlik konusunda bölgede çok 
önemli bir rol oynadığını belirterek, “Doğu Ak-
deniz’de karşı karşıya kaldığımız tehditlerle mü-
cadelede Kıbrıs önemli bir ortağımızdır” dedi.

•	 RUS UÇAKLARI ERMENISTAN’DA  
TATBIKAT YAPTI

Erivan yakınlarındaki Erebuni askeri üssünde gö-
revli Rus Mig-29 uçakları tatbikat yaptı. Tatbi-
kat kapsamında uçaklar çeşitli eğitim uçuşları ve 
manevralar gerçekleştirdi. 1995 yılında faaliyete 
başlayan üste Mig-29 uçaklarıyla Mi-24P ve Mi-
8MT helikopterleri mevcut. Tatbikatın, Erme-
nistan ile Azerbaycan sınırında yaşanan gergin 
döneme denk gelmesi ise dikkat çekti. Erebuni 
üssü, Erivan’ın 7 km güneyinde ve Türkiye sını-
rına yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.
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•	 KAZAKISTAN ILE AZERBAYCAN TU-
RIZM ALANINDA IŞ BIRLIĞI YAPACAK

Azerbaycan, Kazakistan’da bu yıl düzenlene-
cek EXPO 2017 Uluslararası Fuarı’na turist 
yönlendirecek. Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı Turizm Endüstrisi Departmanı Baş-
kanı Marat İgaliyev, sosyal medya üzerinden 
yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın Astana Bü-
yükelçisi Raşad Mamadov ile yaptığı görüşmede 
iki ülkenin turizm alanındaki iş birliği konuları-
nın ele alındığını belirtti. Son yıllarda Azerbay-
can’da turizm alanında önemli gelişmelerin ya-
şandığına işaret eden İgaliyev, “Ocak-Eylül 2016 
döneminde ülkeyi 1,7 milyon turist ziyaret etti. 
2015 yılının aynı dönemine kıyasla turist sayısı 
169 bin 430 kişi, yani yüzde 10,9 arttı.” ifadesini 
kullandı. İgaliyev, Kazakistan’a gelen turistlerin 
de Azerbaycan’ı ziyaret etmesini istediğini kay-
detti.

•	 TÜRKMENISTAN ILE ÖZBEKISTAN 
ILIŞKILERI GÜÇLENIYOR

Türkmenistan’ın Lebap ve Daşoğuz vilayetlerine 
Özbekistan’ın Buhara ve Horezm şehirlerinden 
heyetler gitti. Özbek heyet temsilcileri, Lebap’ta 
ve Daşoğuz’da bir dizi temaslarda bulundu ve 
şehrin önemli yerlerini gezdi. Heyete özellikle 
tarım sektöründeki reform çalışmaları hakkında 
bilgi verildi. Tarım ürünlerinin üretiminin arttırıl-
ması yönünde ülke hükümetinin hayata geçirdiği 
projeler anlatıldı. Daşoğuz’u ziyaret eden Özbek 
heyeti, Sadulla Rozmetov tarım çiftliğini ziyaret 
ederek, pamuk ekimi ve bu alanda yapılan to-
humculuk çalışmaları hakkında bilgi aldı.  Heyet 
Daşoğuz’da inşa edilen Bagtıyar Zaman modern 
köyünü de ziyaret etti.

•	 BULGARISTAN’DA “DOST BIRLIĞI” 
KOALISYONU KURULDU

Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluştur-
duğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin De-
mokratlar (DOST) Partisi ve Hürriyet ve Şeref 
Halk Partisi (HŞHP), seçimlere ittifak yaparak 
girme kararı aldı. DOST Partisi Genel Başkanı 
Lütvi Mestan, kurdukları ittifakın adının ‘’Dost 
Birliği’’  olduğunu belirterek, ‘’26 Mart’ta yapıla-
cak erken seçimdeki sloganımız ‘Dost ile Birlikte 
Özgür ve Onurlu’ şeklinde olacak. Parlamentoya 
giriş barajını aşacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın, Türkiye’deki tüm kardeşlerimizden de 
destek bekliyoruz.” dedi. Türkleri ve Müslüman-
ları savunacak bir parti olduklarını vurgulayan 
Mestan, “Bizler, Türk ve Müslümanları savuna-
cak bir partiyiz.  Ancak demokratik bir siyasi güç 
olarak kurulduk. Avrupa-Atlantik rotasından ül-
kemizin sapmamasına dikkat edeceğiz.” diye ko-
nuştu. Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nin (HŞHP) 
lideri Orhan İsmailov da DOST ile birlikte gir-
dikleri seçim yarışında başarılı olacaklarından 
hiç şüphesinin olmadığını söyledi. Tabanı geniş, 
güçlü bir ittifak kurdukların anlatan İsmailov, 
“Seçim sonrası güç birliğimiz parlamentoda sü-
recek. 35-40 milletvekili çıkarabiliriz.” dedi.

•	 AKINCI, BAĞIMSIZ KURUMLARIN 
BAŞKANLARINI KABUL ETTI

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bağım-
sız kurumların başkanlarını kabul ederek Kıbrıs 
müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi. Toplantıya, 
Ombudsman Emine Dizdarlı, Yüksek Mahke-
me Başkanı Narin Ferdi Şefik, YÖDAK Başka-
nı Prof. Dr. Akıle Sarıoğlu Büke, Başsavcı Aş-
kan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve 
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kay-
ral katıldı.
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•	 AZERBAYCAN ORDUSU ERMENI  
SABOTAJ TIMINI IMHA ETTI

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni 
keşif ve sabotaj timi Azerbaycan askerlerince 
imha edildi. Cephe hattında durumun Azerbay-
can ordusunun kontrolünde olduğunu belirten 
Savunma Bakanlığı, Ermeni timine yapılan sal-
dırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

•	 KKTC BAKANI SANER, IIT GENEL  
SEKRETERI ILE GÖRÜŞTÜ

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hamza Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen 
ve 57 ülkenin yer aldığı, İİT üyesi ülkelerde “Ev-
lilik ve Aile Kurumu ile bu kurumda değerlerin 
korunması I. Bakanlar konferansı” çerçevesin-
de İİT Genel Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed 
Al-Othaimeen ile görüştü. Bakan Saner, görüş-
mede yaptığı konuşmada yeni seçilen İİT Genel 
Sekreteri Dr. Yuosef Bin Ahmed Al-Othaime-
en’e görevinde başarılar dileyerek, son on yıldır 
gözlemci üye sıfatı ile Cyprus Turkish State ola-
rak katıldıkları IIT toplantılarında, bu kez Tur-
kish Republic of Northern Cyprus olarak kabul 
etmelerinden dolayı Genel Sekretere teşekkür 
etti.

•	 ÖZBEKISTAN – TACIKISTAN ARASINDA 
25 YIL SONRA UÇAK SEFERI

Özbekistan ile Tacikistan arasında 25 yıl aradan 
sonra ilk defa uçak seferi yapıldı. Tacikistan 
havacılık şirketi Somon Air’den yapılan açık-
lamada, şirkete ait yolcu uçağının Tacikistan’ın 
başkenti Duşanbe’den Özbekistan’ın başken-
ti Taşkent’e sefer düzenlediği belirtildi. Uçakta 
yolcuların yanı sıra Tacikistan Havacılık Kurumu 
yetkililerinin de yer aldığı kaydedilen açıklama-
da, heyetin Taşkent’te iki ülke arasındaki düzenli 
uçak seferlerinin detaylarına ilişkin görüşmeler-
de bulunacağı bildirildi.

