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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Mayıs 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, “Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok 
ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, 
fayda, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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5. TÜRK DÜNYASI BIRLIK KURULTAYI HATAY’DA 
GERÇEKLEŞTI

Platformumuz tarafından her yıl düzenlenen 
kurultayların beşincisi bu yıl Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Türk Dünyası 
Araştırmaları Topluluğu ve Türk Strateji ve Jeopolitik 
Araştırmalar Topluluğu’nun ev sahipliğinde 
düzenlendi. 

Kurultay’ın ilk gününde katılımcılar Hatay’ın 
Yayladağı ilçesinde bulunan Türkmen kamplarını 
ziyaret ettiler. Bölgede inceleme yapan katılımcılar, 
Türkmenlerin sorunlarını dinlediler. Ardından 
Antakya bölgesindeki tarihî mekânları gezdiler.

Programın ikinci gününde panel ve kurultay 
gündemine geçildi. Kurultay’ın açılış konuşmasını 
Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi 
Başkanı Ahmet Mustafa Erdoğan yaptı. Kurultayın 
hazırlık sürecinden bahseden Erdoğan, Ziya 
Gökalp’in “Turan” şiirinden iki dize okudu ve Türk 
birliğinin hayal olmadığını vurguladı. Kurultayın 

teması kapsamında Hatay’ın Suriye Türklüğü için 
önemli bir yer olduğunu ifade eden Erdoğan, Irak ve 
Suriye Türkmenlerinin meselelerinden bahsetti.
Erdoğan’ın ardından kürsüye konuşmalarını yapmak 
üzere TDBP Genel Koordinatörü Halit Gökalp Küçük 
geldi. Küçük, Platform adına yapılan çalışmalardan 
bahsetti. Geçtiğimiz dönem “Yesevi Yolunda” 
başlığıyla belirlenen projeler kapsamında yapılan 
faaliyetleri anlatan Küçük, Makedonya’daki Türklere 
yapılan eğitim yardımı hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu. Programın resim ve videolarını paylaşan 
Küçük, bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini 
vurguladı ve teşekkür etti. Ardından kürsüye TDBP 
Genel Sekreteri Ahmet Alkan gelerek kurultay teması 
ve platform hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmet 
Alkan, Ortadoğu’daki Türk varlığının sosyolojik 
tahlillerini yaptıktan sonra, “Binlerce Türkmen 
saldırıya uğrarken, katledilirken hiçbir şey yokmuş 
gibi davrananları ne tarih ne de büyük Türk milleti 
affetmeyecektir.” dedi.
Konuşmaların ardından “Türkmeneli Paneli”ne 
geçildi. Panelin oturum başkanlığını Türk Ocakları 
Hatay Şubesi Başkanı Doç. Dr. Murat Tiryakioğlu 
yaptı. Konuşmacılar ise Suriye Türkmeni eğitimci 
İsmet Bozoğlan ve Kerkük Türkmenlerinden Zemir 
Kerkükoğlu oldu. Oturum Başkanı Tiryakioğlu, 
Türkmeneli kavramının Irak ve Suriye Türklerinin 
yaşadığı coğrafya olduğunu vurgulayarak sözlerine 
başladı. Özellikle Suriye Türkmenlerinin varlığının 
Suriye krizi çıkana kadar pek bilinmediğini 
söyleyen Tiryakioğlu, Türkmen meselesi hakkında 
genel değerlendirmelerde bulundu. Ardından sözü 
İsmet Bozoğlan’a bıraktı. Bozoğlan, sözlerine 
kendi yaşamından ve Suriye’den Türkiye’ye 
geliş sürecinden bahsederek başladı. Suriye 
Türkmenlerinin 1952 yılına kadar Suriye’de hiçbir 
talep sunamadıklarını ifade eden konuşmacı, 1952’de 
ilk olarak eğitim hakkı talebinin Esad yönetimine 
iletildiğini belirtti. İktisadi hayatın hiçbir alanında 
Türkmenlere desteğin olmadığını belirten konuşmacı, 
Türkiye’nin Türkiye’ye gelen Türkmenlere yönelik 
politikalarında eksikler olduğunu da söyledi. 
Eğitimde Suriye müfredatının uygulanmasının 
yanlış olduğunu Türkmenlere Türklük bilincinin 
aşılanması gerektiğini ifade etti. Suriye’de ciddi 
bir asimilasyon politikasının yürütüldüğünü ve 
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Araplaştırma siyasetinin Türkmenler üzerinde ciddi 
etkiler bıraktığını söyleyen Bozoğlan, Suriye’de 
şimdi de başka devletçiklerin kurulma projelerinin 
olduğunu buna karşı önlem alınması gerektiğini, 
gerekirse bir Türkmeneli devletinin kurulması 
gerektiğini söyledi. Bozoğlan’ın arından sözü 
Zemir Kerkükoğlu aldı. Kerkükoğlu da Kerkük’te 
yaşadığı yılları ve Türkiye’ye geliş sürecini anlatarak 
sözlerine başladı. Irak’taki Türkmen varlığı hakkında 
bilgiler veren Kerkükoğlu, Irak Türkmenlerinin 
kendisini Suriye Türkmenlerine göre daha çok ifade 
edebildiğini vurgulayarak bunun bir şans olduğunu 
söyledi. Suriye Türkmenlerinin de daha etkili 
olmak için desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Irak Türkmenlerinde milliyetçilik şuurunun 
yüksek olduğunu söyleyen Kerkükoğlu, 1980’li 
yıllarda Saddam’ın mahkemelerinde Türkçülüğün 
savunulduğunu, Çankaya Marşı’nın Irak sokaklarında 
söylendiğini vurguladı. Irak’taki Türkmenlerin 
sorunlarından bahseden konuşmacı, sözde Irak 
Kürt yönetiminin Türk okullarını kapattığını, 
Türkçe eğitimi engellediğini söyledi. Türkiye ile 
Türkmen bölgesi arasında Kürt bölgesi olduğunu 
burada Barzani ve Talabani’nin yanı sıra PKK’nın 
da var olduğunu söyleyen Kerkükoğlu, Türkmenler 
arasında da birlik olmadığını vurguladı. Ancak Irak 
Türkmen Cephesi’nin bu parçalanmışlığı yavaş 
yavaş çözdüğünü ver birliği sağladığını söyledi.

