


MART 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org

© 2017
Bu yayın Türk Dünyası Birlik Platformu Tanıtım ve Medya Sekretaryası 
tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının tüm hakları Türk Dünyası Birlik Platformu’na aittir. 
TDBP’nin izni olmaksızın yayının tümünün veya bir kısmının elektronik veya 
mekanik (fotokopi, kayıt ve bilgi depolama, vd.) yollarla 
basımı, yayını, çoğaltılması veya dağıtımı yapılamaz. 
Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir.

TDBP Yayınları
Yayın Nu: 8
Günce Nu: 8
Tarih: Nisan 2017

TDBP | TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU
Tanıtım ve Medya Sekretaryası

İmtiyaz Sahibi
Ahmet ALKAN
TDBP Genel Sekreteri

Editör ve Yayına Hazırlayan
Mustafa KOÇYEGİT
TDBP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Katkıda Bulunanlar
Asena KÖPÜKLÜ
Batuhan DAĞ 
Faruk YILMAZER 
Mehmet KAPLAN

İletişim
www.turkdunyasibirlik.org
turkdunyasibirlik@gmail.com
www.twitter.com/TurkDunyasiBir
www.facebook.com/TurkDunyasiBirlik



MART 2017TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
3

Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Mart 2017 sayısını sizlerin 
ilgisine sunuyoruz.

Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ül-
küsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına îman ediyoruz. 
İster bağımsızlığın tesis edildiği Türk devletlerimiz olsun ister özerk yapıya sa-
hip federe yönetimlerimiz olsun isterse de işgâl altında bulunan yurtlarımız ol-
sun, bu bölgelerde hangi gelişmelerin olduğunu takip etmeden bir Turan ülkesi 
düşünmek olağan dışıdır. Gerek dünyâ siyasetinin Türk coğrafyalarına yansı-
masından doğan gerek bölgelerin kendi içerisindeki dinamiklerinden kaynaklı 
gerekse de karşılıklı ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan olayları yadsımak müm-
kün değildir.

Mevcut konjonktür içerisinde Türk Dünyasında cereyan eden olayların bölge-
sel, ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan gazete, dergi ve ajanslar gibi haber 
kaynakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışma-
lar yürüten kurumların raporlarının tek tek incelenmesi, tasnif edilmesi, krono-
lojik bir sıra ile derlenmesi sonucunda oluşan Güncemizde başta bağımsız Türk 
devletleri olmak üzere Türkmeneli’nden Kırım’a, Balkanlar’dan Doğu Türkis-
tan’a kadar kadim Türk yurtlarındaki gelişmeleri tâkip edebilirsiniz. Yine, Türk 
devletlerinin ve topluluklarının temsilcilerinin çeşitli vasıtalarla vermiş olduğu 
demeçleri takip edebilirisiniz. Uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı dev-
let adamları tarafından Türk dünyasına yönelik doğrudan ya da dolaylı etkiye 
sahip konuşmalarına; kurumlar ile devletlerin gerçekleştirdiği etkinliklere bir 
özet hâlinde ulaşabilirsiniz. Kısacası “Türk dünyasında neler oluyor?” soruna 
cevap olacak niteliğe sahip, bir aylık süre zarfındaki olaylara erişebilirsiniz.

Bu vesileyle, “Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok öte-
de bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, fay-
da, bilgi ve birikim getirmesi temenni ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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NAZARBAYEV NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NE ADAY 
GÖSTERİLDİ
İsviçre’nin Bazel kentinde bulunan Barış ve Enerji 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Alyn Ware, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile “ATOM” 
projesinin Onursal Elçisi Kazakistanlı ressam Ka-
ripbek Kuyukov’u, nükleer silahların ortadan kaldı-
rılması için yaptığı çabalarından dolayı Nobel Barış 
Ödülü’ne aday gösterdiğini açıkladı. Açıklamada, 
Nazarbayev’in adaylığına ayrıca İngiliz siyasetçi Bill 
Kidd’in de destek verdiği belirtildi.

DOĞU TÜRKİSTANLI SANATÇI ÇİN’DE 2016’NIN 
EN İYİSİ SEÇİLDİ
Doğu Türkistan’da dünyaya gelen Kazakistan asıllı 
ressam Arısbek Nuhanulı, Çin’de 2016 yılının en iyi 
animatörü seçildi. Nuhanulı, yarışmaya “Yayla Ço-
cuğuyum” adlı 8 dakikalık animasyon filmi ile katıl-
dı. Filmde, Aybar adında cesur bir çoban çocuğunun 
koyunlarını kurtlara karşı korurken verdiği korkusuz 
mücadelesi anlatılıyor. Nuhanulı, daha önce Çinli 
öğrenciler arasında düzenlenen film festivalinde ve 
Asya Gençlik Film Festivali’nde Grand Prix ödülünü 
de kazanmıştı. Nuhanulı, Kazakistanlı animatörler ile 
beraber İpek Yolu dönemindeki Kazak-Çin ilişkileri-
ni zamanımıza taşıyan çizgi film üzerinde çalıştığını 
açıkladı. 90 dakikalık filmin senaryosunun hazır ol-
duğunu söyleyen Nuhanulı, filmi ileride Avrupa’da 
tanıtmak istediğini belirtti.

ABDURRAHMAN MUSTAFA: FIRAT KALKANI 
TÜRKMENLERE CAN VERDİ

Suriye Türkmen Meclisi Eski Başkanı Abdurrah-
man Mustafa El-Bab’ta yaşanan son durum ve Tür-
kiye’nin yeni hedefi olan Menbiç-Rakka hakkında 
konuştu. Mustafa, “Fırat Kalkanı Türkmenlere can 
verdi. Allah Türkiye’den razı olsun” dedi. Güvenli 
bölge oluşturmada El-Bab’ın önemli stratejik nokta-
lardan biri olduğunu vurgulayan Mustafa, “Allah razı 
olsun yiğitlerimiz El Bab’ı çok şükür kurtardılar” 
diye konuştu. DAEŞ’li teröristlerin kaçtıkları bölge-
leri terk etmeden önce mayınlı tuzaklar kurduğunu 
bildiren Mustafa, bombalı araçlarla intihar saldırıları 
gerçekleştirdiklerini ve bu saldırılara bir süre daha 
devam edeceklerini söyledi. Fırat Kalkanı Hareka-
tı’nın sadece bir terör örgütüne değil tüm terör ör-
gütlerine karşı yapıldığını belirten Mustafa, “Bugün 
El-Bab’tan IŞID terör örgütü atıldı ancak Menbiç’te, 
Afrin’de PKK,PYD,YPG terör örgütleri bulunuyor. 
IŞID terör örgütü nasıl uluslararası güçlerden besle-
niyorsa, PYD terör örgütü de aynı güçlerden besleni-
yor. Dolayısıyla Menbiç operasyonu çok önemlidir. 
Ayrıca Menbiç Türkmen ve Araplardan oluşan bir 
şehirdir. Bunun içinde asıl sahiplerine dönmesi ge-
rekiyor” diye vurguladı. El-Bab operasyonun başa-
rıyla sonuçlanmasının terör örgütü PYD’nin önüne 
hem fiziki hem de siyasi olarak set çektiğini belir-
ten Mustafa,”Türkiye’nin müttefiki olarak gözüken 
güçler halen PYD’den bahsetmektedir. PYD terör 
örgütünün olduğu yerlerde ABD, İngiltere bayrakla-
rı ve askerleri de bulunuyor. Türkiye’nin biz kararlı 
olduğuna inanıyoruz. ÖSO’da TSK’nın öncülüğünde 
mücadelesine devam edecektir” ifadesini kullandı.
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“RUMLARIN ZİHNİYETİYLE MÜZAKERELERİN 
DEVAMINDA BİR YARAR GÖRMÜYORUM”
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Rumların, 
Enosis plebisitinin kutlanması kararını kaldırmaya-
cağını, iliklerine kadar Enosis işlemiş bu zihniyetle 
müzakerelerin devamında yarar görmediğini belirte-
rek, “Şimdi hayal kırıklığına uğrayanlar var. Hayal 
kırıklığına hayal kuranlar uğrar. Bizim gibi gerçek-
leri görenler hayal kırıklığı içinde değil. Gerçekleri 
zaten söylüyorduk” dedi. Bu noktada artık görüşme-
lerin mantıklı bir zeminde devam etmesinin mümkün 
olmadığını ifade eden Başbakan Özgürgün, Rum-
ların, Kıbrıs Türklerini sürekli azınlık gördüğünü, 
şimdi “azınlık hakkını da talep edemezsin” dediğini 
kaydetti.

TATARİSTAN DEVLET TELEVİZYONU TNV İLE 
TRT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAYACAK
Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç Ta-
taristan ve Türkiye resmi basın yayın organları ara-
sındaki işbirliği yapılacağını söyledi. Dilmaç özetle; 
“Tataristan’ın TNV televizyon kanalı ile Türkiye’nin 
TRT televizyon kanalı arasında imzalanacak anlaş-
manın ön hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. TNV 
Genel Müdürü bu ön anlaşmaya imza attı ve artık bu 
anlaşmaya Türkiye tarafının imza atması kaldı. An-
laşma Türkiye tarafından imzalandığı anda biz bu 
anlaşmanın bir nüshasını Tataristan tarafına teslim 
edeceğiz” dedi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN’IN BAZI MEVZİLE-
RİNİ İMHA ETTİ
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordu-
sunun karargâh olarak kullandığı bazı mevzileri imha 
etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkes ihlaline, 
Azerbaycan ordusunun ateşle yanıt verdiği belirtil-
di. Açıklamada, Ermenistan ordusunun işgal altında 
tuttuğu Hocavend ilinde karargah olarak kullanılan 
bazı mevzilerin vurularak imha edildiği bildirildi. 
Bakanlık, saldırının havadan çekilmiş görüntülerini 
de yayınladı. Buna göre, isabet almadan önce karar-
gâhın önünde bazı araç ve askerlerin olduğu görülü-
yor. Ermenistan tarafının can kayıplarını kamuoyun-
dan sakladığı ifade edilen açıklamada, cephe hattında 
kontrolün tam olarak Azerbaycan ordusunda olduğu 
kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN’IN 2017 YILINDAN BEKLEDİĞİ 
HEDEF BÜYÜK

Özbekistan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklama-
da, hükûmetin 2017 yatırım programı çerçevesinde, 
bu yıl ülkede gerçekleştirilecek 199 proje için 4 mil-
yar 505 milyon dolarlık yabancı yatırım kullanılma-
sının öngörüldüğü bildirildi. Açılamada, bu yıl 79 
proje için hükümet garantisiyle 1 milyar 854 milyon 
dolarlık yabancı kredi kullanılmasının planlandığı, 
120 projede ise 2 milyar 651 milyon dolarlık doğ-
rudan yabancı yatırımın ülke ekonomisine kazan-
dırılacağı belirtildi. En çok yabancı yatırımın ener-
ji sektörüne yapılmasının hedeflendiği kaydedilen 
açıklamada, toplamda 37 enerji projesi için 2 milyar 
470 milyon dolarlık yabancı yatırım öngörüldüğü 
ifade edildi. Bu yıl Özbekistan’a en çok yatırım yapa-
cak ülkeler arasında Rusya ilk sırada yer alırken, Rus 
sermayesinin önemli bir kısmının enerji sektöründe 
kullanılması bekleniyor. Rus Lukoil şirketi, Özbekis-
tan’daki 2017 projeleri için 1 milyar 217 milyon do-
larlık yatırım yapmayı öngörürken, diğer Rus doğal 
gaz şirketi Gazprom da 1,3 milyar dolarlık doğal gaz 
arama, keşif ve işleme çalışması yapmayı planlıyor.
Özbekistan hükûmeti, 2017-2021 yıllarında Dünya 
Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkın-
ma Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından 
toplam 7,7 milyar dolar kredi kullanmayı hedefliyor.
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KIRIMOĞLU: RUSYA, İNSANLARI KORKUTMA-
DAN KIRIM’I ELİNDE TUTAMAZ
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya’nın insanları 
alıkoyma ve yıldırma politikası yardımıyla yarıma-
dayı elinde tutmaya çalıştığını ifade etti. Kırımoğlu, 
“Baskılar tabii ki devam edecek. Moskova’nın esas 
stratejisi, bir şey işleyenleri cezalandırmak değil, ge-
nel olarak toplumu korkutmak ve baskı yapmak için 
bir gerekçe bulmak için hiç uğraşılmıyor. İnsanların 
iradesini serbestçe bildirmesi halinde, baskılar olma-
dan Kırım’da bu yönetim uzun süre kalmaz. Çünkü 
işgalcileri en çok endişelendiren şey alenilik” şeklin-
de konuştu. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Avukat 
Nikolay Polozov’un savunma faaliyetlerinin aleni ve 
şeffaf olması sayesinde Kremlin’in kontrolü altındaki 
sözde mahkemelerin, Kırım Tatar Milli Meclisi Baş-
kan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’e karşı asılsız davanın 
incelenmesini halâ tamamlayamadığını belirtti.

KAZAKİSTAN’DA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ  
ÖNGÖREN REFERANDUM OLMAYACAK
Halkın anayasa değişikliğini öngören kanun tasarı-
sı ile ilgili görüş ve tekliflerinin çalışma grubu tara-
fından detaylı incelendiğine dikkat çeken Nursultan 
Nazarbayev, bir sonraki aşamada çalışmalara nasıl 
devam edilmesi konusunda karar vermenin zamanı 
geldiğini belirtti. Nazarbayev, anayasaya göre ana-
yasa değişikliklerinin referandum yoluyla ve parla-
mento yoluyla yapıldığını hatırlattı ve “Buna devlet 
başkanı karar verir. Bu yüzden anayasal hakkımdan 
yararlandım.” diyerek, anayasa değişikliğini parla-
mento yolu ile yapmaya karar verdiğini açıkladı. Ay-
rıca, çalışma grubunun son toplantısında, anayasanın 
toplam 23 maddesine değişiklik getirileceği, cum-
hurbaşkanı, hükümet ve parlamento arasında siyasi 
yetkilerin yeniden dağıtılacağı, ancak büyük değişik-
likler yapılmayacağını da bildirildi.

TAHSİN ERTUĞRULOĞLU: KARŞI TARAFA  
YALVARIR POZİSYONDAYIZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri 
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, devam eden müzakere 
sürecine dair eleştirilerini dile getirerek, Kıbrıs mü-
zakereleri devam edecekse bundan sonraki sürecin 
“devletten devlete” müzakere zemininde yapılma-
sının gerekliliğini vurguladı. “Birleşmiş Milletlerin 
Kıbrıs Türk halkının 50 yılını çaldığını” söyleyen 
Ertuğruloğlu, özetle; “Rum tarafına verilmemesi ge-
reken olanaklar verildi. Tek başına Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin yasal varisiymiş gibi davranması, hareket 
etmesi fırsatı verildi. 1960 Ortaklık Cumhuriyetini 
tek başına kullanma hakkı yokken, ortaklığı bozan 
Rum, bu devletin varisi Türk de bu ortaklıktan atı-
lan, asi bir azınlık muamelesi gördü. Müzakereler de 
bu aldatmaca ile sürüyor ve ‘bu süreçten mutlaka bir 
çözüm çıkacak, çünkü başka çaremiz de yok’ poli-
tikası izleniyor. Bunları hayretle izliyorum. Bugün 
gelinen noktada bile ‘müzakere masasına dönün’ 
deniyor. Dönülsün, benim veya bakanlık olarak bi-
zim ‘müzakereden kaçılsın’ diye bir görüşümüz yok, 
müzakere temeldir ama müzakerelerin de bir başarı 
şansı olmalı, sırf müzakere eder gibi görünmek için 
ve halkımızda da ‘çözüm olacak’ gibi beklentiler ya-
ratarak daha sonra hayal kırıklığı yaratma, ümitlerini 
çöküntüye uğratma hakkı olmamalı kimsenin. Rum 
tarafı bizimle alay ediyor. Net söylüyorum: Rum ta-
rafı müzakere masasında bizimle alay ediyor. Mü-
zakere masası dışında gerçek politikasını yürütüyor. 
Kıbrıs Türk halkını ambargolarla ezme, dünyadan 
izole etme, Türkiye’yi ‘işgalci’ diye suçlama, doğal-
gaz petrol politikalarını sürdürüyor. Biz de çözümcü 
politikasını sürdürüyoruz, tabii ki çözüm isteyen bi-
ziz çünkü ambargolar altında ezilen biziz, ortaklıktan 
atılan dünyadan izole edilen biziz. Ama öyle bir çö-
züm politikası yürütüyoruz ki zarar gören yine biziz. 
Çünkü karşı tarafa yalvarır pozisyondayız. Karşı ta-
rafa bu pozisyonda yaklaşırsak o da bizim tamamen 
çökmemizi bekler.” dedi.
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2017 MOLLA PENAH VAGİF YILI AÇILIŞI YAPILDI
2017 Molla Penah Vagif Yılı açılışı, TÜRKSOY Ge-
nel Sekreterliğinde düzenlenen törenle gerçekleşti-
rildi. Sanaçtı Elnara Kerimova şefliğinde, TRT Çok 
Sesli Korosu’nun Molla Penah Vagif şiirlerinden bes-
telenen eserleri seslendirmesi ile başlayan etkinlikte, 
şairin eserlerinin yer aldığı kitap sergisinin açılışı da 
gerçekleştirildi. Etkinliğin devamında Molla Penah 
Vagif’in hayat hikâyesini anlatan bir film gösterimi 
ve Prof. Dr. Ahmet Bircan Ercilasun moderatörlü-
ğünde Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkan 
Yardımcısı, milletvekili, Ord. Prof. Dr. İsa Hebibbey-
li, Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı,  
“Kardeş Kalemler” Dergisi Editörü, Şair Ali Akbaş, 
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yıldız İsmailova, Azerbaycan Milli 
Kütüphanesi Başkanı Kerim Tahirov ve TÜRKSOY 
Kazakistan Temsilcisi Askar Turganbayev’in katılı-
mıyla Molla Penah Vagif Paneli gerçekleştirildi.

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN’A AİT İHA 
DÜŞÜRDÜ
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan’a ait insansız 
hava aracı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savun-
ma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattı-
nın Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri 
üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan’a ait X-55 
tipli insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü 
belirtildi. Bakanlık düşürülen insansız hava aracının 
fotoğraflarını da yayımladı.

ARAL GÖLÜ HAVZASI TURİZME   
KAZANDIRILACAK

Özbekistan hükümeti, sularının kuruması nedeniy-
le büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalan 
Aral Gölü havzasında turizmi geliştirerek bölgeyi 
kalkındırmayı amaçlıyor. Özbekistan Çalışma Ba-
kanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
“2017-2018’de Aral Gölü havzasının geliştirilmesi” 
programını imzaladı. Söz konusu program, 72 pro-
je kapsamında yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım 
yapılmasını öngörüyor. Programın kapsamında; Aral 
Gölü’nün sularının çekildiği kıyıda yer alan Moynak 
ilçesindeki eski balık konserve fabrikasının devreye 
alınması, Moynak sanayi bölgesinin oluşturulması ve 
tarım ürünleri işleme alanında faaliyet yapacak yüze 
yakın işletmeyle 1340 kişiye istihdam sağlanması 
hedefleniyor. Bölgeye yatırım yapmak isteyen iş ada-
mı ve işletmelere 1 Ocak 2027’ye kadar vergi imti-
yazlarının tanınacağı, yeni iş yeri açmak isteyenlere 
ise boşta olan bina ve işletmelerde istihdam sağlama 
şartıyla ücretsiz kiralamalar yapılacağı kaydedildi. 
Program ayrıca, bölgede inşa edilecek “Moynak City 
Center” eğlence ve dinlenme tesislerinde Aral Gölü 
bölgesine özgü tuz ve çamurla tedavi merkezlerinin 
devreye alınmasını öngörüyor.