•	 TATARISTAN CUMHURBAŞKANI  
MINNIHANOV, SUUDI ARABISTAN 
KRALI SELMAN BIN ABDULLAZIZ’I 
KAZAN’A DAVET ETTI

Suudi Arabistan’a resmî bir ziyarette bulunan 
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, 
başbaşa görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Selman 
bin Abdulaziz’i Kazan’a davet etti. Görüşmede 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in selamlarını krala ileten Minnihanov, 
kendisini KazanSummit 2017 ekonomik işbirliği 
zirvesinde görmekten büyük mutluluk duyacak-
larını söyledi. Görüşmede, ikili ticari, ekonomik, 
sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi karar-
lılığı dile getirildi. Cumhurbaşkanı Rüstem Min-
nihanov başkanlığındaki Tataristan Cumhuriyeti 
heyeti,  Suudi Arabistanı’nda yoğun temaslarda 
bulunuyor. Birçok yabancı ülkelere gidip yatı-
rımcıları Tataristan’a davet eden Minnihanov 
şimdi de Suudi Arabistan’da işadamları ile bir 
araya geldi.
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•	 AZERBAYCAN CUMHURIYETI IRAN 
ILE ORTAK GÜMRÜK TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTIRDI

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti gümrük 
yetkililerinin Astara kentinde gerçekleştirdikleri 
ortak toplantıda iki ülke arasındaki gümrük 
işbirliğinin geliştirilmesi ve bu alandaki 
engellerin kaldırılması üzerinde görüşüldü. 

•	 “SIYASI TUTUKLULARI SAVUNMA  
FAALIYETLERINI BIRAKMAYACAĞIM”

Kırım’da 10 gün süreyle tutuklanan Kırımlı avu-
kat Emil Kurbedinov, Akmescit tutukevinde bu-
lunduğunda davasının büyük yankı uyandırması 
sebebiyle FSB görevlilerinin kendisine baskı uy-
gulamadığı kanaatinde olduğunu bildirdi. Emil 
Kurbedinov, “Meslektaşlarımız ile birlikte bu 
yolu seçtim ve bu bizim borcumuzdur. Biz Müs-
lüman Kırım Tatarları, aktivistler, gazetecileri 
savunma yönünde çalıştığımız gibi çalışmaya 
devam edeceğiz. Söz konusu yankı ile sivil top-
lum, canlı olduğunu, böyle kanunsuzluğa tepki 
gösterebildiğini sergiledi. Tabii ki çalışmalarımı-
za devam edeceğiz. Bu kesin” dedi.

•	 KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI’DAN 
SIYASI PARTILERE BILGILENDIRME

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cum-
huriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partile-
rin temsilcilerini kabul etti. Görüşmede Ulusal 
Birlik Partisi’ni Genel Sekreter Dursun Oğuz 
ve Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Demokrat 
Parti’yi Genel Sekreter Afet Özcafer ile Lefkoşa 
Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, Cumhuriyetçi 
Türk Partisi’ni Genel Başkan Tufan Erhürman 
ile Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, 
Toplumcu Demokrasi Partisi’ni de Genel Başkan 
Cemal Özyiğit ile Gazimağusa Milletvekili Hü-
seyin Angolemli temsil etti. KKTC Cumhurbaş-
kanı Akıncı’ya ise görüşmede Müzakereci Özdil 
Nami, Sözcü Barış Burcu, Müsteşar Gürdal Hü-
daoğlu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danış-
manı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Danışma-
nı Meltem Onurkan Samani ile Müzakere Heyeti 
Üyesi Sertaç Güven eşlik etti.

•	 GANIRE PAŞAYEVA: TÜRKIYE BÖLÜ-
NÜRSE ISLÂM DÜNYASI DA BÖLÜNÜR

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi ve 
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, ülke-
sinin her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu 
söyledi. Paşayeva, dış güçlerin Türkiye’yi hedefe 
koyduğu bir dönemde İslam dünyasının da tara-
fını belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Şunu 
çok açık bir şekilde gittiğim her yerde söylüyo-
rum. Türkiye bölünürse İslam dünyası da bölü-
nür. Türkiye’nin gücü İslam dünyasının da gü-
cüdür. İslam dünyasındaki ülkeler de artık bunu 
anlamak ve ona göre bu dış güçlere karşı durmak 
ve Türkiye’yi korumak zorundadır.” dedi. Tür-
kiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesinin bölge 
için hayati öneme haiz olduğunu belirten Paşa-
yeva, bu ortaklığın Suriye’ye barış getireceğini 
konusunda da umutlu olduğunu söyledi.
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•	 KAZAKISTAN, YABANCILARA ÜLKE 
SINIRLARINA YAKIN BÖLGELERDE 
ARAZI KIRALAMAYI YASAKLAYACAK

Kazakistan Tarım Bakanı Askar Mırzahmetov, 
hükûmet toplantısında bundan önce halk arasın-
da tepki çeken  “Toprak Yasası Değişikliği Tas-
lağı’nı” sundu. Yeni düzenlemede eskiden farklı 
olarak  toprak yasasında yabancılara ilişkin bazı 
değişikliklerin yapılması plânlanılıyor. Yapılma-
sı planlanan değişiklikte, yabancıların ülkenin sı-
nırlarına yakın bölgelerinde arazi kiralanmasının 
yasaklanmasını öngörüyor. 2014 yılında Kaza-
kistan Hükûmeti tarafından ülkeye yabancı ya-
tırımcıları çekme planı hazırlanmış;  Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Ülke-
de yatırımcılar için cennet yaratın” talimatı kap-
samında da tarım arazileri kiralama süresi artırıl-
ması dâhil yabancılara bir dizi imtiyaz tanınmış 
ve bu durum bazı kentlerde protesto gösterileri 
yapılmasına yol açmıştı. Şimdi ise güvenlik  ge-
rekçesi ile  yabancıların ülkenin sınırlarına yakın 
bölgelerinde arazi kiralamasının yasaklanması 
teklif edildi.

•	 ÖZBEKISTAN VE RUSYA ARASINDA 2 
YENI ANTLAŞMA

2017 yılının nisan ayında Özbekistan ile Rusya 
arasında işmigrasyonu (iş göçü) alanında iki ant-
laşmanın imzalanması gündemde. İmzalanması 
düşünülen birinci antlaşmada, Özbek vatandaşla-
rının Rusya Federasyonu genelinde geçici olarak 
çalışması için öngörülen düzenlemeler yer alır-
ken; ikinci belge iş göçü alanında faaliyet göste-
recek olan yetkili organların çalışmaları hakkın-
da düzenlemeleri içeriyor. Söz konusu belgelerin 
Özbek lider Şavkat Mirziyoyev’in Rusya ziyareti 
sırasında imzalanması plânlanıyor.

•	 TÜRKMENISTAN’DA UZAY ARAŞTIR-
MALARI MERKEZI KURULACAK

Türkmenistan’da modern rasathaneli uzay araş-
tırmaları merkezi kurulacak. Türkmen lider Gur-
banguli Berdimuhamedov, yaptığı konuşmasın-
da, iletişim alanına büyük önem verileceğini ve 
bu amaçla yeni uydu göndermeleri yapacaklarını 
açıkladı.