İlk panelin sonrasonda Platform üyesi gençlerden 
oluşan gençlik paneli yapıldı. “Irak ve Suriye 
Türklüğü” konulu gençlik panelinin oturum 
başkanlığını Gökkubbe Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Emre Kartal yaptı. Konuşmacılar 
ise Konya Selçuk Üniversitesi Türkçe Fikir 
Topluluğu’ndan Batuhan Dağ “Türkiye’nin Türkmen 
Politikaları” başlıklı bildiriyi, Akdeniz Üniversitesi 

Avrasya Araştırmaları Topluluğu’ndan Gülsüm 
Bostan “Krallık Sonrası Türkiye-Irak İlişkileri 
ve Türkmenler” başlıklı bildiriyi, Mustafa Kemal 
Üniversitesi Türk Strateji ve Jeopolitik Araştırmaları 
Topluluğu’ndan Mehmet Kaplan “Suriye Türkleri” 
başlıklı bildiriyi sundular.
Panellerin akabinde Türk Dünyası Birlik Platformu 
5. Genel Kurulu’na geçildi. Genel Kurul divan 
başkanlığına Emre Kartal, divan üyeliklerine ise 
Ahmet Şimşek ve Serdar Bayındır seçildiler. Yapılan 
konuşmaların ardından gelen gündem tekliflerini 
değerlendiren divan kurulu, seçim yapılmasına 
karar verdi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 
teklifiyle verilen tek listelik aday yönetim kurulu 
oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. 
Yapılan oylamanın sonucunda Mustafa Koçyegit 
Genel Sekreterliğe, Vasıf İnanç Duygulu Genel 
Koordinatörlüğe seçildi. Ayrıca 23 kişilik yönetim 
kurulu da göreve başladı. Seçimin ardından Türk 
bayrağı ile devir teslim töreni yapıldı.