MART 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

8
www.turkdunyasibir l ik .org

“DEMOKRASİ, YOLUN BAŞLANGICI DEĞİL,  
YOLUN SONUDUR”
Kazakistan parlamentosunun iki kanadının; meclis ve 
senatonun, anayasa reformunu ele aldığı ortak oturu-
munda Cumhurbaşkanı Nazarbayev, “Anayasada de-
ğişiklik ve eklemeler yapma” yasa tasarısını meclise 
sundu. Nazarbayev, yaptığı konuşmasında cumhur-
başkanı yetkilerinin büyük bir kısmının hükümet ve 
parlamentoya devredileceğini söyleyerek, son birkaç 
sene zarfında demokrasi konusunda Kazakistan’a ya-
pılan eleştirilere de değindi. “Kazakistan için az de-
mokrasi ile yönetildiğini söylüyorlar. Demokrasi, yo-
lun başlangıcı değil, yolun sonudur, bizim amacımız 
da bu.” diyen Nazarbayev, diğer ülkelerin bugünlere 
ulaşmak için, demokrasi yolunda yüzlerce sene iler-
lediğine dikkat çekti. Lider, demokrasiye ulaştıkları-
nı söyleyen ülkelerde ileride ne olacağının belli ol-
madığını ifade ederek, “Biz ilerliyoruz, aşama aşama 
hedefimize gidiyoruz, şimdi bu yaptığımız anayasa 
reformu, toplumun demokratikleşmesine doğru ya-
pılan aşamalardan biridir” diye açıkladı. Nazarbayev 
ayrıca, Kazakistan’ın bağımsız, üniter ve bütüncül 
devlet olduğununun altını çizerek, halkın iradesi ile 
olmaya devam edeceğini belirtti.

“BULGARİSTAN TÜRKLERİ KISITLAMALARA 
RAĞMEN OY KULLANMAK İSTİYOR”
Bulgaristan’da, üyelerinin büyük bölümünü Türk-
lerin oluşturduğu DOST Partisi Merkez Karar Yö-
netim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahim Nursoy, 
Bulgaristan’da 26 Mart tarihinde yapılacak erken 
seçimlere yapılan duyurulara uyarak Türkiye’de oy 
kullanmak için beyanname dolduran Bulgar Türkle-
rinin sayısında en son seçime göre 10 binin üzerinde 
artış kaydedildiğini belirtti. Nursoy, 6 ve 13 Kasım 
tarihlerinde cumhurbaşkanlığı seçimleri için internet 
üzerinden doldurulan beyanname sayısı son seçimde 
8 bin iken şu an 19 bin olduğunu açıkladı. Nursoy, 
Bulgaristan’ın Türkiye’deki sandık sayısını 136’dan 
35’e indirdiğini anımsatarak seçimlerde iş başına ge-
lecek hükümetin bu yanlıştan bir an önce dönmesi 
gerektiğini vurguladı.

BULGARİSTAN TÜRKLERİ BİR DEĞERİNİ DAHA 
YİTİRDİ

Bulgaristan Türk Edebiyatı’nın önde 
gelen isimlerinden şair, gazeteci, ya-
zar ve toplumcu Mehmet Çavuş İstan-
bul’da 84 yaşında hayatını kaybetti. 

KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI İLE KAZAKİSTAN 
BAŞBAKANI BİR ARAYA GELDİ

Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Kır-
gızistan’da Avrasya Ekonomik Birliği Başkanlığı 
çerçevesinde gerçekleşecek Avrasya Hükümetle-
rarası Konseyi olağan toplantısına katılmak üzere 
Kırgızistan’a gelen Kazakistan Başbakanı Bakıtcan 
Sagintayev ile bir araya geldi. Kırgızistan Hükümet 
Başkanı, Kırgızistan ile Kazakistan arasında kurulan 
diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü kutlanacağını 
memnuniyetle vurgularken, “Ayrıca, bu sene Kırgı-
zistan ile Kazakistan arasında Ebedi Dostluk Anlaş-
ması’nın 20. yıldönümü kutlanacak. Bu yıl dönümler 
kapsamında, üst düzeyde bir dizi etkinliklerin düzen-
lenmesi planlanıyor. Etkinliklerin başarılı halde dü-
zenleneceğinden eminim” ifadelerini kullandı. Sıcak 
karşılaması için Kırgızistan Başbakanı Sooronbay 
Ceenbekov’a teşekkür eden Kazakistan Başbakanı, 
AEB çerçevesinde ikili işbirliğinin ele alınması dü-
zenli olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bakıtcan Sagin-
tayev, “Günümüzde, ticaret ve ekonomik işbirliğinin, 
taşımacılık ve lojistik alanlarının genişletilmesi ve 
ikili işbirliğinin diğer ilgili konularının görüşülmesi 
gereken bir dizi meseleler var” dedi.

KIBRIS RUM YÖNETİMİ AKINCI’NIN TEKLİFİNİ 
GERİ ÇEVİRDİ
Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anasta-
siadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lide-
ri Mustafa Akıncı’nın müzakerelere geri dönmek için 
öne sürdüğü ‘Rum meclisinin Enosis kararını iptal 
etmesi’ talebini reddetti. Meclis’in Enosis kararının 
tarihteki bir olaydan kaynaklandığını söyleyen Anas-
tasiadis, “Tarihimizi düzeltmemizi istiyorlar. Neyi 
düzelteceğiz? Tarihi mi?” diye sordu. Türk tarafının 
Enosis kararının düzeltilmesi yönündeki talebinin 
haksız bir istek olduğunu savunan Anastasiadis, “Her 
devletin, her halkın tarihinde hem olumlu hem de 
olumsuz olaylar kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla 
neyi düzelteceğiz?” dedi.
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MİRZİYOYEV: BM ORTA ASYA’DA DAHA AKTİF 
ROL ALMALI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bir-
leşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Siyasi İşlerden 
Sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüşmesin-
de BM’ye Orta Asya bölgesindeki kalkınma sürecin-
de aktif rol alma ve bölgenin istikrarı ve güvenliğine 
yönelik güncel meselelerde iş birliği yapma çağrı-
sında bulundu. Görüşme sırasında Mirziyoyev, BM 
Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Özbekistan’ın 
BM’ye üyeliğinin 25. yılı dolayısıyla gönderdiği kut-
lama mektubu için teşekkür ederken, ülkesinin BM 
ve ona bağlı kuruluşlarla iş birliğini pekiştirmeye 
devam edeceğini belirtti. Mirziyoyev, BM’nin küre-
sel güvenlik ve istikrarın sağlanması, sosyo-ekono-
mik ve çevre sorunlarının çözümü, terör, aşırıcılık, 
uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve diğer gün-
cel tehditlere karşı mücadeledeki önemini vurgula-
dı. BM’yi Orta Asya bölgesinde gerçekleştirilmekte 
olan kalkınma sürecinde daha da aktif rol almaya 
çağıran Mirziyoyev, uluslararası kuruluşu güvenliğin 
sağlanmasına yönelik bölgedeki güncel meselelerin 
çözümüne ilişkin iş birliği yapmaya davet etti.

“UYGUR SORUNUNUN TEK ÇÖZÜMÜ ONLARIN 
HAKLARINI VERMEKTEN GEÇER”
G. Washington Üniversitesi Uygur uzmanı ve Asya 
Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sean Ro-
berts; “Çin yönetiminin bölgedeki tansiyonu düşür-
mek için yapması gereken tek şey vardır; Uygur böl-
gesinin tarihi ve asıl sakinleri Müslüman Uygurların 
seslerine kulak vermek ve onların siyasi hak ve hu-
kuklarını tanımak ve iade etmektir. Uygurlar Çin’in 
baskıları yüzünden ülkelerini terk etmektedirler. Bu 
durum ise, ileride Uygurların daha çok silahlı müca-
dele yapma niyet ve yönelişine sebep olabilecektir. 
Bu tehlikeli durum ileride bu özgürlük talep arzu ve 
taleplerinin yükselen dalgasının Çin’e de ulaşması-
na sebep olacak ve Çin’i de derinden etkileyecektir.” 
dedi.

NİGMATULİN: ANAYASA REFORMU, PARLAMEN-
TO’NUN SORUMLULUĞUNU ARTIRACAK
Kazakistan Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin, ana-
yasada değişiklik getirilen 26 madde ile ilgili, “Ana-
yasa reformu, her şeyden önce, demokrasinin daha da 
geliştirilmesi, demokrasi temellerinin güçlendirilme-
si demektir. Güçlü bir başkanlık sistemini korurken, 
parlamento ve hükümet’in sorumluluğunu artırmak 
demektir.” diye konuştu.

KKTC ERKEN SEÇIME GIDIYOR

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Toplumcu 
Demokrasi Partisi (TDP) ve Cumhuriyetçi Türk Par-
tisi’nin (CTP) 2 Temmuz 2017’de erken seçim yapıl-
masına yönelik önergesini ve Demokrat Parti (DP) 
ile Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 15 Nisan 2018 ta-
rihinde erken seçim yapılmasına yönelik önergelerini 
görüştü. Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında 
toplanan Cumhuriyet Meclisinde yapılan oylamada, 
Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün liderliğini yaptığı 
iktidarın büyük ortağı UBP her iki önergeye de destek 
verdi. Böylece erken seçim için verilen iki önerge de 
Meclisten geçti. Erken seçimin muhalefetin önergesi 
olan 2 Temmuz 2017 ya da iktidar kanadının istediği 
15 Nisan 2018 tarihinde yapılması kararını ise Meclis 
Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi belirleyecek. KKTC 
Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Mecliste yaptığı ko-
nuşmada her iki tarihe de saygı duyduklarını, çıkacak 
karara göre erken seçime gideceklerini söyledi.

GÖZALTINDAKİ LİDER CUMHURBAŞKANLIĞINA 
ADAY OLACAK
Kırgızistan’da Şubat ayında “yolsuzluk” ve “dolan-
dırıcılık” suçlamasıyla 2 ay süreyle gözaltına alı-
nan ana muhalefetteki Sosyalist Ata-Meken Partisi 
Başkanı Ömürbek Tekebayev sonbaharda yapılacak 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine partisi tarafından aday 
gösterilecek. Kararı partinin geçici başkanlığını yü-
rüten milletvekili Almambet Şıkmamatov açıkladı.
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MİRZİYOYEV, İLK ZİYARETİNİ TÜRKMENİSTAN’A 
YAPTI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gö-
reve başlamasının ardından ilk yurt dışı resmi ziya-
retini Türkmenistan’a gerçekleştirdi. Mirziyoyev, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi-
muhammedov’un davetlisi olarak geldiği başkent 
Aşkabat’taki Bağımsızlık Meydanı’nda resmi törenle 
karşılandı. Oğuzhan Sarayında gerçekleşen görüş-
menin ardından liderler, heyetler arası görüşmelere 
başkanlık etti. Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, 
görüşmelerin ardından ortak bildiri ile Türkmenistan 
ve Özbekistan arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşma-
sı’na imza attı. Daha sonra taraflar, 2018-2020 eko-
nomik iş birliği anlaşması, demir yolu sektöründeki 
iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin memo-
randum, iki ülke hükümetleri arasında 2017-2020’ye 
yönelik kültürel-insani ve dışişleri bakanlıkları ara-
sında 2017-2018’e yönelik iş birlikleri programlarına 
imza koydu. Ayrıca taraflar Özbekistan’ın Harezm ve 
Buhara ile Türkmenistan’ın Daşoğuz ve Lebap vila-
yetleri arasında ticari-ekonomik ve kültürel-insani iş 
birliğini öngören anlaşmalara imza attı.
Görüşme sırasında iki ülkenin “Türkmenistan-Özbe-
kistan-Kazakistan-Çin” doğalgaz boru hattı projesi 
kapsamındaki ortak çalışmaları konusunun da ele 
alındığını bildiren Berdimuhammedov, ülkelerin ay-
rıca Orta Asya elektriğini Güney Asya’ya taşıyacak 
“Türkmenistan-Özbekistan-Afganistan-Pakistan” 
projesi kapsamındaki iş birliğini de artırmaya hazır 
olduğunu ifade etti. Uluslararası ulaştırma koridorla-
rının oluşturulmasının Türkmenistan ve Özbekistan 
arasındaki iş birliğinin önceliklerinden olduğunu dile 
getiren Berdimuhammedov, iki ülkenin Orta Asya, 
Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri arasında ortak taşı-
macılık sisteminin oluşturulmasını sağlayacak güçlü 
ve çağdaş altyapı kurulmasına yönelik çalışmalarını 
sürdüreceğini kaydetti. Berdimuhammedov, ayrıca 
ülkesinin “Özbekistan-Türkmenistan-Hazar Deni-
zi-Güney Kafkasya” güzergâhı üzerinden Özbekis-
tan’ın Gürcistan, Türkiye ve Romanya limanlarına 
açılmasına ilişkin ulaşım koridorunun oluşturulması-
na yönelik ortak projede yer almaya hazır olduğunu 
bildirdi.

KIRGIZİSTAN VE MONAKO ARASINDA  
DİPLOMATİK İLİŞKİ KURULDU
Kırgızistan Cumhuriyeti ile Monako Prensliği ara-
sında diplomatik ilişkiler kuruldu. İki ülke arasındaki 
Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Ortak Bil-
diri, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Kırgızistan’ın 
Belçika Krallığı Büyükelçisi Asein İsayev ile Mona-
ko Prensliği’nin Belçika Krallığı Büyükelçisi Sophie 
Tevnu arasında imzalandı. Belgelerin imzalanma 
töreninden sonra, taraflar karşılıklı yararlı ilişkilerin 
gelişmesine yönelik konularda görüş alışverişinde 
bulundu. İkili iş birliği çerçevesinde ve uluslararası 
örgütler aracılığıyla, kapsamlı bir iş birliğini geliştir-
me konusunda anlaşmaya varıldı.

KAZAKİSTAN TRANSİT TAŞIMACILIKTA İDDİALI
Kazakistan Cumhuriyeti 2020 yılına kadar transit ta-
şımacılık kapasitesini artırarak, 4 milyar dolar gelir 
elde etmeyi hedefliyor. Kazakistan Yatırım ve Kalkın-
ma Bakanlığı Transit ve Lojistik Kalkınma Depart-
manı Müdür Yardımcısı Serik Başimov, 2016 yılında 
ülkenin transit taşımacılıktan 267 milyar tenge (856 
milyon dolar) gelir elde ettiğini hatırlatarak 2020 yı-
lına kadar bu rakamın 4 milyar dolara çıkarılmasının 
hedeflendiğini söyledi. 2020 yılına kadar konteyner 
taşımacılığında yeni hedefler ortaya koyduklarını 
kaydeden Başimov, ülkeden geçen konteyner sayısı-
nın 2 milyona çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti. 
Başimov, Çin-Avrupa yönünde 800 bin, Kafkas-Tür-
kiye bağlamında 300 bin, Çin-Türkmenistan-İran 
koridorundan 680 bin, Rusya-Orta Asya-Çin hattın-
dan ise 220 bin konteynerin geçmesi için çalışmalara 
hız verdiklerinin altını çizdi. Kazakistan’ın coğrafi 
konumuna ve ulaşım ağlarındaki stratejik önemine 
dikketi çeken Başimov, “Ülkemizden 5 demir yolu, 
6 otomobil koridoru geçiyor. Taşımacılık alanına ya-
pılan yatırımlar hızla devam etmekte. Kazakistan’ın 
altyapısı daha da güçlendi.” değerlendirmesini yaptı.
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TİKA’DAN MAKEDONYA’DA MEYVECİLİĞİN  
GELİŞTİRMESİNE DESTEK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) Makedonya’da ekonomik açıdan ağır şartla-
rın hâkim olduğu, kırsal bölgelerde ekonominin can-
lanmasına vesile olacak projeler geliştirerek bölgede 
kalkınmanın sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, 
2014 yılında TİKA tarafından desteklenen “Doğu 
Makedonya’da Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi” 
çerçevesinde İştip, Radoviş, Konçe ve Valandova 
bölgelerinde 60 aileye fidan desteği sağlanarak ba-
şarılı sonuçlar elde edilmişti. Daha önce küçük çapta 
ve aile içi kulanım için, bilinçsiz yapılan meyvecilik, 
verilen fidan ve uzman desteği ile daha profesyonel 
şekilde icra edilmeye başlanmış olup, yıllık meyve 
üretimi artırıldı. 2016 yılı içinde tek meyve hasadı ile 
aile başı gelir elde edilmeye başlandı. Meyve fidan-
larının çeşidine bağlı olarak ekiminden en az dört yıl 
sonra tam randıman ve ticari anlamda verim alınma-
ya başlanması ile destek alan aile işletmelerinin daha 
yüksek ek gelir kazanmaya başlamaları öngörülüyor. 
Bahse konu projenin devamı niteliğinde, Resne, Ra-
doviş, İştip, Konçe, Gradsko, Demir Kapı ve Valan-
dova bölgelerine bağlı toplam 22 köyden 48 aileye 
kiraz ve ceviz fidanlarından oluşan toplam 7.200 adet 
fidanın dağıtımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.

TÜRKMEN LİDER 280 KADINA DEVLET NİŞANI 
VE EV HEDİYE ETTİ
Türkmenistan’da Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhammedov’un kararıyla 8 Mart Dünya Kadınlar 
günü dolayısıyla kadınlara 40 manat para hediyesi 
törenle dağıtıldı. Ayrıca, bunun yanı sıra çok çocuk-
lu ailelere devlet tarafından bedava ev verildi. Sekiz 
ve ondan çok çocuğu olan Türkmen kadınlara Ene 
Mehri Devlet Nişanı ve bedava ev hediye edildi. Bu 
sene 280 Türkmen kadınına Ene Mehri Nişanı tören-
le takdim edildi.

KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, AVRUPA  
PARLAMENTOSU ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Brüksel’de Kırgızistan ve Avrupa Birliği İşbirliği 
Konseyi’nin 15. toplantısında Kırgızistan Dışişleri 
Bakanı Erlan Abdyldaev, Iveta Grigule’nin başkan-
lığındaki AB-Orta Asya Parlamentolararası İşbirliği 
Komisyonları Delegasyonu üyeleriyle bir araya gel-
di. Toplantı sırasında taraflar, Grivule başkanlığın-
daki Avrupa milletvekilleri heyetinin 20-23 Şubat’ta 
Bişkek’te düzenlenen 12. Avrupa Parlamentosu Par-
lamentosu İşbirliği Komitesi toplantısına katılmak 
üzere Bişkek’te bulunduğu sırada başlatılan diyaloğa 
devam etti. Taraflar, Kırgızistan Cumhuriyeti ile Av-
rupa Birliği arasındaki İşbirliği Konseyi toplantısı-
nın sonuçları, Kırgızistan’da demokratik reformların 
ilerleyişi, bu yıl 19 Kasım’da düzenlenecek cumhur-
başkanlığı seçimleri, Kırgız Cumhuriyeti ile Avru-
pa Birliği arasındaki siyasi alanda ikili işbirliğinin 
olumlu dinamikleri ve GTS + statüsünü kullanarak 
ticaret ve ekonomik ilişkilerdeki değişiklikler üzeri-
ne görüş alışverişinde bulundular.