•	 NAZARBAYEV: PETROL ÜRETIMINI 
ARTIRIN

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nusrsultan Nazar-
bayev, Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev ile 
gerçekleştirdiği görüşmede petrol üretimi ve 
petrol işlenmesi hacmini artırma talimatı verdi. 
Nazarbayev, “Kaşagan’da petrol üretimi başladı. 
Tengiz petrol yatağındaki petrol üretiminin ge-
nişletilmesine karar verildi. Ayrıca Karaçaganak 
petrol yatağı ile ilgili mesele çözüme kavuşturul-
du. Bu bağlamda petrol üretimi ve enerji kaynak-
larının işlenmesi alanlarında yeni projeler uygu-
lanmalı. Zaten bunun için üç petrol rafinerimizin 
modernizasyonu da yapıyoruz.” dedi.

•	 KIRGIZISTAN LIDERI ATAMBAYEV  
GEORGE SOROS ILE GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev Açık Toplum Enstitüsü’nün kurucusu George 
Soros’la görüştü. Görüşme, Kırgız lider Atamba-
yev’in Almanya’ya yaptığı ziyareti kapsamında 
gerçekleşti. Söz konusu görüşmede Soros vakfı-
nın Kırgızistan’daki faaliyetleri ele alındı.
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•	 ÖZBEKISTAN AKADEMIK ALANDA 
PHD VE SCD SISTEMLERINE GEÇECEK

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyo-
yev’in kararıyla, Özbekistan’da 1 Temmuz iti-
barıyla akademisyenler için PhD ve ScD yüksek 
lisans programları uygulanacak.

•	 TÜBITAK VE TACIKISTAN ARASINDA 
IŞBIRLIĞI

Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ile 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK) arasındaki somut ilişkilerin tesi-
si amacıyla, Türkiye-Tacikistan 9. Dönem Karma 
Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamında 
Duşanbe’de ı̇şbirliği protokolü imzalandı. TÜ-
BİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekı̇oğlu ve 
Tacı̇kı̇stan Cumhuriyeti Bı̇lı̇mler Akademı̇sı̇ Baş-
kanı Farhad Rahı̇mı̇ tarafından imzalanan proto-
kol çerçevesinde, Türk ve Tacik bilim insanları 
arasında gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge projeleri, 
bilimsel ve teknolojik etkinlikler desteklenecek. 
Ayrıca iki ülke arasında, bilimsel ve teknolojik 
bilgilerin aktif bir şekilde paylaşımına da imkan 
sağlanacak. 

•	 KAZAKISTAN’DA IKI RADIKAL DINCI 
GRUBA MÜDAHALE

Almatı’da devam eden Universiade 2017 Üni-
versiteler Kış Olimpiyatı nedeniyle güvenlik 
sağlanmasına yönelik alınan tedbirler artırıldı. 
Kazakistan İstihbarat Kurumu (KNB), Almatı ve 
Almatı eyaletinde terör karşıtı operasyon düzen-
ledi. Operasyon sonucunda iki radikal grubun fa-
aliyetlerietkisiz hale getirildi. Operasyon sırasın-
da beş adet bomba, uluslararası terör örgütlerine 
ait yazılı ve elektronik taşınabilir materyaller ele 
geçirildi.

•	 KIRGIZISTAN’DAN ANGELA MER-
KEL’E ÜLKENIN EN PRESTIJLI NIŞANI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev, Kırgızistan ile Almanya’nın arasında resmî 
ilişkilerin başlamasının 25. yılı anısına Almanya 
Başbakanı Angela Merkel’e, Kurmanjan Datça 
nişanını takdim etti. Tören, Atambayev’in AB 
ziyareti kapsamında yapılan ikili görüşmede ger-
çekleştirildi.

•	 TÜRKMENISTAN’IN GIRIŞIMIYLE 12 
ARALIK ULUSLARARASI TARAFSIZ-
LIK GÜNÜ ILAN EDILDI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kararıyla 
12 Aralık Uluslararası Tarafsızlık Günü olarak 
kutlanacak. Genel Kurul Türkmenistan’ın giri-
şimleri kapsamında bazı devletler tarafından iz-
lenen tarafsızlık politikasının, uluslararası barış 
ve güvenliğin güçlenmesine katkıda bulunabile-
ceğini göz önünde bulundurarak, kararı aldı. 12 
Aralık Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık statü-
sünü aldığı tarihtir. 12 Aralık 1995 senesinde BM 
Genel Kurulu, Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlı-
ğı ile ilgili kararı almıştı.

•	 ÖZBEKISTAN’DA IMAM TIRMIZI ULUS-
LARARASI ARAŞTIRMALAR MERKEZI 
KURULACAK

Özbekistan’da kurulacak yeni Uluslararası Bi-
limsel Araştırmalar Merkezine büyük hadis 
âlimi Ebu İsa İmam Tirmizi’nin adı verilecek. 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, imzaladığı 
kararnameyle Termez kentinde İmam Tirmizi 
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Merkezinin 
kurulmasını onayladı.
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•	 KIRGIZISTAN ULUSAL BANKA-
SIN’DAN HER VATANDAŞINA ALTIN

Kırgızistan Ulusal Bankası Başkanlığı, her Kır-
gızistan vatandaşına yüzer gram altın dağıtacak. 
Ulusal Bankasının Başkanı Tolkınbek Abdigu-
lov, bankanın vatandaşlara 140 kilo altın sattı-
ğını açıklamıştı. Abdigulov, “Altın uzun müddet 
değerini kaybetmez. Servet biriktirmede hiç bir 
şekilde enflyason tehlikesi olmayan altını değer-
lendirmeyi benimsememiz gerekir” dedi. 

•	 KAZAKISTAN’DA ÇIĞ DÜŞTÜ: 7 ÖLÜ

Kazakistan’da Cambıl eyaletindeki bir kanyonda 
yapılan askerî tatbikat sırasında meydana gelen 
çığ düşmesi sonucu 7 asker öldü.

•	 ÖZBEKISTAN LIDERI KAZAKISTAN’A 
GIDIYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 
mevkidaşı Nursultan Nazarbeyev’in daveti üze-
rine Kazakistan’a gidecek. 2017 yılının ilk altı 
ayı içinde gerçekleşecek olan ziyarette iki ülke 
arasındaki ilişkiler kapsamlı olarak ele alınarak 
etkin hale getirlecek. Ayrıca, Mart veya Nisan 
ayında Özbekistan’ın Navoyi Cizak valilerinin 
Güney Kazakistan Bölgesine gelerek birtakım 
görüşmeleri gerçekleştirecek.

•	 DEV TÜRKMENELI BAYRAĞI TAZE-
HURMATU’DA DALGALANDI

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Tazehur-
matu Kolu Tazehurmatu’da her gün bincerce ara-
cın geçtiği Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde dev 
Türkmeneli Bayrağı’nı dalgandırdı. 

•	 2017 ASYA OYUNLARI: KIRGIZISTAN 
MILLÎ HOKEY TAKIMI KUVEYT’I 5-0 
MAĞLUP ETTI

VIII. Asya Kış Oyunları kapsamında Japonya’nın 
Sapporo kentinde düzenlenen hokey müsabaka-
sında Kırgızistan millî takımı, Kuveyt millî takı-
mını 5-0’lık sonuçla mağlup etti.