Kurultayın üçüncü gününde katılımcı topluluklar 
tek tek kürsüye gelerek kendilerini tanıttılar ve 
topluluklarının faaliyetlerinden bahsettiler. Ardından 
Platform’un yapacağı faaliyetler ve projeler tartışıldı. 
Katılım belgelerinin dağıtımının ardından kurultay 
sona erdi.
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5. TÜRK DÜNYASI BIRLIK KURULTAYI SONUÇ 
BILDIRGESI
Türk Dünyası Birlik Platformu tarafından düzenlenen 
5. Türk Dünyası Birlik Kurultayı kapsamında yapılan 
konferans, panel, toplantı ve çalıştaylarda ortaya 
çıkan irade üzerine aşağıdaki maddelerde somutlaşan 
şu kararlar alınmıştır:
•Türk Dünyası Birlik Platformu (TDBP), Irak ve 
Suriye Türkmenlerinin yaşadığı beka sorunun 
ulaştığı seviyeyi göz önünde bulundurarak Türkiye 
Cumhuriyeti ve diğer bağımsız Türk Cumhuriyetleri 
başta olmak üzere bütün dünyayı bu duruma karşı 
duyarlı olmaya, uluslararası hukuk ve insan hakları 
doğrultusunda adaletli davranmaya çağırmaktadır.
•TDBP, Suriye Türklüğünün yaşadığı sorunların 
daha gür bir ses ile ifade edilmesi ve birlik içerisinde 
hareket edilebilmesi amacıyla Suriye Türklerini 
Suriye Türkmen Meclisi çatısı altında bütünleşmeye 
davet etmektedir.
•TDBP, Türkiye Cumhuriyeti’ne Türkmen 
kamplarında ikamet eden Türkmen sığınmacı 
çocuklara verilen eğitim programındaki aksaklıkları 
gidermesi için çağrıda bulunmaktadır.
•TDBP, Kerkük’ün statüsünün değiştirilmesi amacını 
taşıyan kararları ve Türk şehri Kerkük’e peşmergeler 
tarafından paçavralar asılması gibi eylemleri kabul 
edilemez olarak nitelendirmektedir.
•TDBP, başta Kerkük Türkleri olmak üzere bütün 
Irak Türklüğünü Erşat Salihi liderliğindeki Irak 
Türkmen Cephesi ile koordineli hareket etmeye 
davet etmektedir.
•TDBP, bağımsız 7 Türk devletini ilgili ve ilişkili 
konularda Suriye Türkmen Meclisi ve Irak Türkmen 
Cephesi’ni ikili ilişkilerinde yetkili muhatap 
olarak kabul etmeye ve uluslararası platformlarda 
desteklemeye davet etmektedir.
•TDBP, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde 2017 
yılının “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle 
Türkçe’nin yerinde, doğru, güzel ve kurallarına 
uygun şekilde kullanımına yönelik etkinlikler 
gerçekleştirecektir.
•TDBP, Türkçe’nin mevcut durumu ve yabancı 
kelimelerin kanunlara aykırı bir şekilde kullanılması 
konuları hakkında rapor çalışmaları yapmaya ve bu 
raporları yetkili kurumlara iletmeye karar vermiştir.
•TDBP, bilim dili olarak Türkiye Türkçesi’nin Türk 
dünyasında ortak bir kullanıma erişmesi ve alfabe 
birliğinin tesis edilmesi için çağrıda bulunmaktadır.
•TDBP, Türk dünyasının bilge lideri merhum 
Alparslan Türkeş’in doğumunun 100. yılı ve Hakk’a 
yürüyüşünün 20. yılı olması sebebiyle 2017 yılı 

içerisinde Başbuğ Türkeş’in Türk Dünyası ufkunu 
kitlelere ulaştırmak gayesiyle çeşitli etkinlikler tertip 
edecektir.
•TDBP, Türk dünyası alanında akademik çalışmalara 
sevk etmek gayesiyle “Uluslararası Türk Dünyası 
Öğrenci Kongresi” düzenlemeye karar vermiştir.
•TDBP, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyeti›nin Karabağ bölgesindeki Hocalı 
kasabasında gerçekleşen Hocalı Soykırımı’nın 
hukukî nitelikteki delillerin konferans ve paneller 
vasıtasıyla aktarılmasını kararlaştırılmıştır.
•TDBP, Türk birliği fikrini benimsemiş şair, yazar 
ve devlet adamlarının hayatını, fikirlerini, eserlerini 
anlatmak ve abide şahsiyetleri anmak amacıyla 
programlar düzenleyecektir.
•TDBP, Türk millî kültürü içerisinde önemli bir 
değer olan Nevruz kutlamalarına öncülük edecektir.
•TDBP, Kıbrıs’ta yürütülen müzakerelerde olası bir 
toprak kaybına sebebiyet verilmemesi gerektiğini 
ifade etmekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
tam bağımsızlığını desteklemektedir.
•TDBP, Batı Trakya Türklüğünün yaşadığı güncel 
problemlerin kamuoyuna taşınması amacıyla 
çalışmalar yürütecektir.
•TDBP, tarihi süreç içerisinde başta Sovyetler ve 
Rus Çarlıkları dönemlerinde üretilen suni millet 
isimleri ve suni etnik kökenlerin tespit edilmesi ve 
bunların bilimsel dayanaklarının ortaya koyulması 
için çalışmalar yapılması yoluyla Türk dünyası tarihi 
içerisinde mevcut olan birliği bozma amacı taşıyan 
fitnelerin engellenmesini hedeflemektedir.
•TDBP, Türk siyasî tarihi içerisindeki fikri 
ayrılıklardan doğan tartışmaların manipülasyona 
uğratılmasıyla ortaya çıkarılmış olan kutuplaşmaları 
reddetmektedir.
•TDBP ve üye topluluklar sahip olduğu Türk dünyası 
hassasiyetine bağlı kalmak suretiyle diğer STK’lar 
ile paydaş etkinlikler düzenlemeye karar vermiştir.
•TDBP üye toplulukları bulundukları üniversitelerde 
kişisel gelişim konulu çalışmalar ve sertifika 
programları yürütecektir.
•TDBP’nin süreli yayın hüviyetindeki resmî 
yayın organının mevcut baskı kalitesi korunarak 
kurumsallaştırılması karara bağlanmıştır.
•Bugüne değin TDBP Tanıtım ve Medya Sekretaryası 
tarafından yayımlanan Türk Dünyasında yaşanan 
gelişmelerin derlendiği e-bülten formatıyla aylık 
yayın yapan  “Türk Dünyası Güncesi”, niteliği 
değişmeksizin TDBP Araştırma ve Stratejik 
Geliştirme Sekretaryası editörlüğünde yayın hayatına 
devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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KAZAKISTAN’DAN TAPI PROJESINE BÜYÜK ILGI
Kazakistan, Türkmenistan’ın insiyatifi ile hayata 
geçirilmekte olan Türkmenistan-Afganistan-Pakis-
tan-Hindistan doğalgaz boru hattı projesine büyük 
ilgi gösterdi. Kazakistan Başbakan Birinci Yardım-
cısı Askar Mamin, Türkmenistan Devlet Başkanı  
Gurbanguli Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede, 
bu konuyu dile getirdi. Kazak Başbakan Yardımcısı,  
Türkmenistan-Kazakistan Hükümetler arası Ekono-
mik İşbirliği Komisyonu toplantısı için Aşkabat’a 
geldi. Görüşmede, Türkmenistan ile Kazakistan 
ilişkileri değerlendirildi. Türkmen Liderinin Nisan 
ayında Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret ve bu 
ziyarette imzalanan anlaşmalar ve mutabık kalınan 
konuların ikili münasebetlere yeni bir ivme kazandır-
dığı belirtildi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı, baş-
latılan TAPİ projesine büyük ilgi gösterdiklerini kay-
detti. Ayrıca, görüşmede Türkmenistan’ın Astana’da 
düzenlenecek EXPO 2017 Dünya Fuarı’na katılması 
ele alındı. 