SALİHİ, TÜRKİYE’NİN BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ İLE 
GÖRÜŞTÜ
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi 
Bağdat’ta Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıl-
dız görüştü. Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
Irak Genel Müdür Yardımcısı Ali Onaner ve Türki-
ye’nin Bağdat Büyükelçi yardımcısı Sinan Zeren de 
hazır bulundu. Yapılan görüşmede, Irak ve Türkiye 
ilişkileri ve Irak’taki Türkmenler’in durumu ele alın-
dı. Görüşme sırasında ayrıca Musul’u terör örgütü 
IŞİD’ten kurtarmak için devam eden askeri operas-
yonlar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başta Türkmen 
sığınmacılar olmak üzere tüm sığınmacılara sunduğu 
büyük destek de masaya yatırıldı.
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KAZAKİSTAN VİETNAM’A İLK KEZ BUĞDAY   
İHRAÇ ETTİ
Kazakistan, Çin üzerinden Vietnam’a ilk kez buğday 
ihracatı gerçekleştirdi. Kazakistan Dışişleri Bakan-
lığından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Lianyun-
gang Limanı’ndan Vietnam’ın Hoşimina Limanı’na 
720 ton buğday gönderilmesinden dolayı Vietnam’da 
resmi tören gerçekleştirildi. Törene katılan Kaza-
kistan’ın Hanoi Büyükelçisi Beketcan Cumahanov, 
törende yaptığı konuşmada, temel amacın buğday 
ürünlerini Vietnam’a mal ihraç etmenin yanı sıra Çin 
üzerinden Güneydoğu Asya’ya kargo teslim yolunu 
denemek olduğunu belirtti. Cumahanov, Kazakis-
tan’ın kendi ürünlerinin yanı sıra Kazakistan-Lian-
yungang-Vietnam taşımacılık koridoru üzerinden 
Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin mallarını Viet-
nam ve Güneydoğu Asya ülkelerine ihraç edebile-
ceğini sözlerine ekledi. Kazak buğdayını satın alan 
Vietnam şirketinin, ürünün kalitesini test edeceği 
ve sonuçların olumlu çıkması durumunda Kazakis-
tan’dan buğday ithalatını artıracağı bildirildi.

ÖZBEKİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A İNSANÎ  
YARDIM
Özbekistan, Tacikistan’da meydana gelen çığ felaketi 
mağdurlarına 60 ton ihtiyaç malzemesi yardımında 
bulundu. Yardımların gıda, ilaç, inşaat malzemeleri, 
kömür, giysi ve diğer ihtiyaç ürünlerinden oluştuğu 
bildirilen açıklamada, bunların Tacik tarafına ulaş-
tırılması ve teslimat işlemlerinin Acil Durumlar Ba-
kanlığınca organize edildiği kaydedildi. Açıklamada, 
“Özbekistan’ın Tacikistan’a insani yardım gönderme 
kararı, geleneksel dostluk ve karşılıklı dayanışmaya 
dayalı, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin açık 
bir örneğidir.” ifadesine yer verildi. Tacikistan’ın 
dağlık bölgelerinde geçen ay meydana gelen 100’den 
fazla çığ düşmesi nedeniyle, buralardaki bazı yerle-
şim alanlarına halen ulaşım sağlanamıyor. Son 30 
yılın en fazla kar yağışını alan Tacikistan’da, çığ so-
nucu 15 civarında kişi hayatını kaybederken, altyapı 
sistemleri ve ekonomi büyük zarar gördü.

TÜRKİYE, KIRIM’DAN FERİBOT SEFERLERİNİ 
DURDURDU
Kırım denizcilik kurumu direktörü Stanislav Gvozdi-
lov, 6 ay önce başlatılan feribot seferlerinin Türkiye 
tarafından durdurulduğunu açıkladı. Gvozdilov, “Kı-
rım’dan giden feribotlar limanlara yanaştırılmışyor. 
Bu böyle 2 haftadır devam ediyor” dedi. Feribotla-
rın neden Türk limanlarına yanaştırılmadığına ilişkin 
resmi makamlardan bilgi alamadıklarını söyleyen 
Gvozdilov, sorunun Türkiye’den Kırım’a gıda ve mal 
sevkiyatını imkansız hale getirdiğini kaydetti.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN HATTINDA  
ÇATIŞMA
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatış-
mada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. 
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da 
cephe hattında çıkan çatışmada Hasanali Abbasov 
isimli askerin Ermeni askerlerin açtığı ateş sonucu 
hayatını kaybettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ATAMBAYEV YOLSUZLUKLA 
MÜCADELE ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRMEK 
GEREKTİĞİNİ KAYDETTİ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Yolsuzlukla 
Mücadele Hizmeti Başkanı Düyşenbek Çotkarayev’i 
kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Çotkarayev 
ile bir araya geldiği görüşmede devlet başkanı, devlet 
gücü ve kontrolü sisteminde yolsuzlukla mücadele 
üzerine yürütülen çalışmalar, yolsuzlukla mücadele 
tedbirlerinin daha da geliştirilmesi ve yolsuzluğun 
önlenmesi üzerinde güçlendirilmiş eylem konuların-
da bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
yolsuzluk risklerinin tanımlanması ve önlenmesi sis-
teminin güçlendirilmesine amaçlanan yolsuzlukla 
mücadele önlemlerinin etkinliğini artırmak için etkili 
önlemler alınması önemini vurgulayarak, özellikle 
yolsuzlukla mücadele çalışmalarını güçlendirmek 
gerektiğini kaydetti.
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TÜRKMENİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN TARİHİ İPEK 
YOLUNU YENİDEN CANLANDIRIYOR

Türkmenistan ile Özbekistan Devlet Başkanları-
nın katılımıyla Türkmenistan’ın doğusundaki Le-
bap vilayetinde Orta Asya’nın en büyük nehri olan 
Amuderya’nın üzerinde kurulan Türkmenabat-Fa-
rap Demiryolu ve Karayolu köprüleri resmî törenle 
hizmete açıldı. Türkmenistan’ın doğusundaki Özbe-
kistan sınırına yakın bulunan Türkmenabat kentinde 
düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkmen Lider 
Gurbanguli Berdimuhamedov, karayolu köprüsünün 
1600 metre, demiryolu köprüsünün ise 1750 metre 
uzunluğunda olduğunu ve her iki projenin uluslara-
rası kalitede inşa edildiğini söyledi. Projeleri gerçek-
leştiren Ukrayna’nın Altkom şirketine teşekkür eden 
Devlet Başkanı, Orta Asya toprakları küresel öneme 
sahip en önemli ulaşım ve transit kavşaklarının biri 
haline geldiğini kaydetti. Türkmen lider, bu bölgenin 
Kuzey-Güney, Doğu-Batı güzergâhında önemli rol 
oynadığını belirtti. Türkmen lider ayrıca, Amuderya 
nehri üzerinde inşa edilen köprülerin Asya-Pasifik 
ülkelerinin yüklerinin Güney Asya ve Hazar De-
nizi üzerinden Karadeniz, Eğe Denizi aracılığıyla 
Avrupa, Ortadoğu’ya doğrudan ulaşmasına imkân 
sağlayacağını ifade etti. Özbekistan Devlet Başkanı 
Şevket Mirziyoyev ise konuşmasında, bu projelerin 
Tarihi İpek yolunu yeniden canlandırdığının vurgu-
sunu yaptı. Özbek lider, bu köprülerin Türkmenistan 
ile Özbekistan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin 
bir sembolü olduğunu ve iki halkın arasındaki tarihi 
bağları daha da sağlamlaştıracağını ifade etti. Konuk 
lider, Türkmenistan ulaştırma alanında önemli başa-
rılara imza attığını, yeni karayolların, limanların, ha-
valimanlarının inşasının devam ettiğini, Aşkabat’taki 
bölgenin önemli havalimanı olan Uluslararası havali-
manının hizmete açılmasının önemine değindi. Daha 
sonra liderler açılış kurdelesini keserek, tren binerek, 
demiryolu köprüsü ile ilk seferi gerçekleştirdi. Lider-
ler ayrıca, karayolu köprüsünün de açılışını gerçek-
leştirdi.

ÇUBAROV: DÜNYA, PUTİN’DEN SİLAH SATIN 
ALMAYI BIRAKMALI
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna millet-
vekili Refat Çubarov, Kiev’de Ukrayna Parlamen-
tosunda “Her Şeyden Önce Barış” konulu yuvarlak 
masa toplantısında dünyanın Rus silahları ve enerji 
kaynaklarına ambargo uygulaması gerektiğini be-
lirtti. Refat Çubarov, “Putin, gayet güzel bir şekil-
de dünya barışı hakkında konuşuyor. Ama her gün, 
başkalarını öldürmek için bizim paramızı kullanıyor. 
Birilerine milyarlar karşılığında silah satıyor, daha 
sonra Ukrayna’nın doğusundaki Ukraynalılara karşı 
yöneltiyor. Ülkeler Rusya’dan silah almayı durdur-
malı, Rus enerjisine ambargo uygulamalı. Son derece 
samimi olmalıyız” diye konuştu.

ENOSİ KENTROON PARTİSİ: TRAKYA’DA AZIN-
LIK VEYA ÇİFT DİLLİ ANAOKULLARINA HAYIR

Vasilis Leventis’in Enosi Kentroon 
(EK) Partisi Batı Trakya’da azınlık 
veya çift dilli anaokulu kurulması-
na karşı çıkıyor. EK “Böyle bir du-
rumda yerel toplumdaki ayrımcılık 
artacaktır ve bu uygulama Pomak-

ça ve Romancayı dışarıda bırakacaktır” ifadelerine 
yer verdiği açıklamasında devlet anaokullarının iyi 
işleyişi taraftarı olduklarını belirterek hükümeti dev-
let anaokullarını güçlendirmeye davet etti. Açıklama-
da “Devlet anaokulu çerçevesinde, evlerinde başka 
diller konuştukları için Yunanca dilinde zorluk çeken 
azınlık çocuklarına kolaylık sağlanmalıdır” ifadele-
rine yer verilen açıklamada “Trakya’daki Müslüman 
azınlık üç dil konuşuyor – Türkçe, Pomakça, Roman-
ca – ve bu diller devlet tarafından eşit muamele gör-
melidir” denildi.

ÖZBEKİSTAN’A 377,5 MİLYON DOLARLIK DO-
ĞALGAZ YATIRIMI
Çin ve Özbekistan’ın ortak enerji şirketi “New Silk 
Road Oil and Gas” Özbekistan’ın Buhara şehrindeki 
sahalarda doğalgaz üretimi yapmak için 377,5 mil-
yon dolar yatırım yapacak. Özbekistan Cumhurbaş-
kanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylanan proje-
ye göre, enerji şirketi, 2017-2021 yıllarında Buhara 
şehrindeki sahalardan doğalgaz üretmek için 377,5 
milyon dolar yatırım planlıyor. Şirketin bölgedeki 
yatırımları için Çinli bankalardan kredi desteği sağ-
lanacak. Bölgedeki sahalardan yıllık ortalama 869,6 
milyon metreküp doğalgaz üretilmesi hedefleniyor.
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KIRIM TATAR LİDERLER FUEN YÖNETİMİ İLE BİR 
ARAYA GELDİ
Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhur-
başkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, 
Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 
ile Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) ve Dünya Kı-
rım Tatar Kongresi Başkanı, Ukrayna milletvekili Re-
fat Çubarov, Kiev’de Avrupa Halkları Federal Birliği 
(FUEN) Başkanı Lorant Vincze, Başkan Yardımcısı 
Bernhard Ziesch ve Başkan Yardımcısı Avrupa Batı 
Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu 
ile bir araya geldi. Görüşmeye ayrıca, KTMM üyesi 
Rıza Şevkiyev, Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve 
İç Mültecilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Yusuf 
Kurkçi, KTMM Başkanı Danışmanı İsmet Yüksel ve 
Kırım Tatar milli hareketi veteranı Sinaver Kadırov 
iştirak etti. KTMM Başkanı Refat Çubarov, saldırgan 
ülke olarak Rusya’ya baskının artırılması gerektiğine 
dikkat çekti ve Kırım Tatar halkının statüsünün belir-
lenmesi ile ilgili mesele boyunca uluslararası merci-
lere başvurulması gerektiğini ifade etti.

KAZAN’IN KÜLTÜR YAŞAMINA TÜRKİYE KAT-
KISI: “ORTAK MİRAS BOLGAR” RESİM SERGİSİ 
BÜYÜK İLGİ İLE AÇILDI
Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğu’nun 
ev sahipliğimde, “Ortak Miras Bolgar” isimli resim 
sergisinin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün 
desteğiyle düzenlenen sergide ressamlar Ferit Valiul-
lin, Rifkat Vahitov, Bulat Gilvanov, Ravil Zagidullin 
ve Rustem Huzin’in eserleri yer alıyor. Sergide, 2014 
yılında UNESCO Ortak Mirası Listesi’ne dâhil edi-
len Bolgar şehri ve tarihte İslam’ı ilk kabul eden Türk 
Devleti olan İdil Bulgar Devleti’ne ilişkin resimler 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışta konuşan 
Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, böylesine de-
ğerli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mut-
luluk ve onur duyduklarını söyledi.

EBRD İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA YENİ DÖNEM
2009 yılında ülkedeki faaliyetini askıya alan Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma 
Chakrabarti temaslarda bulunmak üzere geldiği Öz-
bekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ta-
rafından kabul edildi. Mirziyoyev, Chakrabarti ile 
yaptığı görüşmede, Özbekistan ile EBRD arasındaki 
karşılıklı menfaatlere dayalı uzun vadeli iş birliğinin 
geliştirilmesinin önemini vurguladı. Görüşmede, iş 
birliğinin geliştirilmesi, geleceğe dair ortak progra-
mın hazırlanması ve ülkedeki KOBİ’lerin destek-
lenmesine yönelik çabaların sürdürülmesi konuları 
detaylı olarak ele alındı. Temaslarının ardından gaze-
tecilerle bir araya gelen Chakrabarti, Özbekistan ile 
ilişkilerinin yeniden başlamasından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Chakrabarti, “Bu gerçekten yeni 
bir başlangıçtır ve biz şimdi bölgenin ve özellikle 
Özbekistan’ın gelişmesine daha fazla katkı yapmanın 
mümkün olduğuna inanıyoruz” dedi. Chakrabarti, 
bankanın esas amacının ülkenin ekonomik kalkınma-
sı için mevcut potansiyelin kullanımında Özbekis-
tan’a yardım etmek olduğuna vurgu yaptı. Chakra-
barti, bu yıl içerisinde tam kapsamlı ülke iş birliği 
stratejisinin geliştirileceğini dile getirirken, yeni iş 
birliği programının Özbekistan’ın 2017-2021 yılla-
rına yönelik Kalkınma Stratejisine uygun olacağını, 
bankanın Özbekistan’ın hareket stratejisini destekle-
diğini vurguladı.

BİŞKEK’TE AKSI OLAYI KURBANLARI ANILDI 
Bişkek’in Ala-Too meydanında, halkın özgürlüğü 
için mücadele eden şehitlerin anısına yapılan anıtın 
bulunduğu yerde 2002 Aksı olayı kurbanları anı-
sına çiçekler konuldu. Gerçekleşen törene Bişkek 
Belediye Başkanı Albek İbraimov, Bişkek Kent 
Konseyi Başkanı Kanatbek Muzuraliyev, Bişkek 
Kent Konseyi vekilleri ve Belediye çalışanları katıldı. 

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU BİZ  
KIBRIS’I BEDAVA BULMADIK
Akdeniz Üniversitesinde “Gençlik Buluşmaları” et-
kinliğinin konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Kıbrıs konusunda Türk tarafının ne kadar 
samimi, Rum tarafının ise ne kadar samimiyetsiz 
olduğunun herkes tarafından görüldüğünü kaydetti. 
Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs 
Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye 
ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı. Ama biz 
olumlu yaklaşıyoruz, onlar çözüm istiyorsa paramet-
releri belli” diye konuştu.
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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ GENEL BAŞKANI VE 
KERKÜK MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ: KERKÜK 
VALİSİ ATEŞLE OYNUYOR
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, 
Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in kamu binaları-
na Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının 
asılması talimatına tepki göstererek, “valinin ateşle 
oynadığını” söyledi.  Salihi, Vali Kerim’in kentteki 
tüm kamu binalarına IKBY bayrağının asılması tali-
matı verdiğini belirterek, “Kerkük Valisi, Türkmenle-
rin göz bebeği ve Türk şehri olan Kerkük’e Kürdistan 
bayrağını diktirerek ateşle oynuyor ve kentte kardeş 
kavgası çıkarmak istiyor.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Kerkük’ün tartışmalı bölgeler arasında yer 
aldığının altını çizen Salihi, bu talimatın anayasaya 
ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Bölgedeki Kürt 
partiler arasındaki sorunlara da değinen Salihi, Irak 
merkezi yönetimin ve siyasi grupların valinin talima-
tına sessiz kalmalarını eleştirdi.

RUS SİYASETÇİ LEV ŞLOSBERG: KIRIM’IN İŞGA-
Lİ RUSYA’NIN TEHLİKELİ APTALLIĞIDIR
Rus siyasetçi, Rusya Birleşik Demokratik Partisi 
(Yabloko Partisi) siyasi komite üyesi Lev Şlosberg, 
Kırım’ın işgalinin Rusya Federasyonu’nun büyük 
aptallığı olarak gördüğünü söyledi. Eho Moskvı rad-
yosunda bir dinleyicinin konuyla ilgili sorusunu ya-
nıtlayan Rus siyasetçi, “Rus yönetimi 21. yüzyılda 
Kırım’ın bağlanmasından daha aptalca bir şey yap-
madı. Tehlikeli ve çok tehlikeli şeyler vardır, anlıyor 
musunuz? Aşırı tehlikeli. Bir de tehlikeli aptallıklar 
vardır. İşte Kırım’ın bağlanması tehlikeli aptallık-
tır” diye konuştu. Rusya’nın Kırım’ı işgal ederek Uk-
rayna ile Rusya arasında iki devletlerarası anlaşmayı 
ihlal ettiğini kaydeden Şlosberg, “Biri Boris Yeltsin 
imzalı. Diğeri de Vladimir Putin imzalı.” dedi ve bu 
“aptallığın” günümüzde 142 milyon Rus vatandaşını 
hem siyasi hem ekonomik olarak etkilediğini ifade 
etti.

KIRGIZİSTAN DEVLET BAŞKANI ALMAZBEK 
ATAMBAYEV’DEN MALİ YARDIM
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
Celel-Abad bölgesinin Aksı ilçesindeki Bospiyek 
köyünde meydana gelen trajik olay kurbanlarının ya-
kınlarına ve yaralananlar için 1 milyon 320 bin som 
(19.044 dolar) tutarında mali yardım gösterdi. Ülke 
başkanının kararnamesine göre, olayda vefat edenle-
rin yakınları ve yaralanan 33 aile temsilcilerinin her 
birine 40 bin som tahsis edilecek.

KAZAKİSTAN’DA ERKEN SEÇİM YOK
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
başkent Astana’da ülkenin önde gelen medya ku-
ruluşlarının temsilcileri ile düzenlediği görüşmede, 
parlamentonun feshi ile meclisin erken seçime gitme 
ihtimallerine ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin 
sorularını cevaplarken Nazarbayev, “Güzel bir ifade 
var: “Yeni seçimler ve evlilikten sonra her zaman is-
tediğini elde edemeyebilirsiniz.” Neden insanlar yeni 
seçimlerin olmasını istiyorlar? Parlamento 2021 yı-
lına dek seçildi, çalışmaya devam edecek.” ifadesini 
kullandı. 