•	 KAZAKISTAN ILE AEB’NIN TICARET 
HACMI YAKLAŞIK %17 GERILEDI

Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 
ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında 
ülkenin AEB ülkeleriyle olan ticaret hacmi 13 
milyar 583 milyon dolar olarak gerçekleşti, bu 
istatislikle 2015 yılına kıyasla %16,8 oranında 
geriledi. Kazakistan, AEB ülkelerine metal ve 
mineral ürünler yanı sıra kimya sanayisi ürün-
leri, hayvansal ve bitkisel ürünler ihraç ederken, 
AEB ülkelerinden ağırlıklı olarak makine, metal 
ve kimya sanayisi ürünleri ithal ediyor.

•	 KIRGIZISTAN CUMHURBAŞKANI AV-
RUPA BIRLIĞI DIŞ POLITIKA YÜKSEK 
TEMSILCISI FEDERICA MOGHERINI 
ILE BIR ARAYA GELDI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atamba-
yev ile Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Tem-
silcisi Federica Mogherini arasında bir görüşme 
düzenlendi. Görüşme, Brüksel’deki AB Dış İliş-
kiler Servisi ofisinde düzenlendi. Toplantıda Kır-
gızistan ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin 
güncel konuları görüşüldü. Toplantıya, Dışişleri 
Bakanı Erlan Abdıldayev, Cumhurbaşkanlığı Dış 
Siyaset Bölüm Başkanı Ayzada Subakocoyeva, 
Kırgızistan’ın Belçika Büyükelçisi, Kırgızis-
tan’ın Brüksel Daimi Temsilcisi Asein İsayev ve 
Cumhurbaşkanı Danışmanı Kalıkbek Sultanov 
katıldılar.
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•	 ALMAZBEK ATAMBAYEV AVRUPA 
BIRLIĞI BAŞKANI DONALD TUSK ILE 
GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan devlet başkanı Almazbek Atambayev 
Avrupa Birliği Başkanı Donald Tusk ile bir araya 
geldi. Almazbek Atambayev ile Donald Tusk’un 
bir araya geldiği toplantıda Kırgızistan ile Avru-
pa Birliği arasında karşılıklı yarar sağlayan alan-
larda iş birliği, ayrıca iş birliği planları meseleleri 
ele alındı. Buna ek olarak, taraflar Kırgızistan’da 
2017 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

•	 TÜRKVIZYON KAZAKISTAN’DA  
YAPILACAK

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı’nın Kültür 
İşleri Müdürü Almaz Nurazhan, EXPO-2017 fa-
aliyetleri kapsamında “Türkvizyon” Şarkı Yarış-
ması’nın Kazakistan’da yapılacağını açıkladı.

•	 TÜRKMENISTAN’DA GENEL AF: 828 
KIŞI AFFEDILDI

Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından imza-
lanan kararname ile Bayrak Bayramı sebebiyle 
genel af kapsamıyla 828 kişi affedildi.

•	 KIRGIZISTAN’DA DEVLET BAŞKANI 
SEÇIMI 19 KASIM 2017’DE

Kırgızistan’da devlet başkanı seçimi 19 Kasım 
2017’de düzenlenecek. 2017’deki seçiminin 
çok önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşka-
nı Atambayev, “Seçimden önce kalan dokuz ay 
boyunca tüm eksiklikleri gidermek ve ülkenin 
yeni devlet başkanının seçilmesinde açık ve adil 
bir seçim sağlamak gerekir. Sadece özgür ve adil 
seçimler meşruiyeti sağlar ve ülkede istikrarı ga-
ranti eder” ifadelerine yer verdi.

•	 TÜRKMENISTAN’DA TÜRK IHRAÇ 
ÜRÜNLER FUARI AÇILDI

Türkmenistan’da 2017 yılının ilk uluslararası 
fuarı açıldı. Meridyen Fuarcılığın düzenlediği 8. 
Türk İhraç Ürünleri Fuarın açılışını Türkmenis-
tan Bakanlar Kurulu yetkilileri ve T.C. Ekonomi 
Bakanlığı heyeti gerçekleştirdi. Türk folklor gös-
terisi ile renkli görüntülere sahne olan fuar büyük 
ilgi gördü. Fuarda inşaat malzemeleri, tekstil, 
gıda, turizm, mobilya, kozmetik ve beyaz eşya 
sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları boy 
gösterdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov, Türk İhraç Ürünleri Fu-
arı’nın katılımcılarına kutlama mesajı gönderdi. 
Türkmen Lider mesajında; “Fuarın iki kardeş ül-
kelerin arasındaki münasebetlerin bundan sonra 
da gelişmesine katkı sağlayacağına inancım tam-
dır. Türk şirketleri birçok alanda faaliyet göste-
rerek, çok sayıda projelere imza attı. Bu projeler 
Türk şirketlerinin Türkmenistan pazarındaki ko-
numunu güçlendirdi. Bugünkü günde iki kardeş 
ülkelerin arasındaki karşılıklı çıkara dayalı iş-
birliği dinamik bir şekilde büyümekle kalmayıp, 
yeni seviyelere taşınmaktadır. Bu da, gelecekte 
daha kapsamlı ortak projelerin hayata geçirilmesi 
için önemli bir potansiyel teşkil edecektir.” dedi.
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•	 KOSOVA’DA TÜRK BAYRAĞINA  
SALDIRANLAR ÖZÜR DILEDI 

Kosova’da Bağımsızlık Günü’nde Prizren’de 
Türk bayrağını indirip parçalayan şahıs, gerçek-
leştirdiği bu eylemden pişman oldu. Avukat Gent 
Gjini müvekkilinin spontane ve ölçüsüz bir ey-
lem gerçekleştirdiğini söyledi. Gent Gjini ayrı-
ca müvekkilinin çıkarıldığı mahkemede işlediği 
suçu itiraf ettiğini ve özür dilediğini açıkladı.

•	 ALIYEV, EŞINI CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI OLARAK ATADI

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Ali-
yeva’yı anayasanın ilgili maddeleri gereği “cum-
hurbaşkanı birinci yardımcısı” görevine atadı. 
Azerbaycan’da 26 Eylül 2016’da yapılan refe-
randumla “Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı” 
ve “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” makamlarının 
oluşturulmasına karar verilmişti. Cumhurbaşka-
nının olmadığı durumlarda tüm yetkileri, doku-
nulmazlık hakkına sahip cumhurbaşkanı birinci 
yardımcısına geçecek.

•	 ISVEÇ’TE ISLAM KÜLTÜR DERNEĞI 
KUNDAKLANDI

İsveç’in Göteborg kentinde mescit olarak da 
hizmet veren bir İslam Kültür Derneği kundak-
landı. Dernek binasını daha önce Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliğinin (UETD) lokal olarak 
kullanılıyordu. UETD Göteborg Şubesi Başkanı 
Harun Uzel, “Bize gelen tehditler ve lokale yapı-
lan fiziki saldırılardan sonra biz lokali Kungalv 
İslam Kültür Derneğine bırakarak başka yere 
taşındık. Fakat birileri hala lokali bizde sanarak 
saldırılarına devam ediyor.” dedi.