KIRIMOĞLU PUTİN’LE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ  
KONUŞMASINI ANLATTI
Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cumhur-
başkanı’nın Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi, 
Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğ-
lu, Mart 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını an-
lattı. Kırımoğlu, Putin’in görüşme teklifini ona Tata-
ristan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev’in 
ilettiğini anlattı. 19 Şubat 2014 tarihinde yaptıkları 
görüşmenin sonunda Şaymiyev, Putin’in onunla 
buluşup Kırım’ın geleceğini konuşmak istediğini 
ilettiğini anlatan Kırımoğlu, “Ben de ‘Sizin Devlet 
Başkanınızın Kırım geleceğiyle ne ilgisi var?’ diye 
sordum” dediğini kaydetti. Daha sonra Mart 2014’te 
Putin’le yaptığı telefon konuşmasını anlatan Kırı-
moğlu yaşadıklarını, “Putin, Kırım Tatarlarını ge-
lecekte nelerin beklediği hakkında konuştu… Ben, 
‘Sayın Başkan ben buraya size tavsiye vermek için 
gelmedim, sizin burada yüzlerce danışmanınız var. 
Ben Kırım’ın yerel halkının fikrini paylaşmak için 
geldim. Siz bizim topraklarımızı terk etmelisiniz. 
Çok büyük hata yapıyorsunuz, askerlerinizi geri 
çekmelisiniz’ dedim. O da bana halkın iradesinin te-
celli etmesine kadar dört gün bekleyelim, sonra çı-
karırız dedi. Ben ise, ‘Biliyorsunuz yerli halkı tem-
sil eden organ şimdiden referandumu boykot etme 
kararını aldı. Bu referandumu kimsenin tanımaya-
cağını  da biliyorsunuz’ dedim” sözleriyle aktardı. 
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ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA YURT DIŞINDA 
AKRABASI OLAN UYGURLARI HAPSEDİYOR 
Çin işgal yönetimi Doğu Türkistan’da bir faşist 
temelli bir baskı ve zulme daha imza attığı 
ve yurt dışında yakınları bulunan Uygurları 
tutuklayarak  sorguladıkları ve onları hapsettiği 
açıklandı. Kaşgar’ın Yopurga ilçesi’nde yurt dışın-
da yaşayan 17 ailenin 20’den fazla fertlerinin Çin 
polislerince tutuklanarak hapsedildiği bildiriliyor. 
Ayrıca bu kişilerin sorgulandıkları ve baskı ve iş-
kence yapılarak sıkıştırıldıkları de bildirildi. Yopur-
ga İlçesi Yekşembebazar (Pazar pazarı) kenti Polis 
Merkezi Amiri Abdurrahman Rahman yakınları yurt 
dışında bulunan ve kendileri Muhacir Ailesi olarak 
tanımlanan 17 kişinin yakınlarının tutuklandığı ha-
berinin doğru olduğunu ancak ayrıntılı bilgi vereme-
yeceğini buna yetkili olmadığını bildirdi. Çin Polis 
Amiri bu konuda Çin yönetiminin hiçbir sorumlu-
luğunun bulunmadığı bütün sorumluluğun yakın-
ları yurt dışında olan aileler olduğunu de iddia etti. 

KIRIM’DAN KAYIP HABERLERİ GELMEYE DEVAM 
EDİYOR
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Yedi Kuyu 
(Lenino) bölgesi Arma Eli (Batalnoye) köyünde ika-
met eden Kırım Tatarı Rizvan Abduramanov’dan 
Kasım ayından beri haber alınamadığı bildirildi. Kı-
rım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman 
Celâl’ın bildirdiğine göre, 25 Mayıs 1968 doğumlu 
Abduramanov Rizvan Süleymanoviç’in 10 Kasım 
2016 tarihinde işe girmek için Kefe (Feodosiya) şeh-
rine gitti. Nariman Celâl, Aralık ayında Kefe’de Riz-
van Abduramanov’un kimlik belgeleri bulunduğunu, 
ancak kendisinin nerede olduğu günümüze kadar bi-
linmediğini kaydetti. Daha önce geçtiğimiz günlerde 
Kırım’ın Karasupazar bölgesi (Belogorsk) Sartana 
(Alekseyevka) köyünde ikamet eden Mudesir isimli 
60 yaşındaki Kırım Tatarının kaybolduğu bildirilmiş-
ti. Adamın kuru ağaç toplamak için köpeğiyle birlikte 
ormana gittiği, köpeğin eve döndüğü, ama Mudesir 
ağanın halâ eve dönmediği belirtildi.

TÜRKMENİSTAN’A SATRANÇTA 3 MADALYA
Budapeşte Spring Festival kapsamında düzenlenen 
satranç turnuvasında Türkmenistanlı sporcular 2 
altın ve 1 gümüş madalya kazandı. İsviçre sisteminde 
oynanan turnuvaya 40 ülkeden 140 sporcu katıldı. 
Türkmen sporcular Nisan ayında Avaza turizm 
bölgesinde kamp yapacak. Kampın ardından ise 11-
22 Mayıs tarihlerinde Çin’de düzenlenecek Asya 
Şampiyonasına katılacak.

KKTC BAŞBAKANI ÖZGÜRGÜN: EĞİTİME  
YATIRIM BU TOPRAKLARA EN BÜYÜK KATKI

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, artan öğrenci 
nüfusuna paralel olarak ortaya çıkan ihtiyacı karşı-
lamak amacıyla Gazimağusa’da Alasya İlkokulu ile 
Gazimağusa Meslek Lisesi’nde inşa edilen ek ders-
likler ile kafeteryaların açılışını gerçekleştirdi. Alasya 
İlkokulu’ndaki açılışta, okul korosunun seslendirdiği 
şarkılar ilgiyle izlenirken, bazı öğrenciler Başbakan 
Hüseyin Özgürgün’le fotoğraf çektirdi. Gazimağusa 
Meslek Lisesi’ndeki açılış töreninde ise kursiyerlerin 
saç ve makyaj koreografileri büyük beğeni topladı. 
Özgürgün, eğitime dikkat çekmek amacıyla bugünkü 
açılışlara özellikle katılmak istediğini vurgulayarak, 
hangi yaşta ve durumda olurlarsa olsun, çocukların 
geleceğin büyükleri olarak yarınlara yön verecekle-
rini belirterek “Eğitimin 100-200 yıl sonrasına yapı-
lacak yatırım, bu topraklara verilebilecek en büyük 
katkıdır” dedi. Hükümet olarak eğitime ve sağlığa 
büyük önem vereceklerini başından vurguladıklarını 
ifade eden Özgürgün, bu alanlara yapılacak her kuruş 
yatırımın büyük önem ifade ettiğini kaydetti. Başba-
kan Özgürgün öğrencilere, “Eğitimin kalitesini artır-
mak ve eğitimi en üst düzeye çıkarmak bizim görevi-
miz. Bizden sonra da sizin göreviniz olmalıdır” dedi.

GASPIRALI İSMAİL BEY UKRAYNA’DA ANILDI
Ukrayna ve işgal edilen Kırım’da ünlü Kırım Tatar 
siyasetçi, düşünür, yazar, eğitimci ve yayıncı İsmail 
Bey Gaspıralı’nın 166. doğum yıl dönümü vesilesiy-
le anıldı. Ukrayna ana kısmında ve Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’da ünlü Kırım Tatar siyasetçi, 
düşünür, yazar, eğitimci ve yayıncı İsmail Bey Gas-
pıralı’nın 166. doğum yıl dönümüne ithaf edilen et-
kinlikler düzenlendi. Kırım’ın Akmescit şehrinde bu-
lunan İsmail Gaspıralı Kırım Tatar Kütüphanesi’nde 
geleneksel edebiyat okumaları etkinliği düzenlendi 
ve İsmail Bey Gaspıralı anıtına çiçeklerin bırakıldı.
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KİEV’DE KIRIMOĞLU İLE İLGİLİ KİTAP TANITILDI
Kiev’de Sevgil Musayeva ve Alim Asanov’un yazdı-
ğı “Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Namağlup” adlı 
kitap tanıtıldı. İki buçuk sene kadar üzerinde çalışılan 
kitabın röportaj şeklinde hazırlandığını ve onu yazmak 
için Kırım Tatarlarının milli lideriyle 50 saatten fazla 
sohbet edildi. Yazarlardan Alim Alimov hazırlanma 
sürecini, “Kitap sadece Ukrayna’da yazılmadı, beş 
farklı ülkede onun üzerinde çalıştık. Biz Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu ile BM Güvenlik Kurulu’na 
katıldık. Camala’nın Eurovision’daki zaferi sırasında 
onunla Stockholm’daydık. İsviçre’de, Türkiye’de ve 
tabii ki burada onun yanındaydık” diye anlattı. Sevgil 
Musayeva kitapta bir sürü ağır ve zor tarihi olayın 
anlatılmasına rağmen, olumlu bir noktada bitirmek 
istediklerini anlatırken, “Şu an Kırım’da yaşanan 
olaylara rağmen, bizim için olumlu noktada bitirmek 
çok önemliydi. Tabii ki kitapta biz KTMM’ye karşı 
açılan davadan, ilk siyasi tutuklular, sığınmacıların 
sorunlarından bahsediyoruz. Ancak kitabı Eurovi-
sion-2016’daki Camala’nın zaferiyle bitirdik.” diye 
anlattı. 

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, TC 
MEMUR-SEN HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
KKTC Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar 
Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Memur-Sen Konfe-
derasyonu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Baş-
kanı Mürsel Turbay ve heyetini kabul etti. Denktaş 
kabulde, iki ülke arasında işbirliğinin her anlamda 
güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Kendilerinin, Kıb-
rıs Türk halkının ‘hoşgörü’ anlayışını prensip edine-
rek sorunların çözümü için uğraş verdiklerini belirten 
Denktaş, heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten memnu-
niyet duyduğunu söyledi. Mürsel Turbay ise, sorum-
lu olduğu sendika hakkında Denktaş’a bilgi verdi. 
Sendikaya bağlı üyelerin çalışma alanı ve haklarını 
milli birliği de koruyarak daha iyi koşullara ulaştır-
mak için çalıştıklarını söyledi. KKTC’nin Anadolu 
insanı için önemine de değinen Turbay, adadaki sen-
dikal anlayışı yakinen takip ettikleri belirtti. Turbay, 
bilgi ve birikimlerini Kıbrıs Türk halkı ile paylaşma 
yanında işbirliğine de daima açık olduklarını ifa-
de etti. Kabulde, karşılıklı hediye teatisi de yapıldı. 

KTMM BAŞKANI ÇUBAROV: KIRIM
SAKİNLERİ İLE 3 DİLDE KONUŞACAĞIZ 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 
Çongar’da Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a te-
levizyon ve radyo yayınını yapacak kulenin açılışını 
yorumladı. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat 
Çubarov, Çongar’da televizyon ve radyo yayınını ya-
pacak kulenin açılmasından sonra Ukrayna’nın işgal 
edilen Kırım’da ikamet eden vatandaşlarıyla Kırım 
Tatarca, Ukraince ve Rusça olmak üzere 3 dilde ko-
nuşacağını kaydetti. Konuyla ilgili gazetecilere ko-
nuşan Refat Çubarov, “Ukrayna’nın ana kısmından 
halkımız ile ana dilinde konuşmadan başka bir im-
kânımız yok. Bizim için bu çok önemli. Kırım’daki 
Ukrayna vatandaşlarımızla Kırım Tatarca, Ukraince 
ve Rusça olmak üzere 3 dilde konuşacağız” diye kay-
detti. 

TÜRKMENİSTAN-ERMENİSTAN HÜKÛMETLER 
ARASI KOMİSYONU TOPLANDI
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 8.Türkmenis-
tan-Ermenistan Hükümetler arası Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu ve siyasi istişare toplantıları gerçekleşti-
rildi. Toplantılarda, Ermenistan’ı Enerji altyapıları ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Aşot Manukyan temsil etti. 
Ermeni Bakan konuşmasında, iki ülke arasındaki iliş-
kilerin karşılıklı çıkara dayalı işbirliği çerçevesinde 
devam ettiğini kaydetti. Toplantıda, ülkeler arasında-
ki ticari, ekonomik, kültür ve diğer alanlardaki işbirli-
ği konuları ele alındı. Ayrıca, enerji, ulaştırma, tarım, 
maliye, bankacılık alanlarındaki işbirliği olanakları 
masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında protokole imza 
atıldı. Bunun yanı sıra Ermenistan Spor Bakanlığı’n-
da Aşkabat’ta düzenlenecek 5.Asya Oyunları tanıtımı 
yapıldı. Tanıtım toplantısına, Ermenistan’ın bakan-
lıklarının temsilcileri, ünlü sporcular, Erivan’daki 
yabancı ülke büyükelçileri, basın mensupları katıldı. 
Türkmen heyeti ayrıca, Ermenistan Başbakanı Karen 
Karapetyan tarafından kabul edildi.       
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“İŞGALE SON VERMEK İÇİN ULUSLARARASI 
MEKANİZMA GEREKİYOR”
Ukrayna’nın Avrupa Birliği Temsilcisi Nikolay To-
çitskiy, Ukrayna’ya ait Kırım’ın işgaline son vermek 
için yeni bir yöntem teklifinde bulundu. Kırım yarı-
madasının Rusya tarafından işgalinin 3. yıldönümü 
dolayısıyla açıklamada bulunan Ukrayna’nın Avrupa 
Birliği Temsilcisi Nikolay Toçitskiy, Kırım’ın işgali-
ne son vermek için ortak bir uluslararası mekanizma-
nın kurulması gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili bir 
Avrupa medya kuruluşu için yazdığı makalede Niko-
lay Toçitskiy, “Ukrayna’nın yarımada üzerinde ege-
menliğini yeniden tesis etmek için, Kırım’ın işgaline 
son vermek için uluslararası görüşme mekanizmasını 
hazırlama ve devreye sokmanın zamanı geldi” dedi. 

ÇİN–TÜRKMENİSTAN DOĞALGAZ HATTININ 
KIRGIZİSTAN AYAĞI DONDURULDU
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, 
Çin doğal gaz boru hattının Kırgızistan’da inşa edil-
mesi planlanan kısmının yapımı donduruldu. Çin,  
Kırgızistan’ın üzerinden döşenmesi planlanan Türk-
menistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin 
doğalgaz boru hattının dört kolunun inşa edilmesini 
belirsiz bir süreye erteledi. Türkmenistan’dan Çin’e 
ulaşacak yeni hattın neden durdurulduğuna dair 
açıklama henüz yapılmadı. Çin, önce Özbekistan 
üzerinden döşenmekte olan doğal gaz boru hattının 
dördüncü kolunun inşasını durdurduktan sonra Kırgı-
zistan üzerinden döşenmesi planlanan doğal gaz boru 
hattının dört kolunun inşa edilmesini de belirsiz bir 
süreye ertelemiş oldu.
 
ALMATI “DÜNYANIN EN UCUZ 10 KENTİ” SIRA-
LAMASINDA
The Economist Dergisi’nin yayımladığı Küresel Ya-
şam Maliyetleri 2017 adlı rapora göre Almatı, Dün-
yanın En Ucuz 10 Kenti arasında yer aldı.  Rapora 
göre, dünyanın en pahalı 10 kentinin yarısı Asya’da 
yer alıyor. Singapur, birinci sırada yer alırken Hong 
Kong ikinci ve Zürih üçüncü sırada bulunuyor. Sıra-
lamada dördüncü Tokyo, beşinci Osaka, altıncı Seul, 
yedinci Cenevre, sekizinci Paris, dokuzuncu New 
York ve onuncu Kopenhag oldu.

MİNNİHANOV’DAN PAKİSTANLI İŞADAMLARI-
NA TATARİSTAN’DA KUMAŞ ÜRETİMİ ÖNERİSİ
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un 
hafta sonunda Pakistan’a yaptığı iş ziyareti sırasın-
da Pakistan Tekstil Üretici Fabrikalar Derneği Baş-
kanı Aamir Fayaz Şeyh ve diğer yetkililer ile de bir 
görüşme gerçekleştirdi. Aamir Fayaz Şeyh’e göre, 
bugün Pakistan’da boyalı kumaş ve çeşitli giyim 
öğeleri üreten yaklaşık 400 tekstil fabrikası faaliyet 
göstermekte. Böyle tekstil ürünleri Pakistan ihraca-
tının yüzde 60’ını oluşturmakta. Pakistanlı yetkili, 
“Tekstil aynı zamanda Rusya’ya da ihraç ediliyor 
ama bu miktar fazla büyük değil. Biz Tataristan ve 
Rusya’nın diğer bölgelerine de Pakistan kumaşının 
ihracatını arttırmak istiyoruz” dedi. Rüstem Minni-
hanov, Aamir Fayaz Şeyh’in bu sözlerine cevaben 
Pakistan’a hazır ürünleri ihraç etme konusu ile birlik-
te, Tataristan’da Pakistan kumaşını üretim fabrikaları 
açmayı da önerdi.

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ SHİGEKİ SUMİ: KIRIM’IN 
İŞGALİ AFFEDİLEMEZ
Japonya’nın Ukrayna Büyükelçisi Shigeki Sumi, 
Kırım’ın işgali nedeniyle Rusya’nın affedilmeme-
si gerektiğini ifade etti. Shigeki Sumi konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Japonya Başbakanı ve Dışişleri 
Bakanı kesin açıklama yaptı; Kırım’ın yasa dışı işgali 
devam edene kadar ve Minsk Anlaşmaları tam olarak  
yerine getirilene kadar, Japonya hükümeti Rusya’ya 
karşı yaptırımları uygulamaya devam edecek” ifade-
lerini kullandı.
Devlet sınırlarını güçle değiştirme veya devlet top-
rak bütünlüğünün tehdit etme vakalarını önlemenin 
Japonya için önemli olduğunu kaydeden Büyükelçi, 
“Bu yüzyılda bunlara izin verilmemeli ve affedilme-
meli. Eğer ülkeler asarında  toprak anlaşmazlıkları 
varsa bunlar barışçıl yöntemlerle çözülmeli. Ulusla-
rarası toplumun birçok mekanizması var, Birleşmiş 
Milletler Adalet Divanı da buna dahil” diye kaydetti
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KOSOVA’DAN MÜSLÜMAN ÜLKELERE ÇAĞRI: 
BİZİ TANIYIN 
Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ülkeye resmî 
ziyarette bulunan Müslüman Dünyası Ligi Genel 
Sekreteri Muhammed Bin Abdul Kerim el İsa ve be-
raberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Hoxhaj ve 
el İsa özellikle Kosova’nın tanınmasına dair İslam 
dünyasındaki lobicilik faaliyetleri olmak üzere kar-
şılıklı çıkardan olan konuları ele alarak tartıştı. Gö-
rüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Enver Hoxhaj, 
Müslüman Dünyası Ligi Genel Sekreteri Muhammed 
bin Abdul Kerim el İsa ile çok iyi bir görüşme ger-
çekleştirdiğini belirtip bu vesile ile muhatabını Ko-
sova’da kaydedilen ilerleme, ülkemizin devlet özne-
liğinin güçlendirilmesi, uluslararası tanınmalar ve bu 
konuda Müslüman Dünyası Ligi’nin olası yardımla-
rından bilgilendirdiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca 
terörizm ile mücadelede daha iyi bir koordinasyon ve 
gençlerin radikal örgütlere dahil olmalarının engel-
lenmelerine dair konular da ele alındı.

MACARİSTAN’DA JANOS ADER TEKRAR  
CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ  
Macaristan Ulusal Meclisinde yapılan ilk oylama-
da üçte ikilik çoğunluğun sağlanamaması üzerine 
düzenlenen ikinci oylamadaki geçerli 170 oydan 
131’ini alan iktidar ortakları Fidesz-KDNP’nin adayı 
Janos Ader ikinci kez 5 yıllığına Cumhurbaşkanı se-
çildi. Sol partilerin ortak adayı eski Kamu Başdenet-
çisi Laszlo Majtenyi ise ikinci oylamada 39 oy aldı.
Cumhurbaşkanını belirleyen 199 sandalyeli Mecliste 
yapılan ilk oylamada 175 milletvekili oy kullanırken 
Janos Ader 131, sol partilerin ortak adayı eski Kamu 
Başdenetçisi Laszlo Majtenyi ise 44 oy aldı.