•	 BOSNA HERSEK’TEN SOYKIRIM  
DAVASI BAŞVURUSU

Bosna Hersek, Sırbistan’a karşı yeniden soykı-
rım davasının açılması için Hollanda’nın Lahey 
şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmî 
başvuruda bulundu. Bosna Hersek’i temsilen 
Lahey’e giden Prof. Dr. Sakib Softic, David Sc-
heffer ve Phon van den Biesen, Bosna Hersek’in, 
Sırbistan’a karşı yeniden soykırım davası açıl-
masına ilişkin başvurusunu Uluslararası Adalet 
Divanına teslim etti. Başvurunun Lahey’de ka-
bul edilmesinin ardından belirlenen maddelerin 
davanın ilgili tarafı Sırbistan’a gönderilecek.

•	 KAZAKISTAN’DA GENÇLERIN TÜRK-
ÇEYE ILGISI ARTIYOR

Kazakistan’da özellikle üniversite öğrencilerinin 
Türkçeye ilgisi artıyor. Ülkede her yıl yüzlerce 
öğrenci Yunus Emre Astana Kültür Merkezi’nde 
ve üniversitelerde Türkçe öğreniyor, talebin yük-
sek olduğu Avrasya Gumelev Üniversitesi öğren-
cilerine Türkçe kurslar veriliyor. Yunus Emre As-
tana Kültür Merkezi’nde görevli öğretmenlerin 
geçen yıl eylül ayında başlattığı Türkçe kursuna 
yaklaşık 20 öğrenci katılıyor. Yunus Emre Astana 
Türk Kültür Merkezi’nde öğretmenlik yapan Ah-
met Şahin, merkez kurulduğundan bu yana As-
tana’da 2 binden fazla öğrenciye Türkçe öğret-
tiklerini ifade ederek, öğrencilere A1’den C1’e 
kadar farklı düzeylerde Türkçe eğitimi verildi-
ğini belirtti. Şahin, Yunus Emre Kültür Merkezi 
olarak yılda yaklaşık 200 öğrenciye Türkçe öğ-
rettiklerini, katılımcıların Türkiye’de iş bulmak, 
eğitim görmek veya evlenmek amacıyla Türkçe 
öğrendiklerini dile getirerek, Astana’da Türkçe-
ye yoğun ilgi gösterildiğini, ancak öğretmen ek-
sikliği nedeniyle 500’den fazla öğrencinin sıra 
beklediğini kaydetti.
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•	 KIRGIZISTAN’DA YAŞAYAN UYGUR 
TÜRKÜ GENÇLER TÜRKIYE TÜRKÇESI 
ÖĞRENIYORLAR 

Kırgızistan’da yaşayan Uygurlar, Türkiye’ye 
duydukları ilgi vesilesiyle Türkçe öğreniyor. Kır-
gızistan’da 60 bin nüfuslu Uygur halkını temsil 
eden Kırgızistan İttifak Uygurları İttifak Cemiye-
ti’nin (Kırgizistan Uygurlarının Biriliği Derneği) 
inisiyatifiyle diaspora içinde Türkçe öğrenme is-
teği doğrultusunda başkent Bişkek’te Uygurların 
temsilcilerine Türkçe dersleri verilmeye başlan-
dı. Dernek  Başkanı Artık Haciyev, Uygurların 
Türkçe öğrenmeye hevesli olduğunu belirterek, 
Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç’ın desteğiyle 
Uygur gençlerin Türkçe öğrenmelerini sağladık-
larını söyledi. Hacıyev, “Uygur gençleri, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek 
Program Koordinatörlüğünün desteğiyle ve TÖ-
MER’in katkılarıyla Türkçe öğrenmeye başladı.” 
dedi.

•	 KAZAKISTAN’IN YENI BÜYÜKELÇILER 
KARARNAMESI AÇIKLANDI  

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, yeni büyükelçiler kararnamesini imzaladı.
Söz konusu kararnameye göre Kazakistan’ın 
Singapur Büyükelçisi Suleymen Usen, aynı anda 
Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçiliğine; 
İsviçre Büyükelçisi Janar Aytjan, aynı zamanda 
Lihtenştayn ve Vatikan Büyükelçiliğine; İtalya 
Büyükelçisi Sergey Nurtayev, aynı anda San Ma-
rino ve Malta Büyükelçiliğine atandı. Bununla 
beraber, Finlanda Büyükelçisi Murat Nurtileu-
ov’un aynı anda Estonya Büyükelçisi, Ukrayna 
Büyükelçisi Samat Ordabayev’in aynı zaman-
da Moldova Büyükelçisi, Brezilya Büyükelçisi 
Kayrat Sarjanov’un eş zamanlı olarak Arjantin 
ve Şili Büyükelçisi görevine getirildi.

•	 ÖZBEKISTAN-KAZAKISTAN KARMA 
EKONOMIK KOMISYONU, TAŞKENT’TE 
TOPLANDI

Özbekistan-Kazakistan Hükûmetler arası Karma 
Ekonomik Komisyonu’nun 16. Toplantısı, Özbe-
kistan Başbakan Birinci Yardımcısı Açilbay Ra-
matov ve Kazakistan Başbakan Birinci Yardım-
cısı Askar Mamin eş başkanlığında Taşkent’te 
yapıldı. Toplantıda, Özbekistan’da Kazak serma-
yeli yaklaşık 230 şirketin faaliyet gösterdiği ve 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2016 yılında 
2 milyar doları aştığı belirtilirken, iki ülke arasın-
da ekonomik, ticari, yatırım, ulaştırma ve diğer 
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, ortak pro-
jelerin hayata geçirilmesi ve daha önce yapılan 
toplantılarda alınan kararların uygulanması, tica-
ret hacminin artırılması ve iki ülke girişimcileri 
ile iki ülke illeri arasındaki doğrudan ilişkilerin 
teşvik edilmesi üzerinde duruldu. Toplantıda ko-
nuşan Özbekistan Başbakan Birinci Yardımcısı 
Açilbay Ramatov, ulaştırma alanında işbirliğinin 
geliştirilmesi konularına değinirken, Avrupa ve 
Akdeniz ülkeleri pazarlarına ulaşmak amacıyla 
Kazakistan’ın Aktau limanının kullanılmasından 
yana olduklarını söyledi. Kazakistan Başbakan 
Birinci Yardımcısı Askar Mamin de Taşkent ile 
Astana arasındaki uçak seferlerinin her gün ya-
pılmasından yana oldukları dile getirdi. Toplan-
tıda ayrıca iki ülke arasında otobüs seferlerinin 
yapılması ve Nevruz Bayramı günü (21 Mart) 
Taşkent ile Almatı arasında yolcu tren seferinin 
başlatılması konusunda mutabakat sağlandı. Ra-
matov ve Mamin toplantının ardından 16. KEK 
Toplantısı Sonuçlarına Dair Protokol’ü imzaladı.
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•	 ALIYEV: TRANS ANADOLU BORU 
HATTI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trans 
Anadolu Boru Hattı (TANAP) anlaşmasının Gü-
ney Gaz Koridoru için dönüm noktasını oldu-
ğunu söyledi. Güney Gaz Koridoru’nda gelinen 
nokta ile ilgili bilgi veren Aliyev, projenin esas 
parçası olan TANAP’ta işlerin %65’inin, Güney 
Kafkasya Boru Hattı’nda %80’inin, TAP’ta yak-
laşık %35’inin, Şahdeniz yatağında ise %90’ının 
tamamlandığını bildirdi. Gürcistan ve Türkiye 
ile uzun yıllardır çok iyi iş birliği geliştirdiklerini 
ifade eden Aliyev, “2011’de Erdoğan ile birlikte 
TANAP’a imza attık. İstanbul’daki imza töreni 
dönüm noktası oldu. Daha sonra diğer anlaşma-
lar imzalandı. TANAP anlaşması olmasaydı bu 
proje olmazdı.” dedi..