KIRGIZİSTAN’DA 114 DEVLET VE KAMU  
KURULUŞU TASFİYE EDİLECEK  
Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, dev-
letin bütçesine yük getiren 114 devlet ve kamu ku-
ruluşunun tasfiye edileceğini açıkladı. Başbakanlıkta 
yapılan, devlet ve kamu iktisadi kuruluşlarının ve 
anonim şirketlerin sayısını düzenleme kurulu top-
lantısında konuşan Başbakan, “Devlet bütçesine yük 
olan ve gelir getiremeyen 114 devlet ve kamu kuru-
luşunun tasfiye edilmesine ve 63 devlet kuruluşu-
nun yeniden yapılandırılmasına karar verildi.” dedi. 
Ceenbekov, tasfiye edilecek devlet kuruluşlarının 
özelleştirilmesinin veya kiralanmasının, bir ay içinde 
oluşturulacak e-ticaret platformu üzerinden yapılaca-
ğını duyurdu.

SURİYE KONULU ASTANA TOPLANTILARININ 
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Suriye 
konulu 3. tur görüşmelerde Türkiye, Rusya, İran ve 
Birleşmiş Milletler (BM) heyetleri ikili görüşmeler 
yaptı. Taraflar, ateşkesin güçlendirilmesini değerlen-
dirdi. Toplantılara, Esed rejiminin ateşkes ihlallerinin 
sürmesi nedeniyle askeri muhalefet katılmadı. Kaza-
kistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Akılbek Kamaldi-
nov’un okuduğu ortak bildiride, “Suriye’deki ateş-
kes ihlalleri konusunda bilgi alışverişi yaptık, üçlü 
izleme mekanizmasının etkinliğini artırarak, şiddet 
olaylarının seviyesinin azaltılmasının gerektiğini ka-
bul ettik. Garantör ülkeler, ateşkes rejiminin güçlen-
dirilmesine bağlıdır” denildi. Bildiride ayrıca, Rusya, 
Türkiye ve İran’ın, IŞİD’den yeniden geri alınan an-
tik Palmira kentindeki mayınların temizlenmesi için 
uluslararası yardım alınması konusunda Astana’da 
bir tartışma başlattığı da kaydedildi. Kamaldinov 
bildiriyi okuduktan sonra Astana görüşmelerinin 3. 
turunun sonlandığını açıkladı. Ortak bildiriye göre, 
Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun 3-4 Ma-
yıs’ta düzenlenmesi plânlanıyor.

TATARİSTAN, RUSYA BÖLGELERİ İÇİNDE ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ REYTİNGİNDE İKİNCİ SIRADA 
2016 yılı sonuçlarına göre Tataristan Rusya Bölge-
leri arasında düzenlenen enerji verimliliği reytingin-
de Hantı-Mansi Bölgesininin ardından ikinci sırada 
yer aldı. 2015 yılında Tataristan enerji verimliliğini 
yükseltmek için yaptığı kamu yatırımları konusunda 
dördüncü olmuştu. Enerji Verimliliği Teknolojileri 
Merkezi Müdürü Yevgeniy Martınov’a göre, Tata-
ristan fabrika ve işletmelerinde enerji verimliliği ko-
nusunda yeni teknolojilerin geliştirmesinden sonra 
gayri safi bölgesel hasılada enerji sarfiyatının payın-
da yıllık düşüş yaşandığı kaydedildi. Geçen sene bu 
rakam yüzde 1,5 oranında düştü. 
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ALMANYA’DA 1915 ANITI DİKİLECEK  
Almanya’da Federal Meclis’in 2 Haziran 2016 tari-
hinde aldığı sözde Ermeni soykırımı kararının ardın-
dan, İstanbul’un kardeş şehri Köln’de belediye sözde 
Ermeni soykırım anıtı dikme önergesine olumlu yanıt 
verdi. Kararın ardından anıtın dikileceği şehir mezar-
lığında toplanan Köln Türkleri Dayanışma Platformu 
üyeleri olayı protesto ederek, Köln Belediyesi’nin 
tek taraflı olarak aldığı kararı toplumun barışını boz-
mak için alınmış bir karar olarak nitelendirdiler.

TÜRKMENİSTAN AHAL TEKE ATLARI İÇİN  
UNESCO’YA BAŞVURACAK  
Türkmen Atları Devlet Birliği, Ahal Teke atlarının 
genetiğinin korunması, yetiştirilmesi  ve biniciliğin 
geliştirilmesi çalışmalarını yürütüyor ve dünyanın 
bakanlık düzeyinde atlarla ilgili tek kurumu.
Türkmenistan; bu meşhur ve güzel,  safkan Ahal 
Teke atlarının, UNESCO Dünya Mirası Listesine dâ-
hil edilmesi için çalışma başlatıyor.  Türkmen Atları 
Devlet Birliği yetkilileri ve at yetiştiriciliği konusun-
da çalışan uzmanların katıldığı toplantıda  konu bü-
tün yönleriyle ele alındı. İlk etapta safkan Ahal Teke 
atları ile ilgili katalog çalışması  yapılması kararlaş-
tırıldı. Katalog çalışmasında atların genel özellikleri 
ve  kökeni  hakkında detaylı bilgiler yer alacak. Türk-
men atları konusunda önemli bir bilgi kaynağı olacak 
çalışma, daha sonraki aşamada uluslararası örgütlerle 
ve dünya kamuoyu ile  paylaşılacak. Katalogda, Ahal 
Teke atlarının genetiğinin korunmasında Türkmen 
halkının rolü ve çabası, at yetiştiriciliğinin ve atlar-
la ilgili ulusal geleneklerin korunması ve geliştiril-
mesi için Türkmenistan hükümeti tarafından alınan 
önlemler ve yapılan çalışmalar yansıtılacak.  Tüm bu 
çalışmaların sonunda, Ahal Teke atlarının UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi için  başvuru 
yapılacak.

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETER YARDIMCILA-
RI KAZAKİSTAN’A BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ GER-
ÇEKLEŞTİRDİ
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcıları Abzal Sa-
parbekuly ve Dr. Ömer Kocaman, Kazakistan’a bir 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yar-
dımcıları, Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelir-
leri Komisyonu Başkan Vekili Gosman Amrin ile bir 
araya geldi ve Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükel-
çisi Nevzat Uyanık’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Başkan Vekili Amrin ile yapılan görüşmede, gümrük 
işbirliği gündemine ilişkin konular görüşülmüştür. 
Toplantıda, ağırlıklı olarak Türk Keneşi Gümrük 
İdareleri Başkanları Toplantısı ile Yetkili Ekonomik 
Operatör Çalıştayının düzenlenmesine ilişkin detay-
lar ve gümrük defterlerinin modernizasyonu konu-
ları ele alındı. Genel Sekreter Yardımcıları ayrıca, 
EXPO-2017 Sekretaryası Direktörü Azamat Abdra-
imov ile de bir araya geldi. Toplantı sırasında Türk 
Keneşi’nin Astana EXPO-2017’ye katılım konuları 
ve Astana EXPO-2017 çerçevesinde Alternatif Enerji 
üzerine özel bir İş Forumu düzenlenmesinin olanak-
ları da görüşüldü. Genel Sekreter Yardımcıları, Air 
Astana Ticari Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı İb-
rahim Canlıel ile de bir araya geldi. Yetkililer, Türk 
Keneşi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi ve bahse 
konu projenin Nisan-Mayıs 2017’de gerçekleşecek 
ilk tanışma gezisi hakkında bilgi aktardılar ve buna 
mukabil Sekreterya ile Air Astana’nın bu çerçevede 
gerçekleştirebilecekleri işbirliği imkanları ele alındı. 
Toplantının sonunda Canlıel, Türk Keneşi Modern 
İpek Yolu Ortak Tur Paketinin gerçekleştirilme sü-
recini takdirle karşıladıklarını belirterek, Air Asta-
na’nın Türk Keneşi’nin söz konusu projesine destek 
vermeye hazır olduğunu ifade etti. 
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BAKÜ’DE ŞAMPİYON KAZAKİSTAN
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Judo 
Grand Slam Tuyrnuvasında Kazakistan’ı temsil eden 
sporcu İslam Bozbayev, ilk turda Azerbaycan’ın spor-
cusu Aslan Mirzayev’i, 2. turda Noël van’t End’i, yarı 
finalde de Azerbaycanlı Tural Safguliyev’i eleyerek 
finale kaldı. 25 yaşındaki Bozbayev, 90 kilo finalinde 
ev sahibi sporcu Mammadali Mehdiyev ile karşılaş-
tı. Rakibini iki waza ari ile alt eden Bozbayev, altın 
madalyanın sahibi oldu. Bozbayev, Judo Grand Slam 
turnuvalarında altın madalya kazanan dördüncü Ka-
zak sporcu olarak tarihe geçti.

TATARİSTANLILAR KREDİ BORCUNU ÖDEMEK 
İÇİN GELİRLERİNİN %39’UNU HARCIYORLAR
Tataristan’da kredi yükü Rusya ortalamasından daha 
yüksek. Tataristanlılar gelirlerinin yüzde 39’unu kre-
di borçlarını ödemek için harcıyor. Ortak Kredi Bü-
rosu araştırmalarına göre, 2016 yılında cumhuriyette 
bankalardan kredi alma sayısı biraz azalsa da yine 
Rusya ortalamasından daha yüksek olarak kalıyor. 
Tataristan sakinleri geçen sene gelirlerinin %39 gibi 
bir kısmını kredi borçlarını ödemek için harcamış. 
Bu rakam bir önceki yıla göre %1 azalma göstermiş. 
Rusya bölgelerinde vatandaşlar kredi borçlarını öde-
mek için gelirlerinin ortalama %33’lük gibi bir bölü-
münü ayırıyor. Tataristan’da vatandaşların ortalama 
bir aylık kredi borçları için gelirlerinden 11 bin 970 
ruble ödediği kaydedildi.

MEHMET AKİF ERSOY KOSOVA’DA VE  
AZERBAYCAN’DA ANILDI 

İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü kapsamında, Kosova’nın başkenti Priş-
tine’de ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Yunus 
Emre Enstitüsü tarafından program düzenlendi. 
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın 
himayesinde Priştine Yunus Emre Enstitüsünde dü-
zenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunması ve 
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ile İstiklal Marşı’nın 
kabulünü konu alan kısa film gösterimiyle başladı. 
Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Kosova-
lı bir aileden gelen Mehmet Akif Ersoy’un, Türkiye 
ile Kosova arasındaki en önemli ortak değerlerden 
biri olduğunu vurguladı.
Bakü’deki törene ise T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral, Azerbaycan milletvekilleri Ganire Paşayeva, 
Melahat İbrahimkızı ve Hikmet Babaoğlu; üniversite 
rektörleri, uluslararası kurum temsilcileri; işadamla-
rı ve STK temsilcileri de katıldılar. Tören Azerbay-
can ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşlarının 
okunması ile başladı. T.C. Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral, İstiklal Marşı’nın yazarı, büyük şair Mehmet 
Akif Ersoy’u saygı ve sevgi ile anarak, o dönemde 
Türkiye’nin karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Mil-
letvekili Ganire Paşayeva da konuşmasında Mehmet 
Akif Ersoy’un sanatının ve karakterinin derinliğin-
den bahsederek, Mayıs ayında Azerbaycan’ın Tovuz 
ilinde de böyle bir törenin düzenleneceğinin müjde-
sini verdi. Hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın 
istiklal için verdiği onurlu mücadele hakkında bilgi 
veren milletvekili, her iki kardeş ülkenin istiklalinin 
ebedi olmasını diledi.
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HALEP’TE CAMİYE SALDIRI: 58 ÖLÜ 
Suriye’nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesi-
ne bağlı Cina köyünde bir camiye yatsı namazı vakti 
düzenlenen hava saldırısı sonucu 58 sivil vatandaş 
öldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvet-
ler Komutanlığı (CENTCOM), Halep’in Cina köyü 
yakınlarında bir hava saldırısı gerçekleştirdiklerini 
doğruladı.

ALABUGA’DAKİ TÜRK ŞİRKETLERİ, İSTİHDAM 
YASAĞI KALKAR KALKMAZ YENİ İŞÇİ GETİRME 
HAZIRLIĞINDA 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’daki 
Türk vatandaşlarını istihdam etme yasağının “yakın 
zamanda” kalkacağına dair açıklamasının ardından 
umutlu bir bekleyiş başladı. Nijni Novgorod’da yıl-
da 200 milyondan fazla eşya üreten Paşabahçe, 2017 
yılında yaklaşık 20 Türk vatandaşını işe almayı plan-
ladığını açıkladı. Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü 
Natalya Hazova, şirketin geçen sene ikinci üretim 
tesisini açma plan olduğunu, ancak yasak sonrası 
Türkiye’den beklenen uzmanların gelememesi ne-
deniyle projenin ertelediği söyledi. Rusya Çalışma 
Bakanlığı, daha önce Alabuga Coşkunöz şirketinin 
Türk işçi çalıştırma yasağından muaf tutulmasını tek-
lif etmişti. Rostov’da Türk-Rus ortaklığında faaliyet 
gösteren Merinos halı fabrikası ise, yasağın ardından 
Türk işçilerini Rusya’ya geri çağırmayı planlıyor. 
Fabrikanın Ekonomi Müdürü Svetlana Zimina, Türk 
vatandaşlarından oluşan 10 kişilik kadronun, şirketin 
Rusyalı personellerinin eğitimi için büyük önem ta-
şıdığını ifade etti. 

KAZAKİSTAN’DA GÖÇMENLİK SERVİSİ KOMİTE-
Sİ KURULACAK  
Kazakistan Hükümeti’nin 06.03.2017 tarihli kararıy-
la KC İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göçmenlik Sevi-
si Komitesi kurulacak. Söz konusu karar kapsamında 
Göçmenlik Sevisi Komitesi’ne migrasyon, göçmen-
lik ve vatandaşlık statüsünün verilmesi/alınması gibi 
sorunların çözümü için yetki verilecek.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, KIRGIZİSTAN’DA SER-
GİLENEN TİYATRO OYUNUYLA ANILDI 
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bişkek Türk 
İlkokulu’nda, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakka-
le Deniz Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla 
anma programı düzenlendi. 
Kırgız-Türk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 
anma programı saygı duruşu ve iki ülkenin milli 
marşlarının okunmasıyla başladı. Programın açılış 
konuşması yapan Eğitim Müşaviri Recep Sula, ko-
mutanların yetiştiği Çanakkale Savaşı’nı anlamayan-
ların, 15 Temmuz tarihini de ve o gün tankın altına 
yatan insanları da anlayamadıklarını söyledi. Sula, 
“Türkiye’nin bugün Kudüs’te, Musul’da ne işi var” 
diyen anlayışların, Çanakkale’de yatan Halepli, Mu-
sullu, Kudüslü, Kerküklü ve Balkanlıyı algılamayan-
lar olduğunun altını çizdi.
Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, Çanak-
kale Savaşı’nın halkın ortak inancını sergilediğini 
belirterek, “Çanakkale Savaşı, ölüm ve kalım müca-
delesiydi.” diye konuştu. Dünyanın birçok yerinde 
yatan Türk şehitlerini saygı, minnet ve şükranla anan 
Kılıç, Türkiye’de insanların her an şehit olma duygu-
suyla yaşadıklarını ifade etti.
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Sabahattin Balcı da konuşmasında, Türk 
milletinin, Çanakkale Savaşı’nda ölümü göze aldığı-
nı vurgulayarak, “Bize miras bırakılan ve emanet edi-
len aziz vatan toprağını, şanlı bayrağımızı minarele-
rimizdeki ezanımızı bugüne getirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz.” ifadesini kulandı. Balcı, “Dünya durduk-
ça var olacak ve inşallah bir daha asla yazmaya ihti-
yaç duymayacağımız İstiklal Marşımızı bize hediye 
eden büyük şairimizi, atamızı rahmetle anıyoruz.” 
diye konuştu. 
Açılış konuşmalarının akabinde Kırgız-Türk Anado-
lu Lisesi öğrencileri, “Çanakkale İçinde” adlı tiyatro 
oyununu sahneledi. Programda ayrıca “Mehmet Akif 
Ersoy ve 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü” konulu 
film gösterimi de yapıldı.
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TÜRK KENEŞİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 
ÖĞRENCİ KENEŞİ TARAFINDAN TÜRK DÜNYASI 
KÜLTÜR GECESİ DÜZENLENDİ
“Türk Keneşi Üniversiteler Birliği Öğrenci Keneşi” 
tarafından K. Karasayev Bişkek Sosyal Bilimler Üni-
versitesinde Türk Dünyası kültür gecesi düzenlendi. 
Kültür Gecesinde Türk Dünyasının değişik yörelerin-
den şarkılar ve milli oyunlar sahnelendi. Programın 
konukları arasında ev sahibi olarak Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdıldacan Musa-
yev, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektö-
rü, Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği Başkanı 
Prof.Dr. Sebahattin Balcı, C. Balasagun Milli Devlet 
Üniversitesi Rektörü Çınara Adamkulova ile  KTMÜ 
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.
Gör. Muhittin Gümüş,  KTMÜ Sürekli eğitim Mer-
kezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Dündar ile bazı öğre-
tim elemanları yer aldı. Prof. Dr. Sebahattin Balcı 
etkinlikte yaptığı konuşmasında Türk Üniversiteler 
Birliği çerçevesinde önümüzdeki dönemde yapılması 
planlanan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Açılış ko-
nuşmalarının ardından Türk Dünyası ezgilerinden ve 
danslarından oluşan konser sahne aldı.  Öğrencilerin 
de değişik şarkılarının sunulduğu konserin sonunda 
Türk dünyası millî kıyafetleri gösterisi de yapıldı.  

TATARİSTAN’IN İKİ AYLIK DIŞ TİCARET HACMİ 
YAKLAŞIK 580 MİLYON DOLARI BULDU 
Tataristan’da 2017 yılının ilk iki ayında cumhuriye-
tin dış ticaret cirosu 579,7 milyon dolara ulaştı. Tata-
ristan Gümrük Kurumu Başkanı Albert Mavlikov’a 
göre, cumhuriyetin ihracatta önemli ticaret ortakları 
olarak, Küba, Çin, Macaristan, Polonya, Hindistan, 
Ukrayna öne çıkıyor. İthalatta ise sıralama Türkiye, 
Almanya, ABD, Çin, Kanada, İtalya olarak dikkat 
ekiyor. 2017 yılının iki ayında Tataristan’ın ticari 
ilişkileri toplam 91 ülke ile gerçekleştirildi. Mavli-
kov geçen Ocak-Şubat aylarında Tataristan Güm-
rüğü’nün federal bütçeye üç milyar ruble civarında 
para aktardığını da sözlerine ekledi.

ÇİN, KAZAKİSTAN ÜZERİNDEN ARKTİK  
OKYANUSU LİMANLARINA ÇIKACAK 
Çin, Arktik Okyanusu limanlarına çıkmak için Ku-
zey Kazakistan Eyaleti’nde büyük nakliye ve lojis-
tik merkezi inşa edecek. Kuzey Kazakistan Eylaeti 
Yolcu Taşımacılığı ve Karayolları Daire Başkanı 
Mereke Dauletbayev’e göre, Çin, Rusya’nın Arktik 
Okyanusu’nda bulunan limanlarına çıkmak için Pet-
ropavl kentini bir geçiş koridoru olarak kullanacak. 
Konu ile ilgili düzenlenen brifing’de, Çin’li yetkilile-
rin Rusya Demiryolları (RJD) ve Kazakistan Demir-
yolları (KTJ) ile anlaştığı, Petropavl – Yujnouralsk 
demiryolu istasyonları üzerinde 123 hektarlık (1.23 
milyon metre kare) alanda büyük nakliye ve lojistik 
merkezi inşa edileceği bildirildi. Projenin inşaatini, 
yüzde 90’lık hisseyle Çin’in BCEG (Beijing Cons-
truction Engineering Group) şirketi ve hisselerin 
yüzde 10’una sahip Kazakistan’ın GrandStroyAstana 
şirketi  hayata geçirecek. Proje’ye yapılacak yatırı-
mın 100 milyon dolar olacağı ve en az 1500 kişilik 
yeni istihdam sağlanacağı öngörülüyor.
  