•	 TÜRKMENISTAN, 5. ASYA OYUNLA-
RI’NI JAPONYA’DA TANITTI 

Türkmenistan, Japonya’nın Sapporo kentinde dü-
zenlenen Asya Olimpiyat Konseyi’nin Yürütme 
Kurulu’nun 69. toplantısına katıldı. Sözkonusu 
toplantı, kentte açılan Toplantıya, Asya Oyunla-
rı’nın başkan yardımcıları, Asya ülkelerinin Milli 
Olimpiyat Komite temsilcileri katıldı. Toplantı, 
Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmad 
Al Fahad Al Sabah’ın başkanlığında düzenlendi. 
Toplantıya katılan Türkmenistan heyeti, bu sene 
Eylül ayında Aşkabat’ta düzenlenecek Kapalı 
Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’na yapı-
lan hazırlıklar doğrultusunda detaylı bilgi verdi. 
Ayrıca, Türkmen heyeti, Asya Olimpiyat Konse-
yi Başkanı Şeyh Al Sabah ile görüştü. 

 

•	 BULGARISTAN’DA MÜSLÜMAN KÖYÜ 
CAMISINE KAVUŞACAK

Bulgaristan’da Kırcaali’nin Kyosevo (Köseler) 
köyünde cami inşa ediliyor. Her gün caminin in-
şaat çalışmalarına gönüllü olarak katılan bölge 
halkı, inşaat yapan ustalara yardım ediyor. Cami-
nin yanına Kuran kursları düzenlenmek için yeni 
bir bina da kuruldu. Bu binada köye yolu düşen 
kişilerin gecelemesi için misafirhane de buluna-
cak. Kyosevo köyünde inşa edilen 200’ü aşkın 
kişiyi alacak caminin inşaatının Nisan ayının 
sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Kyo-
sevo, şimdiye kadar ibadet mekânı bulunmayan 
Kırcaali İlçesi’nde tek Müslüman köyüydü. Ca-
minin inşaatı için gerekli finansman Bulgaristan 
Başmüftülüğü’nün desteği ile İstanbul Esenyurt 
Belediyesi tarafından sağlandı.

•	 BOSNA HERSEK’TE TÜRKÇE DIL   
SINIFI AÇILDI

Bosna Hersek’te Kakanj şehrindeki Mula Musta-
fa Baseskija İlköğretim Okulu’nun, Yunus Emre 
Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 
(TDBB) ve Gebze Belediyesi’nin desteği ile ha-
zırlanan Türkçe dil sınıfı, törenle açıldı. Okulda 
gerçekleştirilen törene, Zenica-Doboj Kantonu 
Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Bernadeta Ga-
lijasevic, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi 
Haldun Koç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Mehmet Akif Yaman, Gebze Belediye 
Başkanı Adnan Köşker, Kakanj Belediye Başkanı 
Nermin Mandra ve Gebze Belediyesi Etüd-Proje 
Müdürü Güngör Korkmaz’ın yanı sıra davetliler 
katıldı.
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•	 AVUSTURYA’DA TÜRK KÖKENLILERIN 
KURDUĞU ILK SIYASI PARTI: NBZ

Avusturya’nın Voral-
berg eyaletinde Türk 
kökenli Avusturyalılar 
tarafından 2016 yılının 
sonunda kurulan NBZ, 
teşkilatlanma ve parti 
tanıtımına ilişkin ça-
lışmaları çerçevesinde 
başkent Viyana’ya bir 

ziyaret geçekleştirdi. Burada gazetecilerle bir 
araya gelen NBZ heyeti parti programı ve çalış-
malarına ilişkin bilgi verdi. Avusturya’da Türk 
kökenlilerin kurduğu ilk siyasi parti olan Gelecek 
İçin Yeni Hareket Partisinin (NBZ) genel başka-
nı Adnan Dinçer, ülkede artan aşırı sağ söylemin 
kendilerini harekete geçirdiğini belirterek, “Hali-
hazırda azınlıkların sorunlarını çözecek bir parti 
yok. Aksine son zamanlarda aşırı sağcı partiler 
gibi bizlere yakın olduklarını düşündüğümüz 
partiler de bizlere karşı tavır alıyorlar. Bu tutu-
ma cevap verilecek yer ise siyasi arenadır. NBZ 
partisi de bu ihtiyaca binaen kurulmuştur.” dedi.

•	 AHISKALILAR VATANDAŞLIK VE 
DENKLIK ISTIYOR 

Türkiye’de Hükûmetin Suriyelilere vatandaşlık 
vermeye hazırlanması, yıllardır Türkiye’de ya-
şayan Ahıskalıları umutlandırdı. İnegöl Ahıska-
lılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Mehmet Taş, “Biz neden Suriyeliler kimlik 
veriliyor diye sorgulamıyoruz. Bize vatandaşlık 
verilirken sıkıntı çıkarılmasından şikayetçiyiz. 
Defalarca gündeme getirdik. Doktorlarımız, mü-
hendislerimiz denklik almakta zorluk çekiyor. 
Bir sürü doktorumuz ve mühendisimiz meslek-
lerini yapamadığı için vasıfsız işlerde çalışmak 
zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız 
açıklamalara sosyal medyadan bizi üzecek tepki-
ler aldık. Bizim vatanseverliğimiz sorgulanamaz. 
Bizim bu ülkeye karşı hiçbir hareketimiz olamaz. 
Ama birileri adeta bizleri vatan haini olarak gös-
termeye çalıştılar. Biz sadece yaşadığımız sıkın-
tıları gündeme getirmek istedik. Çözüm için des-
tek istiyoruz” dedi.

•	 KERKÜK TÜRKMEN BASIN BAYRAMI 
ANKARA’DA KUTLANDI

Osmanlı döneminde Kerkük’te yayınlanan İlk 
Türk gazetesi Havadis’tir. 25 Şubat 1911 tari-
hinde yayınlanan bu gazetenin 106. Yıldönümü 
anısına Kerkük ve Erbil’den sonra Ankara’da da 
kutlandı. Kerkük’te ilk Türkmen gazetesi unva-
nına sahip olan Havadis’ in yayınlanması “Türk-
men Basın Bayramı” olarak her yıl kutlanmakta-
dır. Merkezi Ankara’da olan Türkmeneli Vakfına 
bağlı Kültürü Merkezi ile Gazi Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği  “Os-
manlı’dan Günümüze Irak’ta Türk Basını” adlı 
Panel ve Irak’ta Türk Matbuat Sergisi Gazi Üni-
versitesi İletişim Fakültesinin toplantı salonunda 
gerçekleşti.