DOĞU TÜRKİSTAN’A DEMİRDEN KORUGAN İNŞA 
EDİLECEK 
Çin’de iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi 
(ÇKP) Genel Sekreteri ve ülkenin Devlet Başkanı 
Xi Jingping’in bölgede ebedi istikrarın ve güvenli-
ğini sağlanabilmesi için “Doğu Türkistan’da Demir-
den Korugan” inşa edilmesi talimatını verdiği açık-
landı. Çin Lideri Xi Pekin’de toplanan Genel Halk 
Kurultayı’nın yıllık toplantısı için Çin’in başkentine 
gelen Sözde Uygur Özerk Bölgesi Temsilcilerinin 
de katıldığı Kurultay komisyonuna katıldığı ve bu-
rada bir konuşma yaptığını açıkladı. ÇKP diktatörü 
Xi, “Doğu Türkistan Çin’in kuzey batısında yer alan 
ve özel bir stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bunu 
özellikle belirtmek ve vurgulamak istiyorum.  Çin 
Halk Cumhuriyeti devleti olarak günümüzde bu çok 
önemli stratejik bölgede birçok önemli sorunlarla 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu sorunların en önem-
lisi ve en başında geleni ise, ‘Çok Özel Güvenlik 
Engeli’dir. Bu bölge’de bu engeli kaldırmak güven-
lik ve istikrarı temin ederek onu sürekli devam ettir-
mek ve korumak her kademedeki görevliler için  çok  
önemli bir siyasi görevdir. Güvenlik ve istikrara ait 
bütün sorunları çok dikkatli bir şekilde, öncelikle ve 
ciddiyetle ele alınmalı ve derhal ve anında geciktiril-
meksizin Uygun şekilde çözüme kavuşturulmalıdır.” 
şeklinde konuştu.
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TÜRKİSTAN, TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENT-
LİĞİNE HAZIRLANIYOR  
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) 
2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edi-
len Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin destekleriyle çeşitli etkinlikler dü-
zenlenecek. Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan 
açıklamada, Kazakistan, Türkistan ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin bu kapsamda çeşitli faaliyetlere imza 
atmak için hazırlıklara başladığı bildirildi. Buna göre, 
33 Türk ve akraba topluluğundan gelen öğrencileri 
bünyesinde barındıran Ahmet Yesevi Üniversitesin-
ce de Güney Kazakistan Eyaleti Valiliği işbirliğinde 
uluslararası “Türkistan ve Türkoloji” sempozyumu 
düzenlenecek. Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür 
Merkezinde gerçekleşecek sempozyuma 600’e ya-
kın akademisyen katılmak için müracaatta bulundu. 
Sempozyuma 20 farklı ülkeden Türkolojiye gönül 
veren ünlü Türkologlar ile Türkiye, Kazakistan ve 
birçok ülkeden diplomatlar da katılacak.
Güney Kazakistan Eyalet Valiliği, bölge halkının ya-
pılacak faaliyetlere katılımını artırmak için söz konu-
su şenliklere günler kala faaliyetlerle ilgili bilgilen-
dirme toplantıları gerçekleştirecek. TÜRKSOY Türk 
dünyası kültür başkenti kapsamında yıl içerisinde 
Türkistan ve Çimkent şehirlerinde 40’tan fazla etkin-
lik gerçekleştirilecek. Bu yılın sonuna doğru kapanış 
töreniyle birlikte TÜRKSOY 2018 Kültür başkenti 
seçilerek program sona erecek.
  
KAZAKİSTAN’DA KÖRİSÜ BAYRAMI KUTLANDI 
Kazakistan’da geleneksel “Körisü” bayramı kutlan-
dı. “Körüsü” terimi Türkçe’de “kucaklaşma”, “se-
lamlaşma” anlamına gelir. Aynı zamanda “Körisü”  
veya diğer adıyla “Amal Meyramı”, bahar mevsi-
minin ve Nevruz kutlamalarının başlandığına işaret 
eder. “Körisü” bayramında, insanların birdirine dua 
etmesi, yardımlaşması gerekir, ayrıca, küskünlüğün 
ve hataların afedilmesi gelenektendir.

PAŞAYEVA’DAN SERT MESAJ: HOLLANDA  
HADDİNİ BİLMELİ 
Ganire Paşayeva, Hollanda’nın T.C. Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik tavrına 
tepki göstererek, “Hollanda’nın haddini bilmesi ge-
rektiğini” söyledi. Paşeyava, Türkiye Devleti’nin 
temsilcilerine karşı yapılan bu tür saygısızlığı dün-
yanın her yerindeki Türkler tarafından kınandığını 
söyledi. “Hollanda’da sokaklara inen insanlara uygu-
lanan şiddetin akıl almaz bir durum olduğunu” belir-
ten, Paşayeva ‘‘Buradan şunu anlıyoruz ki, Hollanda 
İslamofobinin ve Türkofobinin ne derecede arttığını 
gözler önüne sermiştir” dedi.

KERKÜK’TE TÜRKMENCE EĞİTİM
Eğitim Bakanlığı Türkmence Eğitimi Genel Müdü-
rü Çetin Kölemen Kerkük’te Barış Kız Lisesi’nde 
Türkmeneli Vakfı tarafından ihtiyaçları karşılanan 
Toplantı ve Münasebetler Slonu’nun açılışı yaptı. 
Açılış Törenine Irak Türkmen Cephesi yetkilileri 
ve Kerkük İl Eğitim Müdürlüğü Türkmence Eğitimi 
müfettişleri katıldı. Açılış töreni Irak ulusal marşı ve 
Türkmen milli marşının okunmasıyla başladı. Tören 
sırasında konuşan Çetin Kölemen Türkmeneli Vak-
fı’na teşekkülerini sundu. Kerkük Eğitimi Müdürlü-
ğü Genel Müdür Yardımcısı Ömer Kadir de yapılan 
bu çalışmadan dolayı Türkmence Eğitimi’nde çalışan 
öğretim üyelerini tebrik etti. Konuşmların ardından 
programda lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. 
Etkinlikte ayrıca göçmenlerin çektiği çilelerle ilgili 
tiyatro oyunu sergilendi. Törenin sonunda salonun 
ihtiyaçlarının karşılanmasında emeği geçenlere Irak 
Türkmen Cephesi sorumluları ve Türkmen Eğitimi 
yetkilileri tarafından plaket sunuldu.
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KAZAK ÖĞRENCİ, GÖRME ENGELLİLER İÇİN 
SMART-TAKKE TASARLADI  
Kazakistan’ın Batı bölgesindeki Aktau şehrinde 
bulunan kimya-biyoloji ağırlıklı eğitim veren Na-
zarbayev Entelektüel Okulu’nun 12. sınıf öğrencisi 
Sattigali Joldasov kör ve görme engelli insanlar için 
smart-takke icat etti. Arduino MikroPlatesi’ne daya-
narak yapılan projede, Smart-takkeye eski cep tele-
fonuna ait hareket sensörü yerleştiriliyor. Kişi hare-
ket halindeyken sensörler takkenin karşısında çıkan 
engelleri yakalayıp, MikroPlate’ye sinyal gönderiyor 
ve böylece görme engelli vatandaşlar karşısına çıkan 
engelden haberdar olabiliyor.

PROF. DR. DARKHAN KYDYRALİ TÜRK KENEŞİ 
GENEL SEKRETERİ BÜYÜKELÇİ RAMİL HASA-
NOV’U ZİYARET ETMİ
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı ve Egemen 
Kazakistan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dark-
han Kydyrali, Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükel-
çi Ramil Hasanov’u makamında ziyaret etti. Genel 
Sekreter Hasanov ve Akademi Başkanı Kydyrali, 
Türk Keneşi ve Uluslararası Türk Akademisi arasın-
daki mevcut işbirliği üzerinde karşılıklı görüşlerini 
paylaşıp, Türk Keneşi koordinasyonunda çalışmala-
rı yürütülmekte olan “Ortak Türk Tarihi” kitabında 
gelinen nokta ve bundan sonra takip edilecek yol 
hakkında fikir alışverişinde bulundular. Uluslararası 
Türk Akademisi Başkanı ve Egemen Kazakistan Yö-
netim Kurulu Başkanı Kydyrali ayrıca, uzun çalışma-
lar sonrasında Uluslararası Türk Akademisi ve Ah-
met Yesevi Üniversitesi’nin desteğiyle hazırlanan ve 
dört ciltten oluşan “Tehlikedeki Türk Dilleri” isimli 
eseri Genel Sekreter Hasanov’a takdim etti. Görüş-
me sırasında Türk Akademisi Uluslararası İlişkiler ve 
Protokol Merkezi Direktörü Dr. Askhat Kessikbayev 
Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darkhan Kydyra-
li’ye eşlik etti.

DÜNYA KAZAKLARININ KURULTAY TARİHİ 
AÇIKLANDI  
22-25 Haziran günleri Astana’da yapılması düşünü-
len Dünya Kazaklarının Kurultayı hakkında açıklama 
yapıldı. Söz konusu organizasyonla ilgili açıklama 
yapan Dünya Kazakları Birliği’nin temsilcisi Bota-
göz Uathan şunları ifade etti: Dünya Kazaklarının 
Kurultayı için öngörülen başvuru süresi sona erdi. 
Organizasyona 40 ülkeden 350 diyaspora temsilcileri 
ve işbirliğini yapmakta olduğumuz kurumlar davet 
edildi. Bununla birlikte Almatı, Astana, Hükümet, 
Parlamento, bakanlık, parti, STK ve basın temsilci-
leri katılacaktır. STK yetkililerin dışında daha once 
kurultaylara katılan delegeler katılmayacaktır. Orga-
nizasyona gençlerin daha çok davet edilmesine özen 
gösterilecektir.

ITC’DEN BAYRAK AÇIKLAMASI 

Irak Türkmen Cephesi, Kerkük Valisi’nin şehirde-
ki devlet dairelerinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
Bayrağı’nın göndere çekilmesi kararını sert bir şekil-
de eleştirdi. Bu gelişmenin Anayasa’nın açık bir ih-
lali olduğunu belirten ITC, bu durumun Kerkük’teki 
güveni ve kardeşliği sarsacağını da ifade etti. Yazılı 
bir açıklama yapan Irak Türkmen Cephesi Yürütme 
Kurulu, 140. madde uyarınca Kerkük’ün anlaşmaz-
lıklı bölge olduğunu ifade etti. Kerkük’ün Kürdis-
tan Bölgesel Yönetimi’ne değil Merkezi Hükümete 
bağlı olduğunu kaydeden Irak Türkmen Cephesi, 23. 
maddeye göre seçimler yapılana kadar Kerkük’te du-
rumun olduğu gibi kalmasının öngörüldüğünü hatır-
lattı. Kerkük’ün önemli konularda uzlaşıya ihtiyacı 
olan bir şehir olduğunun altını çizen Irak Türkmen 
Cephesi, bu yönde atılacak bir adımın güven ve kar-
deşliği sarsacağını bildirdi. Açıklamada, Türkmen 
partilerinin sorunları çözmek için diyalogtan yana ol-
duğunu, Kerkük yerel yönetimin güpegündüz adam 
öldüren ve evleri soyan çeteleri durdurmakla meşgul 
olmasının daha doğru olacağı ifade edildi.
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NEVRUZ BAYRAMI TÜRK DÜNYASINDA BÜYÜK 
ÇOŞKUYLA KUTLANDI
Baharın gelişini sembolize eden ve ayrıca UNESCO 
tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Listele-
ri”nde yer alan Nevruz bayramı Türk dünyasının çe-
şitli coğrafyarında coşkuyla kutlandı.

Kırgızistan: Kırgıiztan’da Nevruz Bayramı dolayı-
sıyla Bişkek’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakının-
daki Ala-Too Meydanında kutlama töreni yapıldı. 
Düzenlenen törene Kırgızistan Başbakanı Sooronbay 
Ceenbekov da katıldı. Konuklara Nevruz için hazır-
lanan tatlılar ve Kırgızistan’da Nevruz bayramı saba-
hında hazırlanan Sümölök tatlısı ikram edildi. Bunun 
yanı sıra Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önün-
de Azerbaycan, Ahıska, Kırım, Uygur, Özbek, Kazak 
ve Kafkas Türkleri ile daha birçok kültürün tanıtıldı-
ğı sergiler açıldı.

Azerbaycan: Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tarihi 
İçerişehir’deki Kız Kalesi önünde başlayan Nevruz 
kutlamalarına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihri-
ban Aliyeva ve devlet erkanından çok sayıda isim 
de katıldı. Etkinlik, temsili Dede Korkut’un duasıy-
la başladı. Tarihi kıyafetler giyen askerler tarafından 
selamlanan Aliyev’e yöresel giysili gençler Nevruz’a 
has tatlar ikram etti. Aliyev, geleneksel müzik ve 
dans gösterilerinin ardından Nevruz ateşini yaktı.

Özbekistan: Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ab-
dulla Kadiri Parkı’nda başlayan kutlamalara, Cum-
hurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükûmet üyeleri, ya-
bancı misyon şefleri de katıldı.

Türkmenistan: Nevruz Bayramı dolayısıyla Türk-
menistan’da 21-22-23 Mart günleri resmî tatil ilan 
edildi. Başkent Aşkabat’a yaklaşık 20-25 kilometre 
mesafedeki Ahal vilayetindeki yaylada geniş katılım-
lı Nevruz şenlikleri yapıldı. Sabah saatlerinde başla-
yan törene Meclis Başkanı, Bakanlar kurulu başkan 
yardımcıları, bakanlar yabancı misyon şefleri ve çok 
sayıda davetli de katıldı.

Kazakistan: Bu sene Nevruz Bayramı kapsamında 
Kazakistan’da düzenlenen kutlamalar başkent Asta-
na’da Han Çadırı önünde, Kazak Eli Meydanı’nda, 
Astana Valiliği Meydanı’nda, Studençeski Parkı’nda 
ve Jastar Tiyatrosu önünde büyük bir coşku ile başla-
dı. Kutlamalara Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev bizzat katıldı.
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BULGAR MİLLİYETÇİLERİNİN BLOKAJI  DEVAM 
EDİYOR
Bulgaristan'da aşırı milliyetçilerin “Türk seçmenin 
ülkelerinde oy kullanmasını” istemedikleri, gerekçe-
siyle Bulgaristan’a açılan 3 sınır kapısında başlattık-
ları eylemler sürüyor. Aşırı milliyetçi grubun Kapı-
kule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Kapitan Andreevo 
Sınır Kapısı'ndaki eylemleri nedeniyle oy kullanmak 
için İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Tekirdağ gibi 
illerden otobüsle yola çıkan Türk seçmenlerin, oto-
büslerin geçişine izin verilmeyişi nedeniyle Kapıku-
le’deki bekleyişleri Bulgaristan tarafına yaya olarak 
geçmesiyle bitti. Yaya olarak Bulgaristan’a giriş ya-
panlar yakınları tarafından sınırın öte tarafından alı-
narak oy kullanacakları il ve ilçelere gitti.

HOCALI ANITI İÇİN TEŞEKKÜR ZİYARETİ
İzmir Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz 
ay açılışı gerçekleştirilen Karabağ Hocalı Anıtı için, 
Birleşmiş Dünya Azerbaycanlıları Teşkilatı Heyeti,  
Başkan Muhittin Selvitopu’na teşekkür ziyaretinde 
bulundu. Ziyarete, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlıla-
rı Teşkilatı Başkanı Sarraf Sabiroglu Kerimov, Baş-
kan Yardımcısı Könül Memmedzade, Genel Sekreter 
Umuhanım Hüseyinzade, Türkiye Genel Koordinatö-
rü Gürsel Özdemir ve Teşkilat Üyesi Hulya Huseyin-
zade’nin yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Çetin 
Özdemir katıldı. Karabağlar Belediyesi’nin kardeş 
ülke Azerbaycan'da yaşanan soykırımın unutulma-
ması için açılışını yapmış olduğu park ve anıt için 
teşekkürlerini sunan heyet Başkanı Kerimov, “Biz, 
Birleşmiş Dünya Azerbaycanlıları Teşkilatı ve Azer-
baycan halkı adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Al-
lah sizin gibi insanları Türk Dünyamıza, Azerbaycan 
halkımıza çok görmesin. İyi ki varsınız.” dedi.

ÜSKÜP’TE BÜYÜKELÇİNİN MAKAM ARACINDA-
Kİ TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI GİRİŞİMİ
Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevksa ile gö-
rüşmek üzere Kültür Bakanlığını ziyaret eden T.C. 
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın park halin-
deki makam aracındaki Türk bayrağına kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. 
Saldırıyı engellemek isteyen Büyükelçinin özel şofö-
rüne de saldırganlar tarafından fiziki müdahalede bu-
lunuldu. Erkal Kara, “Ülkelerimiz arasında karşılık-
lı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur” dedi. 
Makedonya ile Türkiye’nin dost ve kardeş ülkeler 
olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kara, saldırı girişi-
minin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi 
gerektiğini kaydetti.

TİFLİS BÜYÜKELÇİSİ GÜMRÜKÇÜ, AHISKA 
TÜRKLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrük-
çü ile Gürcistan’ın Samtskhe-Javakheti bölgesinin 
valisi Akaki Maçutadze, Türkiye sınırındaki bu böl-
genin kalkınması için iki ülkenin iş birliğinde yapıla-
bilecek projeleri ele aldıkları bir görüşme gerçekleş-
tirdi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Prof. Dr. Nebi Gümüş ve Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiflis Koordinatörü 
Hüseyin Şanlı ile Gürcistan'ın Ahıska kentine gelen 
Gümrükçü, Vali Maçutadze ile görüştü. Valilik bina-
sında basına kapalı yapılan görüşmede, Türkiye-Gür-
cistan ilişkileri, iki ülke tarafından sınır bölgelerinde 
iş birliği, eğitim, ticaret, ekonomik kalkınma ve bu 
yönde yürütülebilecek projelerin ele alındığı öğrenil-
di.

UYGUR TÜRKÜ YÖNETMEN ÖZTÜRK’ÜN “BEYAZ 
BALİNA” FİLMİ GÖSTERİME GİRİYOR
Anadolu’da Ilgaz Dağı eteklerinde geçen bir dostluk 
hikâyesini anlatan Beyaz Balina filmi, Türkiye ge-
nelinde vizyona girdi. Geçmişte Doğu Türkistan’da 
yaşanmış bir hikâyenin 1980 Türkiyesine uyarlanmış 
hâli olan Beyaz Balina filmi, ilkokul çağındaki iki 
çocuğun çekişmelerden, kavgalardan dostluğa dönü-
şen hikâyesini beyazperdeye taşıyor.
 
MAKEDONYA’DAKİ TÜRK ÖĞRENCİ SAYISINDA 
%0,4 ORANINDA BİR ARTIŞ VAR
Makedonya Devlet İstatistik Kurumu ilkokul ve lise-
lerde 2015/2016 yıllarındaki öğrenci sayısını açıkla-
dı. Veriler incelendiğinde ülke genelinde bir önceki 
yıla göre öğrenci sayısında %1,7 oranında düşüş gö-
rülmekte. 2015/2016 eğitim ve öğretim yılında Ma-
kedonya’da toplam 185.119 öğrenci eğitim gördü. Bu 
öğrencilerin 119.550’si Makedon dilinde, 59.437’si 
Arnavut dilinde, 5.591’i Türkçe, 258’i Sırpça ve 
283’ü Boşnakça eğitim aldı. İstatistikî verilerine göre  
990 okulda ve 10.621 sınıfta eğitim verilmekte.
Kurumun 2015/2016 verilerine göre Makedonya ge-
nelinde toplam 64 ilkokulda Türkçe eğitim sağlanır-
ken, bu dönemde 5.591 öğrenci toplam 370 sınıfta 
Türkçe eğitim gördü. 2014/2015 eğitim ve öğretim 
yılına kıyasla bakıldığında Türkçe eğitim gören öğ-
renci sayısında az da olsa bir artış gözüküyor. Bir ön-
ceki yılda 5.566 öğrenci Türkçe eğitim gördü. Türk 
öğrenci sayısında %0,4 oranında bir artış yaşandı. 
Aynı rapora göre liselerde 1.132 öğrenci toplamda 65 
sınıfta Türkçe eğitim gördü.
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KURMANCAN DATKA FİLMİ KAZAKİSTAN’DA 
“HABAR”DA YAYINLANDI
Kırgız yönetmen Sadık Şer Niyaz tarafından çekilen 
Kurmancan Datka filmi, Kazakistan’ın “Habar” TV 
kanalında gösterildi. “Habar” ajansına ait “Habar” 
TV kanalı 1995 yılında kuruldu ve günümüzde Kaza-
kistan'ın en büyük televizyon şirketlerinden birisi du-
rumunda. Kurmancan Datka filmi, Kırgız tarihindeki 
en önemli kadın şahsiyetlerinden biri, iyi bir eş, iyi 
bir anne ve iyi bir komutan olarak zihinlerde yer eden 
Kurmancan Datka hakkında çekilen Kırgızistan’ın ilk 
tarihi filmi olma özelliğine sahiptir. Filmin dünya ga-
lası 2014 tarihinde Kanada’da Uluslararası Montreal 
Film Festivali'nde yapılmış ve film, “2014 En iyi ya-
bancı filmi” kategorisinde Oscar'a aday gösterilmişti. 
Konu ile alakalı “Aytış Film” stüdyosundan, “Bizim 
filmlerimizin komşu ülkelerde gösterilmesi bizi çok 
mutlu ediyor. Bunun gibi kültürel değişim, kültürler 
arası ilişkilerin daha çok gelişmesi ve güçlenmesine 
katkı sağlar” açıklaması yapıldı.

KIRGIZİSTAN İLE TÜRKMENİSTAN SİYASÎ İŞBİR-
LİĞİ DAHA DA GELİŞTİRECEK
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Kırgızistan ile 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlıkları Müsteşarları dü-
zeyinde siyasî istişareler gerçekleştirildi. Kırgızistan 
heyetine Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Dinara 
Kemelova, Türkmen tarafı heyetine Türkmenistan 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Vela Hajiyev başkanlık 
etti. Görüşmeler esnasında taraflar, iş birliği, ile bir-
likte bölgesel ilişkilerin siyasi, ticari-ekonomik, ula-
şım, iletişim, kültürel-ekonomik ve diğer alanlarında, 
ikili gündemin güncel konularında görüş alışverişin-
de bulundu. Siyasî istişare katılımcıları, tüm düzeyde 
siyasi iş birliği geliştirmeye devam etmede, karşılıklı 
ticaretin artırılması için fırsatlar gerçekleştirmede, 
enerji arzları götürmede, ulaşım iletişimi, turizm, 
kültür ve eğitimi geliştirmede anlaştılar.

TUTUKLU KIRIM TATARLARI İŞGALCİLERİN ATA-
DIĞI AVUKATLARI REDDETTİ
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde Yük-
sek Mahkemesi, Akmescit’in Kiev Bölge Mahkeme-
si’nin işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak 
için uydurduğu sözde Hizb-ut Tahrir davası kapsa-
mında tutuklanan 5 Kırım Tatarı sözde mahkeme 
tarafından atanan avukatları reddetti. Konu ile ilgi-
li açıklama yapan avukat Emil Kurbedinov,  sözde 
mahkemenin yine usul ihlalleri yapıldığını kaydede-
rek, “Zamanında haber verilmedi. Duruşmayla aynı 
günde celp verildi. İkinci olarak, iki anlaşmalı avukat 
mahkemede yoktu, atanan avukatlar vardı. Tutuklu-
lar bu avukatlarla çalışmaya reddetti ve sadece kendi 
anlaşmalı avukatlarıyla çalışacaklarını söyledi. Bu 
yüzden hakim duruşmayı erteledi” diye bildirdi.

ERMENİSTAN TEHDİT ETTİ: GEREKİRSE İSKEN-
DER FÜZELERİNİ KULLANIRIZ
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, işgal et-
tikleri Dağlık Karabağ’daki asker ve aileleriyle bir 
araya geldi. Buluşmada konuşan Sarkisyan, “Bugün 
gereklilik halinde Ermenistan Genelkurmay Başkanı 
gözünü kırpmadan İskender füzelerinin devreye alın-
ması emrini verebilir. Komşu ülkedekiler de bunu 
çok iyi anlıyor” diye konuştu. Sarkisyan ayrıca, “Bu-
gün elimizde, savaşa susayan komşumuzun sahasın-
da yer alan en önemli altyapı ve tesisler başta olmak 
üzere tüm istikametleri hedef almış süper modern si-
lah gücü var” ifadelerini kullandı.

TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI DANS YARIŞ-
MASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türk Dünyası Uluslararası Dans Yarışması, 2017 
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamın-
da Türkistan’da gerçekleştirildi. İlk kez gerçekleştiri-
len etkinlikte, 16 ülkenin devlet halk dansları toplu-
lukları birbiriyle yarıştı. Uluslararası jüri tarafından 
değerlendirilen performanslar farklı kategorilerde 
ödüllendirildi. Ahmet Yesevi Üniversitesi yerleşke-
sinde yer alan kültür merkezi’nde gerçekleştirilen 
yarışmada Grand Prix’i eğitmenliğini Recep Erdo-
ğan’ın yaptığı İnegöl Beledeyesi Halk Dansları Top-
luluğu kazandı. Yarışma’da Azerbaycan’dan Jangi 
Dans Topluluğu birinci seçilirken, Kazakistan’dan 
Jastar  Dans Topluluğu ve Tatarsitan(RF)’dan Altın 
Oy Dans Topluluğu ikinciliği, Türkmenistan’dan 
Lebap Dans Topluluğu, Macaristan’dan Forras Dans 
Topluluğu ve Kazakistan’dan Şamsinur Dans Toplu-
luğu ise üçüncülüğü paylaştı. 
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8. ULUSLARARASI MUHSİN YAZICIOĞLU SEM-
POZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MUHSİYAD (Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce ve Stra-
tejik Araştırma Derneği) tarafından düzenlenen 8. 
Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Sempozyumu’na 
MUHSİYAD Başkanı Prof. Dr. Orhan Kavuncu, 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Bü-
yük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 
yanısıra birçok konuşmacı ve dinleyici katıldı.  “Türk 
Dünyası ve Birlik” konulu sempozyum, helikopter 
kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için 
Kur’an-ı Kerim okunarak başladı ve arkasından say-
gı duruşunda bulunuldu. Anma töreninin ardından 
‘Türk Dünyası ve Birlik’ adlı panel başladı. Paneli 
Prof. Dr. Orhan Kavuncu yönetti. Diğer panelistler 
olarak Dünya Uygur Kongresi Genel Sekreter Yar-
dımcısı ve Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçe-
leri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Erkin Emet,  Azerbaycan Kadın Hukukları Müdafaa 
Cemiyeti’nin Başkanı Hanım Halilova, Emel Kırım 
Vakfı Başkanı Zafer Karatay, Avrupa Türk Birli-
ği Başkanı Erol Yazıcıoğlu ve Irak Türkleri Dernek 
Başkanı Mehmet Tütüncü konuşma yaptılar.

RUS-KIRGIZ KALKINMA FONU 211 MİLYON  
DOLARLIK PROJE FİNANSE ETTİ 
Rus-Kırgız Kalkınma Fonu, 18 ay içinde 211 milyon 
dolar değerinde toplam 681 proje finanse etti. Özel 
girişimci Tuytuyev Temirbek, ahşap ürünlerinin üre-
timini modernize etmek için 5.5 milyon som tutarında 
kredi aldı. Girişimci, RKKF tarafından tahsis edilen 
paraya ev ve ofis için pencere, kapı, merdiven, ahşap 
döşeme, mobilya üretimi için donatım ve makineler 
satın aldı. “Titan” şirketi, endüstriyel taş kırma hattı 
satın almak için 20 milyon som tutarında kredi aldı. 
Kalkınma Fonu, girişimcileri Rus-Kırgız Kalkınma 
Fonu’n ortak bankalartı – “RSK Bank”, “KICB”, 
Ayıl Bank”, “Halık Bank”, “Kommercheskiy Bank 
Kyrgyzstan”, “Asya Bankası”, “Bank Kampanyon”, 
“BTA Bank”, “Kapital Bank”, “Rosinbank” ve “De-
mir Bank” ile iş birliği yapmaya ve kredi almaya ça-
ğırısında bulunuyor.

ÇEÇENİSTAN’DA GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI  
DEAŞ ÜSTLENDİ
Gece saatlerinde Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçe-
nistan’ın Naurskaya bölgesinde bir askerî birliğe sız-
maya çalışan militanlarla güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmada 6 askerin öldüğü olayı terör örgütü 
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD/DEAŞ) üstlendi.

ÖZBEKİSTAN-ÇİN HÜKÛMETLER ARASI İŞBİRLİ-
Ğİ KOMİTESİ TOPLANTISI
Özbekistan-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komite-
si Toplantısına Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler 
Yatırım ve Ticaret Bakanı Elyar Ganiyev ve Çin Ti-
caret Bakan Yardımcısı Fang Aiqing başkanlık etti. 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen top-
lantıya, iki ülkenin ekonomi, makina sanayi, tarım, 
yüksek teknoloji, petrol ve gaz, turizm, gıda sanayi, 
inşaat sektörü alanında çalışmalar yürüten bakanlık 
ve devlet kurumu yetkilileri katıldı. Özbekistan Dış 
Ekonomik İlişkiler Yatırım ve Ticaret Bakanı Elyar 
Ganiyev, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin 
sürekli olarak gelişmekte olduğunu belirterek, iki 
ülke devlet başkanlarının görüşmelerinde elde edilen 
mutabakatların önemli hukuki altyapı oluşturduğunu 
vurguladı. Ganiyev, “Çin ile kapsamlı stratejik ortak-
lığa çok önem veriyor. İki ülkeyi birbirine karşılıklı 
saygı, menfaat, güvene dayalı dostluk ve verimli iş 
birliği ilişkileri bağlıyor.” ifadesini kullandı.

TİKA’DA KAZAKİSTAN’A SAĞLIK EĞİTİMİ  
DESTEĞİ
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) Kazakistan’da uyguladığı “Anne ve Çocuk 
Hastalıkları Eğitim Programı” kapsamında Kazakis-
tan’ın Çimkent ve Astana kentlerindeki neonatoloji 
uzmanlarına eğitim seminerleri veren Prof. Dr. Derya 
Büyükkayhan Çimkent’te 90 doktora eğitim verdik-
lerini, halihazırda da Astana’daki Akmola hastane-
sinde 55 doktora 4 gün eğitim vereceklerini söyledi. 
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AZERBAYCAN’DAN ERMENİSTAN’A: TELAFİSİ 
İMKANSIZ OLUR
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın İsken-
der füzelerini kullanabileceklerine dair açıklamasının 
Ermeni seçmenlere yönelik olduğunu belirten Azer-
baycan Savunma Bakanlığı, muhtemel bir tehdidin 
trajik ve telafisi imkansız sonuçları olacağını vurgu-
ladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ermeni tarafı, 
Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarının, Ermenis-
tan’ın tüm askeri ve stratejik tesisleri, Azerbaycan 
ordusunun modern füzeleriyle topçu komplekslerinin 
hedefine bulunuyor. Ermenistan’dan gelecek her tür-
lü tehdit, kararlılıkla engellenecek, bunun Ermenis-
tan için trajik ve telafisi imkansız sonuçları olacak” 
ifadelerine yer verildi. 

BORİSOV: BULGARİSTAN, TÜRKİYE İLE BATI 
ARASINDA ÇATIŞMA ALANI OLABİLİR
GERB Partisi Genel Başkanı Boyko Borisov “Bul-
garistan, Türkiye ile Batı arasında çatışma alanı ola-
bilir” dedi. Türkiye, Bulgaristan’ın iç işlerine karı-
şıyor iddialarıyla ilgili konuşan Borisov şu sözlere 
yer verdi: Ben iktidarda olsaydım Türkiye müdahale 
edemeyecekti, çünkü onların bana saygısı var, tav-
rını değiştirmediği sürece Davutoğlu ile konuşmayı 
nasıl reddettiğimi hatırlıyorsunuz. [Cumhurbaşkanı] 
Radev dün şuurlu tepki verdi. Biri güzel bir iş yaptı-
ğında neden aksini söyleyelim. Fakat böyle saldırgan 
bir komşuyla olunca Kosova’nın, Kırım’ın ardın-
dan Bulgaristan’ın da başına gelebilir. O yüzden de 
Minsk Anlaşmasına uyulmasında ısrar etmişimdir. 
Bulgaristan, Türkiye ile Batı arasında çatışma alanı 
olabilir. Çünkü son günlerde Erdoğan’ın ne dediğini 
duyuyoruz: mültecilerle ilgili sözleşmeleri gözden 
geçirmek, Avrupa’ya rahat yok. Bunlar, hep göz ardı 
edilmeyecek uyarılar. Gerilim şiddetle tırmanıyor, 
bu nedenle NATO çizgisinde Bulgaristan’da mülteci 
baskısı olmaması için elimizden geleni yapmalıyız.

KIRGIZİSTAN’IN GÜNEYİNDE HEYELAN
Kırgızistan’da Oş Bölgesi Özgen İlçesi Niçke-Say 
yerleşim biriminde meydana geldi. Acil Durumlar 
Bakanı Kubatbek Boronov başkent Bişkek’ten böl-
geye helikopterle gitti. Meydana gelen felakatte, bir 
evde anne, baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik aile 
toprak altında kaldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
heyelandan etkilenen kaçak evin sahibi ve yerel ma-
kamların, söz konusu bölgede toprak kayması olası-
lığının yüksek olduğu konusunda bakanlık tarafından 
önceden uyarıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN SEÇMENLER İSTE-
DİKLERİ TEMSİLCİLİKTE OY KULLANABİLECEK
Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek 
anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasında, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlar farklı bir konsolosluk-
ta kayıtlı olsalar da istedikleri temsilcilikte oy kul-
lanabilecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığından (YTB) yapılan açıklamaya göre, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlar, yurt dışında 9 Nisan’a, 
gümrük kapılarında ise 16 Nisan’a kadar sürecek 
oy verme sürecinde 57 ülkedeki 120 temsilcilikten 
istediklerinde sandık başına gidebilecek. Yurt dışın-
daki seçmenlerin daha önce sadece bağlı oldukları 
temsilciliklerde oy verebildiklerine dikkati çeken 
açıklamada, “Yapılan yeni düzenlemeyle artık yurt 
dışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıt-
lı olmalarına rağmen oy verme gününde kendilerine 
en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy 
kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa'da bu-
lunan bir vatandaşımız, Almanya'daki herhangi bir 
temsilcilikte belirlenen tarihler arasında oyunu kulla-
nabilecek.” ifadeleri kullanıldı.

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ GENEL BAŞKANI  
ERŞAT SALİHİ’DEN ÜNİVERSİTELERİ BOYKOT 
ÇAĞRISI
Irak’ta faaliyet gösteren tüm Türkmen partiler ve ku-
ruluşlar bir araya gelerek Kerkük’teki sözde Kürdis-
tan bayrağı ile ilgili yaşanan olayı ve gelecek prog-
ramları ele aldı. Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat 
Salihi toplantı sonrasında bir basın toplantısı düzen-
ledi. Kerkük Valisinin paçavra asma kararına karşı 
olarak muhtemel çatışma ve arbede çıkmasını önle-
mek amacıyla Kerkük üniversitesinde öğrenim gören 
Türkmen öğrencilere  boykot yapma çağrısı yaptı.
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HOLLANDA'DA MECLİSE GİREN 7 TÜRK MİLLET-
VEKİLİ YEMİN ETTİ
Hollanda’da, yapılan genel seçimlerinin ardından 
Temsilciler Meclisi’ne girmeye hak kazanan 7 Türk 
milletvekili yemin ederek mazbatalarını aldı.
Seçimlerde meclise girebilmek için toplam 20 Türk 
aday yarışmıştı. Başbakan Mark Rutte’nin Halk Öz-
gürlük ve Demokrasi Partisinden (VVD) Dilan Ye-
şilgöz, Yeşil Sol’dan Nevin Özütok ve Zihni Özdil, 
Sosyalist Parti’den Saadet Karabulut ile Cem Laçin 
ve DENK Partisi’nden Tunahan Kuzu ve Selçuk Öz-
türk mecliste göreve başladı. PvdA’nın uyum politi-
kasına güvenoyu vermedikleri için ihraç edilen Türk 
kökenli milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öz-
türk’ün kurduğu DENK Partisi ise 2’si Türk milletve-
kili, 3 sandalye elde etti.

IŞİD TUZHURMATU'DA BİR TÜRKMEN AİLEYİ 
KATLETTİ
Terör örgütü IŞİD Türkmen ili Tuzhurmatu’ya bağ-
lı Çardağlı nahiyesine gerçekleştirdiği saldırıda bir 
Türkmen aileyi katletti. Saldırının ilk dakikalarında 5 
kişinin bulunduğu bir Türkmen evini basan terörist-
ler baskın sırasında evde bulunan 3’ü kadın olmak 
üzere 5 kişiyi kurşuna dizerek öldürdü. Teröristler 
tarafından alçakça öldürülen ailenin naaşları Tuzhur-
matu’ya getirildi.

ASİADA-2017 ULUSLARARASI SPOR KONGRESİ 
7 NİSAN'DA AVAZA'DA YAPILACAK
“Asiada-2017: Barış ve İyilik uğruna Uluslararası İş-
birliği” başlıklı uluslararası spor kongresi 7 Nisan’da 
Avaza’da yapılacak. Kongreye üst düzey yöneticiler 
ve Olimpiyat Asya Konseyi temsilcileri; Uluslararası 
spor federasyonları; Büyük uzman kuruluşlar; Kong-
reye çeşitli ülkelerin Ulusal Olimpiyat Komitelerinin 
katılması bekleniyor. Aynı zamanda, yabancı konuk-
lar için Asiada-2017 sunumları ve başkentin Olimpi-
yat Köyü gezileri düzenlenecek.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 91.5’İ KKTC’YE 
GİTMEMİŞ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çev-
re Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye nüfusunun yüzde 
91.5’inin KKTC’ye hiç gelmediğini Anadolu insa-
nının büyük bir bölümünün KKTC hakkında hiçbir 
bilgiye sahip olmadığını” söyledi.

TÜRKMEN MİLLÎ TAKIMI, MOSKOVA DÜNYA 
SAMBO KUPASINDA YEDİ MADALYA KAZANDI
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen sambo 
turnuvasında Türkmenistanlı sporcular 7 madalya 
kazandı. 27 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 
turnuvada sporcular “klasik” ve “dövüş” olmak üzere 
2 disiplinde yarıştı. Türkmen sporcular her iki disip-
linde de yarışmaya katıldı

ORTA ASYA ÜLKELERİ BİRLEŞ MİLLETLERDE 25. 
YILINI KUTLADI
Birleşmiş Milletler (BM) New York binasında Orta 
Asya ülkelerinin BM’ye üye oluşunun 25. senesi kut-
landı. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Taci-
kistan ve Özbekistan daimi temsilcilerinin düzenledi-
ği törene, BM Genel Kurulu Başkanı Peter Tomson, 
BM Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer ülkelerin 
daimi temsilcileri katıldı. BM Genel Kurulu Başka-
nı Peter Tomson konuşmasında, Orta Asya ülkeleri-
nin küresel güvenliğin sağlanması yönünde önemli 
katkılarının olduğunu belirtti. Tomson ayrıca, diğer 
ülkeleri Orta Asya ülkeleri gibi dostane ve samimi 
münasebetler kurmaya davet etti. Tören kapsamında 
bir de fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Sergide Orta 
Asya ülkelerinin üyeliğinin 25.yılını anlatan fotoğ-
raflar sergilendi.