•	 ÖZBEKISTAN’DA YENI BAKANLIKLAR 

Özbekistan’da kültür ve spor iki ayrı bakanlık 
olacak. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, kül-
tür ve sporun bundan sonra iki ayrı kurum olma-
sına yönelik  bir karar aldı. Karara göre, şu an 
mevcut bulunan Kültür ve Spor İşleri Bakanlığı 
tasfiye ediliyor. Yerine biri kültürden diğeri spor-
dan sorumlu iki ayrı kurum kurulması öngörülü-
yor. Yeni kurulacak Kültür Bakanlığının görevi; 
kültürü ve manevi mirası korumak, gelecek ku-
şaklara aktarmak, yeni yetişen şair, edebiyatçı ve 
sanatçıları teşvik etmek ve onlara her türlü des-
teği vermek olacak. Sporla ilgili kurumun amacı 
ise, ülkenin spor alt yapısını oluşturma ve geliş-
tirmeyle, gençlerin sporla ilgilenmesini sağlaya-
cak politikaları oluşturmak. 
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•	 TBMM DIŞIŞLERI KOMISYONUNDAN 
‘HOCALI’ AÇIKLAMASI

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti, CHP ve 
MHP’li üyelerce yayımlanmasına karar verilen 
Hocalı katliamının 25. yılı ile ilgili yazılı açıkla-
ma yaptı. Komisyonca yapılan açıklamada, şun-
lar belirtildi:

TBMM Dışişleri Komisyonunda üyesi bulunan 
siyasi partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak, Erme-
nistan’ın halen uluslararası hukuka aykırı şekilde 
işgal altında tuttuğu Hocalı’da 25 yıl önce ger-
çekleştirdiği vahşet dolu saldırı ve katliamı her 
zaman kalbimizin en derinlerinde hissettiğimizi 
yeniden ifade ediyor, kardeş Azerbaycan hal-
kının acısını en içten duygularımızla tekraren 
paylaşıyor, katliamda hayatını kaybedenlere bir 
kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları 
önünde saygıyla eğiliyoruz.

İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olan 
Hocalı katliamı sonuçları itibariyle, bölge huzur, 
barış, güvenlik ve istikrarı açısından bugün için 
de bir sorun olma niteliğini korumaktadır. Azer-
baycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde oldu-
ğumuzu ifade ederek, adalet ve insanlık barışı 
namına bu olayın müsebbiplerinin uluslararası 
hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan’a 
da Dağlık Karabağ dahil işgal ettiği bütün Azer-
baycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağ-
rımızı yineliyoruz.

•	 HOCALI KATLIAMI 25. YILINDA  
KIRGIZISTAN’DA ANILDI 

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Katliamda 
hayatını kaybeden aralarında kadın ve çocukla-
rın da bulunduğu 613 kişi Kırgızistan’da anıldı. 
Azerbaycan’ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Oru-
djev, yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun, 
Hocalı Katliamı’nda etnik temizlik yapanları 
kınamasını, Dağlık Karabağ sorunun çözümü 
ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanması yö-
nündeki çabalara destek vermesini beklediklerini 
söyledi.

•	 ERŞAT SALIHI’DEN  HOCALI’DA  
AÇIKLAMASI

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Ho-
calı Katliamı’nın 25. yıl dönümü münasebeti ile 
kardeş Azerbaycan’ın acısını paylaştı. Erşat Sali-
hi açıklamasında, “1992 yılında, Ermeni ordusu 
tarafından kardeş Azerbaycan’ın Karabağ bölge-
si halkına yapılan hunharca katliamı acı ve üzün-
tüyle anmaktayız. Hocalı Katliamı, insaniyete 
karşı yapılan büyük bir suçtur ve asla bugünü 
unutmayacağız. 613 yaşlı, kadın ve çocuğu şehit 
eden caniler, kardeş ve asil Azerbaycan milletini 
yok etmek istemişlerdir. Ancak Kahraman halkın 
direnişi ve mücadelesi planlarını suya düşürmüş-
tür… Bu acı münasebet gününde Türkmen halkı 
adına, kardeş Azerbaycan halkına yapılan katlia-
mı kınıyoruz ve her zaman her yerde kardeşleri-
mizin tüm topraklarını geri alana kadar mücade-
lesinde yanlarında olacağız ve destekleyeceğiz… 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken Kardeş 
Azerbaycan halkına sabırlar dileriz… Mekânları 
cennettir inşallah.” ifadelerini kullandı.

•	 “AZERBAYCAN VE TÜRKIYE’MIZ  
KARABAĞ’I BIRLIKTE AZAT EDECEK”

Bolu’da yapılan Karabağ Parkı’nın açılışı gerçek-
leştirildi. Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Beledi-
ye Başkanı Alaaddin Yılmaz, milletvekili Ganire 
Paşayeva ve davetlilerin katıldığı açılış töreninde 
konuşan Paşeyava, Hocalı katliamını unutmadık-
larını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Bu 
park, bu anıt her zaman bir bilinç verecek. Anıtın 
üzerinde yazılı olan Karabağ toprağı bizim Va-
tan toprağımızdır. Boluluların da Türkiye’deki 
insanımızın da Azerbaycan’dakinin de toprağıdır 
ve biz onu inşallah geri alacağız. Biz ne Hocalı 
soykırımını unuttuk, ne unutacağız ne de unut-
turacağız. Bunu yapanlar adalet karşısında cevap 
verecekler” şeklinde konuştu. Parkın içerisinde 
anıtı bulunan ve heykeltıraş Prof. Dr. Akif Aska-
rov tarafından yapılan Har-ı Bülbül çiçeğine has-
ret kaldıklarını ifade eden Paşeyava, “Bu çiçek 
sadece Karabağ’da yetişir. Azerbaycan’ın başka 
bölgelerinde de yetişmez. Ve biz bu çiçeğe hasret 
kaldık. İnanıyoruz ki, o gün uzakta değil. İnşallah 
Azerbaycan ve Türkiye’miz birlikte bir millet iki 
devlet olarak topraklarımızı işgalden azat edece-
ğiz” dedi.
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•	 KIRIM  TATARLARI  RUSYA’YI   
PROTESTO  ETTI 

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu tarafından 
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde, Kı-
rım’ın işgal edilmesinin 3. yılı dolayısıyla bir 
eylem gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerin-
den gelerek büyükelçilik önünde toplanan Kırım 
Tatarları, Rusya’yı protesto etti. Grup adına basın 
açıklaması yapan Kırım Tatar Teşkilatları Plat-
formu Genel Başkanı Tuncer Kalkan, Kırım’ın 
ve Kırım Tatarlarının asla teslim olmayacağını, 
işgal altında geçen her günü saydıklarını, Kırım 
Tatarlarının diasporası ve ana vatanda yaşayan-
larla bütünleşerek protestolara devam edecekle-
rini söyledi. Basın açıklamasının ardından grup, 
elçilik önüne siyah çelenk bırakarak elçiliğin 
posta kutusuna hazırladıkları bildiriyi bıraktı.