MUSUL’DA AŞIRI KUVVET KULLANILMASI   
KINANDI
Musul’un Batı yakasına düzenlenen hava saldırıla-
rında yüzlerce sivilin şehit olmasının ardından, Irak 
Güçler Birliği koalisyonu Musul’un batı yakasında 
aşırı kuvvet kullanılmasını  kınadı. Koalisyon Baş-
komutan Haydar El İbadi’den kurtarma operasyon-
larındanki angajman kurallarının değiştirilmesini ve 
suçsuz vatandaşların korunmasını istedi. Koalisyon 
kınama mesajında, “silahlı kuvvetlerimizi elde ettiği 
zaferlerden ötürü tebrik ediyoruz. Öte yandan Mu-
sul’un batı yakasını kurtarma operasyonlarında aşırı 
kuvvet kullanılması kınıyoruz” denildi.
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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV 
KAZAKİSTAN’DA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
ile resmî görüşme yapmak için Kazakistan’ın baş-
kenti Astana’ya gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev Akorda Cumhurbaşkanlığı Sara-
yında resmî törenle karşılandı. İki lider, Akorda Sara-
yında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardın-
dan ortak basın açıklaması yaptı. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Astana ile 
Taşkent’in ticarî ortaklık alanında Orta Asya’da li-
der ülkelerden olduğuna işaret ederek iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara yaklaştığını 
kaydetti. Nazarbayev, Özbekistan hükûmetinin Ka-
zakistan ile olan tüm bariyerleri kaldırmasıyla son 
5 ayda ülkeler arasındaki ticaret hacminin yüzde 30 
artış gösterdiğini dile getirdi. Kazakistan’da 800’e 
yakın Özbek şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten 
Nazarbayev, “Ülkelerimiz arasındaki iş ilişkilerinin 
geliştirilmesine son 25 yılda ilk kez, 500 iş adamının 
katılımıyla düzenlenmekte olan Kazakistan-Özbekis-
tan İş Forumu katkı sağlayacak.” dedi. Nazarbayev, 
Özbekistan’ın geçen yıl ölen Cumhurbaşkanı İslam 
Kerimov ile temelini attıkları ikili ilişkileri geliştir-
meye devam edeceklerini dile getirdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Nazarba-
yev’in geçen yıl gerçekleştirdiği Semerkant ziyare-
ti sırasındaki zor günlerinde Özbekistan’ın yanında 
olacağına dair yaptığı açıklamanın iki ülkeyi birbi-
rine daha da yakınlaştırdığına işaret ederek “Son 5 
ayda ilişkilerimiz daha da gelişti. Ticari ekonomik 
ilişkilerimiz yeni seviyeye çıktı. Bugünkü iş forumu-
na Özbekistan’dan 250 iş adamı katılıyor. Kısa süre-
de bölge iş birliğine önem verildi.” dedi.
Ayrıca Görüşmeler sonunda varılan anlaşmalar ile 
birlikte Kazakistan tarihine ilk kez Özbekistan ile 1 
milyar dolarlık 75 anlaşma imzalanacak.

MİLATTAN ÖNCEYE AİT TARİHİ ESER TÜRKİ-
YE’YE İADE EDİLİYOR
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kosova zi-
yaretinin ardından tarihî Herakles Lahdi’nin Türki-
ye’ye iade edileceğini açıkladı. Kosova Kamu Yöne-
timi Bakanı Mahir Yağcılar ile görüşmesinin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Nabi 
Avcı, Balkanlardaki kültürel varlıklar konusunda ve-
rimli bir görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. 
Bakan Avcı, “2010 senesinde Cenevre serbest lima-
nında, İsviçreli yetkililer tarafından gerçekleştirilen 
envanter kontrolü sırasında el konulmuştu. Cenevre 
Başsavcılığı ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından kapsamlı bir müşterek çalışma yürütüldü ve 
bu çalışmalar neticesinde Herakles Lahdi’nin Antal-
ya’nın Aksu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Perge 
Antik Kenti nekropolünde, 1960’lı yıllarda meydana 
gelen kaçak kazılarda bulunduğuna ve yurt dışına çı-
karıldığına ilişkin önemli delillere ulaşıldı.” dedi.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI, TÜRK MAARİF 
KOLEJİNDE KONFERANS VERDİ
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Maa-
rif Kolejinde düzenlenen “4’üncü Kıbrıs Sorununun 
Dünü, Bugünü ve Yarını Konferansı”nda konuşma 
yaptı. Mustafa Akıncı, gençlerin belirsizlikten kur-
tulabilmesi için çözüm yönünde kararlı bir şekilde 
uğraş vermeye devam edeceğini  belirtti. Kıbrıs Rum 
Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile sosyal içe-
rikli görüşme için sunduğu tarihlerin birinin kabul 
edildiğini de açıklayan Akıncı, öncelikle güven art-
tırıcı önlemelerin görüşülmesi gerektiğine işaret etti.
Akıncı, en büyük temennisinin, bu başlıkta konuşan 
son Cumhurbaşkanı olması ve bundan sonra Kıbrıs 
sorununun çözümüyle gelecek fırsatların tartışılacağı 
konferansların yer alması olduğunu söyledi. Akıncı 
ayrıca, Nisan ve Mayıs aylarının müzakereler açısın-
dan karar ayı olduğunu, görüşmelerin sürüncemede 
bırakılamayacağını söyledi.
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KAZAKİSTAN “KAŞAĞAN”DA 2 MİLYON TON 
PETROL ÜRETİLDİ
NCO şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016’nın 
Eylül ayı itibarıyla petrol üretimine başlanılan Kaşa-
ğandan toplam 2 milyon petrolün üretildiği açıklandı. 
Bunlardan ilk etaptaki 1 milyon ton petrolün Ocak 
ayında, ikinci etaptaki 1 milyon tonun ise Nevruz 
Bayramı günlerinde elde edildiği duyuruldu. Bunun-
la birlikte şuan günlük 180 000 varil petrolün üretil-
mekte olduğu ifade edildi.

TÜRK DÜNYASININ ‘‘HAZİNE ŞEHRİ’’ GENCE, 
KÜLTÜR BAŞKENTİ OLDU

Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence, Ba-
ğımsız Devletler Topluluğu (BDT) tarafından Kültür 
Başkenti olarak kabul edildi. Bir sene boyunca BDT 
tarafından düzenlenecek olan kültürel etkinlikler 
Gence’de gerçekleştirilecek. Kültür Başkenti geçen 
sene Türkmenistan’ın Daşoğuz şehri seçilmişti. Ayrı-
ca daha önce 2013 yılında da Azerbaycan’ın Kebele 
şehri Kültür Başkenti ünvanına sahip olmuştu.

SALİH MÜSLİM’DEN KÜSTAH RAKKA TALEBİ
PKK’nın Suriye kolu PYD’nin sözde lideri Salih 
Müslim, Rakka’nın IŞİD’den kurtarılmasından son-
ra, Rojava’da kurulan “demokratik federal sistem”e 
katılmasını umduklarını söyledi. “Bunu bekliyoruz 
çünkü projemiz tüm Suriye için ve Rakka da bunun 
parçası olabilir” diyen Müslim, tek kaygılarının yal-
nızca Rakka halkının her şey hakkında söz sahibi ol-
ması olduğunu savundu. Ancak Müslim, Rakka’nın 
“dost eller” tarafından yönetilmesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi. Müslim aksi takdirde Rakka'nın tüm 
Suriye'ye, özellikle de kuzey Suriye’ye, yani “özerk 
yönetimlerin” bulunduğu federal sisteme tehdit oluş-
turacağını kaydetti.

BULGARİSTAN’DA SEÇİM ZAFERİ GERB’İN
Bulgaristan’da Başbakan Boyko Borisov’un Kasım 
ayında istifa etmesinin ardından Mart ayında yapılan 
seçimleri, Boyko Borisov’un liderliğindeki merkez 
sağ Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar 
(GERB) Partisi geçerli oyların %32,55’ini alarak 
kazandı. Seçime katılan iki Türk partisinden Hak ve 
Özgürlükler (HÖH) Partisi %8,94 oy ile meclise gir-
meyi başarırken, Dost Birliği %2,95 oy alarak baraj 
altında kaldı. Eski Komünist partinin devamı konu-
mundaki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) %27,02 
oy oranı ile ülkenin ikinci, Irkçı ve aşırı milliyetçi 
partileri bir çatı altında toplayan Birleşik Vatansever-
ler ise %9,12 oy oranıyla üçüncü siyasi gücü oldu. 
Petrol ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş adamı 
Veselin Mareşki’nin Volya (İrade) Partisi de %4,16 
oy alarak parlamentoda temsil hakkı elde etti. Böyle-
ce, 240 üyeli parlamentoda GERB 96, BSP 79, Birle-
şik Vatanseverler 27, HÖH 26 ve Volya 12 sandalye-
ye sahip olacak.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA İKİ BİN YILLIK KENT GÜN 
YÜZÜNE ÇIKTI
Doğu Türkistan’da Taklamakan çölünün ortasında 
2 bin yıllık bir şehir harabesi ile bazı eşyalara rast-
lanıldı. Özerk bölgenin Lop Nur Çölü yakınlarında 
yapılan kazı çalışmalarında derinliği 2,7 m. yüksekli-
ği 2,5 ve uzunluğu 300 metreyi bulan daire şeklinde 
duvarlar bulundu. Kazılarda yan yana 7 mezarın yanı 
sıra bakır ayna ve kumaş parçalarına  da rastlandı-
ğı bildirildi. Bulunan duvar ve tarihi eserlerin İpek 
Yolu güzergahında yer alan eski bir  Türk şehrine  ait 
olabileceği tahmin ediliyor. Uygur Özerk Bölgesi 
Arkeoloji Enstitüsü yetkililerinden Hu Şingcün, kazı 
sırasında çıkarılan parçalara karbon testi yapıldığını 
söyleyen Hu, testlere göre, duvarların inşasının MS 
25-220 yıllarına dayandığını belirtti. Hu, Lop Nur 
bölgesinin, o tarihlerde  eseki Türk kavimlerine ait 
Loulan Krallığı’na ev sahipliği yaptığına işaret ede-
rek duvarların söz konusu krallığa ait olabileceği ihti-
mali üzerinde durulduğunu  de sözlerine ekledi.
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ATAMBAYEV: MEDYA DÜRÜST ÇALIŞMALI
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL medya 
şirketinin başkanı Thomas Kent’i kabul ederek bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede T. Kent, bölge-
deki ülkelere kıyasen Kırgızistan’da demokrasi ara-
yışının mevcut olduğu ve ifade özgürlüğüne saygı 
gösterildiğini belirterek, işbirliğinin devam etmesini 
arzuladığını ve bunun için de şirketin gereken tecrü-
beye sahip olduğunu dile getirdi. Kırgız lider Atam-
bayev, Kırgız halkı için ifade özgürlüğü ile adaletin 
herzaman önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, 
şuan ülkenin hukuk ve ifade özgürlüğüne saygı du-
yan demokratik toplum oluşturmada ilerlemekte ol-
duğunu kaydetti. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev, ifade özgürlüğünün ters yön-
de kullanılmaması için medyanın dürüst ve objektif 
çalışması gerektiğini vurguladı.

KAZAKİSTAN’DA İDAM CEZASI GÜNDEMDE
Kazakistan’ın Adliye Bakanlığı, ülkenin stratejik ve 
hayati önem taşıyan çıkarları ile bekasına zarar ve-
renlerin ağır cezalara çarptırılması için öneride bu-
lundu. Adliye Bakanlığı tarafından KC Suç Cezası 
Kanununa dahil edilmesi istenen NO:184-1 Madde-
sinde, “Kazakistan Cumhuriyeti’nin hayati önem ar-
zettiği çıkarlarına yıpratıcı zarar verilmesi, devletin 
ve toplumun varolması ve istikrarlı varlığına tehlike 
yaratmakla eşittir” denilmekte. Söz konusu madde-
nin yaptırımı  olarak, 15-20 yıl veya ömür boyu hapis 
cezası, yahut, idam cezasıyla birlikte özel mülkiyete 
el konulması ve vatandaşlıktan çıkarılması öngörül-
mekte. Daha önce ise Kazakistan Parlamentosu, ana-
yasa yapılan ilave ve değişiklik çalışmalarında, terör 
suçları ile eylemlerina katılanların vatandaşlıktan çı-
karılması yönünde karar almıştı.

AZERBAYCAN’IN HACIKABUL KENTİNDE TÜRK 
ŞEHİTLİĞİ AÇILDI

Azerbaycan’ın Hacıkabul kentinin Gubalıbaloğlan 
köyünde, Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin mezarla-
rının bulunduğu şehitlik, düzenlenen törenle açıldı. 
Başkent Bakü’den yaklaşık 110 kilometre mesafede-
ki Gubalıbaloğlan köyünde bir ailenin yıllardır ko-
ruduğu şehit kabirlerinin bulunduğu ve Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçiliğince yaptırılan şehitliğin açılışına, 
Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral 
Zafer Ocak, Hacıkabul Valisi Ahmet Muhtarov, bü-
yükelçilik çalışanları katıldı. Şehitler için saygı du-
ruşunda bulunulması ve dua edilmesi ile başlayan 
törende konuşan Büyükelçi Özoral, Ermeni çetele-
rinin, 99 yıl önce Azerbaycan’ın çeşitli yörelerinde 
katliam yaptığını hatırlatırken, bu cinayetlerin Nuri 
Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun 15 
Eylül 1918’de Bakü’yü kurtarana kadar devam et-
tiğini anlattı. Özoral, ecdat ve şehitlerin hatırasına 
her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, 
şehit mezarlarını koruyan aileye teşekkür etti. Hacı-
kabul Valisi Muhtarov da şehitliği anıt haline getiren 
Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine teşekkür etti. Öğ-
rencilerin okuduğu şiirlerin ardından, Büyükeçi Özo-
ral ve Vali Muhtarov, şehitlik anıtını açtı. Köy halkı 
ve misafirler, şehit mezarlarını ziyaret ederek çiçek 
bıraktı ve dua etti. Gubalıbaloğlan köyünde açılışı 
yapılan şehitlikte isimleri belli olmayan altısı Türk, 
altısı Azerbaycanlı 12 şehit yatıyor.

KAZAN’DA ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKÇE DİL DERSİ 
HİZMETİ
Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosluğunun gi-
rişimi, Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile, Rusya 
Federasyonu Tataristan Halklar Asamblesinin “Pazar 
Kursları” kapsamında Türkçe dil dersleri başladı. 
Programa katılan çocuklar haftada bir gün  olacak şe-
kilde, Kazan’da Türkçe ders alacaklar. Yapılan açık-
lamada kurs ile ilgilenenlerin ayrıntılı bilgiyi konso-
losluktan alabililecekleri belirtildi.
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“TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR” 
KAZAKÇAYA ÇEVRİLDİ

Ahmet Yesevi Üni-
versitesince ya-
pılan çalışmayla, 
Fuad Köprülü’nün 
“Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar” 
kitabı Kazakistan 
Türkçesine çevrildi. 
Üniversitenin Mü-
tevelli Heyet Baş-
kanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız, Türkiye’de 
edebiyat tarihçiliği 
ve modern tarihçili-

ğin kurucularından sayılan Köprülü’nün en çok oku-
nan eseri “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”ın, 
yazıldığı günden bu yana önemi giderek büyüyen 
bir çalışma olduğunu söyledi. Köprülü’nün, eserin-
de Türklerin, Müslüman olmasından itibaren Orta 
Asya’dan Anadolu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika’ya 
kadar dünyanın dört bucağına yayılan dinî ve millî 
düsturlarla örülmüş medeniyetini anlattığını belirten 
Yıldız, kitapta, 12. yüzyılın dinî, edebî ve siyasî un-
surları ile Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’nin hayatı 
ve eserleri çerçevesinde, yetiştikleri dönemin çeşitli 
özellikleriyle aktarıldığını vurguladı. Yıldız ayrıca, 
Ahmet Yesevi Üniversitesince yayımlanan tüm eser-
lerin “www.ayu.edu.tr” internet sitesinden, elektro-
nik olarak dünyanın her yerindeki okuyucuların eri-
şimine açık bulunduğunu kaydetti.

BÜYÜK MANASÇI SAYAKBAY’I ANLATAN FİLM 
YAZIN GÖSTERİME GİRECEK
Kırgız sinema hayranlarının merakla beklediği “Sa-
yakbay. XX. Asrın Homeros’u” filmi bu yıl yaz ayın-
da izleyici ile buluşacak. Film galasının yapılması 
Haziran ayına planlandığını söyleyen filmin yapım-
cısı Süyüm Sulaymanova, “Filmin tam hangi günü 
gösterileceğine daha karar veremedik, izleyiciler bu 
filmi muhtemelen haziran ayında görmek fırsatı elde 
edebilir” dedi. Süyüm Sulaymanova, “Filmin baş 
kahramanları Marat Cantaliyev, Baktıbek Nurmat 
uulu ve herkeze tanınan küçük manasçı Ümöt Bolot 
uulu. Filmde manasçı Sayakbay Karalayev’in ünlü 
yazar Cengiz Aytmatov ile karşılaştığı bir sahne var-
dır. Cengiz Aytmatov rolünde onun oğlu Eldar Ayt-
matov oynuyor” ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN, KIZILKUM ÇÖLÜNDE ALTIN  
ÜRETECEK
Özbekistan’ın Nevai vilayetinde bulunan Kızılkum 
Çölündeki maden ocağında altın ve diğer kıymetli 
madenleri ayıracak, Nevai Maden Metalürji Kombi-
nesi bünyesindeki hidrometalürji fabrikasının temel 
atma töreni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Mirziyoyev, ayrıca fabri-
ka için maden temin edecek Auminzo-Amantay altın 
madenini işletmeye açtı. Törende konuşan Mirziyo-
yev, yeni tesislerin ülke için büyük bir sosyoekono-
mik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Proje tutarı 
396 milyon dolar olan fabrika, yıllık 5 milyon ton 
madeni işleme kapasitesine sahip bulunuyor. Proje-
nin tam olarak faaliyete geçmesiyle 5 binden fazla 
kişiye istihdam sağlanacak. Nevai Maden Metalürji 
Kombinesi bünyesinde 2017-2026 yıllarında toplam 
tutarı 3 milyar 63 milyon dolar olan 27 projenin ha-
yata geçirilmesi öngörülüyor. Bu projeler sayesinde 
31 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Orta 
Asya’daki en büyük altın üretme tesislerden sayılan 
Nevai Maden Metalürji Kombinesinde, yıllık ortama 
70 ton altın üretiliyor. Fabrikanın bulunduğu Kızıl-
kum Çölü, çok sayıda altın madenine sahip bulunu-
yor.

KAZAK SANATÇI, ÇİN’DE ASYA’NIN EN  
POPÜLER ŞARKICISI SEÇİLDİ
Çin’in müzik dalındaki en saygın ödülü olan ve bu 
sene 24’üncüsü yapılan “Chinese Top Ten Music 
Awards” ödül törenine davet edilen Kazakistanlı 
sanatçı Din Muhammed (Dimaş) Kudaybergenov, 
“Asya’nın en popüler şarkıcısı” dalında birinci oldu. 
Çin’in Grammy’i olarak adlandırılan ödüle layık gö-
rülen Dimaş, yaptığı teşekkür konuşmasından sonra 
Fransız şarkıcısı Lara Fabian’ın, kendisini müzik 
dünyasında tanınan ismi haline getiren “SOS d’un 
terrien en détresse” şarkısını seslendirdi.
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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 Kıbrıs, www.haberkibris.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 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Memleket Gazetesi, www.memleket.com.tr 
Milliyet, www.milliyet.com.tr 
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 
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: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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