•	 TÜRKLERE YÖNELIK IRKÇI SALDIRI-
LARDA ‘ALMANYA’ BAŞI ÇEKIYOR

Avrupa’da DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütle-
rinin yaydığı korku nedeniyle son yıllarda İslami 
semboller ve Müslümanlar birçok saldırıya uğ-
ruyor. Özellikle ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 
İslam karşıtlığı içerikli saldırılardan Türkler de 
etkileniyor. Geçen sene Türklere yönelik yaban-
cı düşmanlığı içerikli saldırıların bir önceki yıla 
göre yaklaşık %20 arttığı görülüyor. Avrupa’da 
2016’da 128 saldırı kayıtlara geçti. Almanya ise 
saldırıların büyük bölümünün yaşandığı ülke ola-
rak dikkati çekiyor. Ülkedeki onlarca saldırının 
arasında kundaklama ve tehdidin yanı sıra iş yeri, 
cami ve derneklere domuz organları bırakma, du-
varlara gamalı haç, küfür ve hakaret içerikli yazı 
yazma ile işaretler çizme gibi ırkçı eylemler gö-
rülüyor. Almanya’daki eylemlerin çoğunun cami, 
dini derneklere ve enstitülere yapıldığı gözleni-
yor.Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hamm ken-
tine bağlı Herringen beldesinde inşaatı süren 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ca-
misinin duvarlarına geçen ekimde “Almanya’dan 
defolun”, “Müslüman yerine Nazi”, “Türkleri 
gazlayalım” gibi ırkçı sloganlar yazılması med-
yada geniş yer bulan saldırılardan biri oldu.

•	 KAZAKISTAN ILE AZERBAYCAN KÜL-
TÜREL ILIŞKILERINI GELIŞTIRIYOR

Kazakistan Milli Müzesi’nde, Azerbaycan’ın 
kültürü ve tarihini yansıtan eserlerin yer alaca-
ğı Azerbaycan bölümünün açılmasına dair an-
laşma imzalandı. Anlaşmaya, Kazakistan Müze 
Müdürü Darhan Mınbay ile Azerbaycan Milli 
Meclisi Azerbaycan- Kazakistan Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu Başkanı Adil Aliyev imza 
attı. İmza töreninden sonra Aliyev tarafından 
Müze’ye Türk Dünyası’nın büyük şairi Genceli 
Nizami’nin resminin işlendiği el dokuması halı 
hediye edildi.   Adil Aliyev, bu çalışmanın iki ül-
keye de hizmet edeceğini söyledi. Anlaşmadan 
sonra müze yetkilileri Azerbaycan heyetine mü-
zeyi tanıttı.

•	 ÖZBEKISTAN ILE TÜRKIYE ARASINDA 
TURIZM IŞBIRLIĞININ GELIŞTIRILME-
SI DEĞERLENDIRILDI

Özbekistan Devlet Turizm Geliştirme Komitesi 
Başkanı Anvar Şarapov, Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Özbekistan 
Temsilcisi Süleyman Kızıltoprak’ı ile görüştü. 
Şarapov, ülkenin turizm sektörünün geliştiril-
mesine yönelik yürütülen reform çalışmaları 
ve turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 
2017-2021 döneminde sektörün geliştirilmesine 
yönelik kavram hazırlıkları hakkında bilgi verdi. 
Görüşmede, Özbekistan turizm altyapısının ge-
liştirilmesinde TİKA’nın teknik desteğinden ya-
rarlanılması hem de Türk uzmanların katılımıyla 
sektör çalışanlarının mesleki eğitim ve deneyim-
lerinin artırılması konuları ele alınırken, işbirliği 
yapılması kapsamında somut alanların belirlen-
mesi konusunda mutabakat sağlandı.
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•	 LÜTFI MESTAN: DOĞRU ZAMAN  
BUGÜN, BULGARISTAN TÜRKLERI 
IÇIN YARIN BELKI GEÇ OLUR

Bulgaristan’da Özgürlük ve Hoşgörü İçin De-
mokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi 
Mestan, erken parlamento seçimleriyle ilgili ola-
rak, “Doğru zaman bugün. Dün erkendi, yarın 
belki geç olur. Türkiye’de yaşayan tüm Bulga-
ristan vatandaşları bize destek versinler.” dedi. 
Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile DOST 
Partisi’nin oluşturduğu DOST Birliği Koalisyo-
nu, Filibe Fuar Merkezinde, 26 Mart’ta yapılacak 
erken parlamento seçimleri için başlattığı kam-
panyada hedeflerini anlattı ve milletvekili aday-
larını tanıttı. Seçim sonrası parlamentoda güçlü 
rol oynayacaklarından hiç şüphesi olmadığını 
belirten Mestan, ülkede gerçek bir demokrasinin 
tesis edilmesini istediklerini vurguladı. Mestan, 
1989’a kadar iktidarda kalan eski komünist reji-
min kalıntılarından daha onurlu ve güçlü pozis-
yonunda olduklarını söyleyerek, “Maalesef eski 
komünist rejiminin kalıntısı olarak varlığını sür-
düren Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) aday 
listelerinde ırkçı ATAKA (Atak) partisi ve aşırı 
milliyetçi Vatansever Cephe (PF) Koalisyonu 
üyesi eski milletvekilleri başkent Sofya’dan aday 
gösteriyor.” dedi.

•	 AZERBAYCAN CEPHE HATTINDA 5 
ASKERIMIZ ŞEHIT OLDU

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan 
şiddetli çatışmalarda, 5 Azerbaycan askeri şehit 
oldu. Şehit olan askerlerin naaşı çatışma alanın-
dan AGİT ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracı-
lığıyla alındı.

•	 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
ÖZBEKISTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI 
AZIMOV’U KABUL ETTI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardım-
cısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti 
Beylerbeyi Sarayı’nda kabul etti. Kabulde Millî 
Savunma Bakanı Fikri Işık da yer aldı. Basına 
kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 
dakika sürdü.

•	 “TÜRKMEN SPORCULAR ARTIK A  
KATEGORISINDE YARIŞACAK

Önümüzdeki eylül ayında 5. Asya Oyunları’na ev 
sahipliği yapacak Türkmenistan, Asya Oyunları 
öncesinde katıldığı spor müsabakalarında başa-
rılar elde ediyor. Türkmenistan buz hokeyinde 
kazandığı galibiyetlerle 2021’de Birinci Kate-
goride oynamayı garantiledi. Türkmenistan’da 
birkaç yıl içinde büyük bir ilerleme kaydedilen 
bu spor dalında önemli bir başarı geldi. 8.Asya 
Kış Oyunları kapsamında düzenlenen buz hokey 
turnuvasında B kategoride yarışan Türkmenistan 
grup maçlarında sırasıyla Malezya, Makao ve 
Endonezya’yı yenip, finalde Kırgızistan millile-
rini 7:3 skorla mağlup etti.

•	 KAZAK ŞAIRI MAHAMBET’IN ŞIIRLERI 
TÜRKÇEYE ÇEVRILDI

19. Yüzyılda yaşayan Kazak bahaduru ve şairi 
Mahambet Ötemisulı’nın şiirleri Türkçeye çevri-
lerek, “Bağımsızlık için hayatını veren Maham-
bet Ötemisulı” başlıklı kitap olarak yayınlandı. 
Kitabın tanıtım töreni Kazakistan’ın Ankara  Bü-
yükelçiliğinde gerçekleşti. Eserdeki şiirler Arda-
han Üniversitesi Profesörleri Orhan Söylemez ve 
Ayabek Bayniyazov tarafından  çevrilerek, bas-
kıya hazırlandı.
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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 Gazetesi, www.dunya.com 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Habererk, www.habererk.com 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
İhlas Haber Ajansı, www.iha.com.tr 
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 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Milliyet, www.milliyet.com.tr 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sabah, www.sabah.com.tr 
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 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.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
Yayın Nu. 7: Aylık Türk Dünyası Güncesi (Şubat 2017), 2017
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