TÜRKMENISTAN’DAN KIRGIZISTAN’A TAZIYE
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev’e taziye mesajı gönderdi. Lider, mevki-
daşına Kırgızistan’ın Oş vilayetinde meydana gelen 
ve insanların ölümüne yol açan doğal afetten duydu-
ğu üzüntüleri dile getirdi. Devlet Başkanı, Oş vila-
yetinde meydana gelen heyelan dolayısıyla hayatını 
kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bu zor günle-
rinde destek sözlerini iletti. Kırgızistan Acil Durum-
lar Bakanlığı, ülkenin güneyinde Oş bölgesi Özgen 
ilçesi Ayu yerleşim biriminde toprak kayması meyda-
na geldiğini duyurmuştu. Heyelanda evleri yıkılan 7 
aileye mensup 24 kişi göçük altında kalmıştı.

TÜRKMENISTANLI SPORCULAR ASYA ŞAMPI-
YONASINDA 96 MADALYA KAZANDI
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bu sene Eylül 
ayında düzenlenecek Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 
5. Asya Oyunları’na hazırlıklar öncesinde Olimpiyat 
Köyünde halter, yüzme ve kik boks dallarında Asya 
Şampiyonaları gerçekleştirildi. Türkmen sporcular 
“Inspiring Ashgabat” sloganıyla düzenlenen bu ulus-
lararası turnuvalarda toplam; 30 altın, 32 gümüş ve 
34 bronz olmak üzere 96 madalya kazandı.

KIRGIZISTAN’DA HEYELAN
Kırgızistan’ın güneyinde meydana gelen toprak kay-
masında göçük altında kalanları arama çalışmala-
rı sürürken, aynı bölgede yaşanan ikinci heyelanda 
daha önce boşaltılan 10 ev toprak altında kaldı. Acil 
Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Oş 
Bölgesi Özgen İlçesi Jalpak-Taş yerleşim biriminde 
bir heyelanın daha meydana geldiği ve 10 evin toprak 
altında kaldığı belirtildi. Heyelan riski taşıyan bölge-
deki halkın daha önce güvenli bölgeye nakledildiği 
anımsatılarak, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı 
bildirildi. Köydeki okul, kreş, dispanser ve cami gibi 
yapıların hala heyelan tehlikesi altında olduğu ifade 
edildi. Açıklamada ayrıca Özgen ilçesi Ayu yerleşim 
biriminde meydana gelen heyelanda evleri yıkılan 
yedi aileye mensup 21 kişinin arama çalışmalarına 
devam edildiği hatırlatıldı.

ÖZBEKISTAN’DAN GÜVENLIK KONULU AÇIKLA-
MALAR

Özbekistan İçişleri Bakanı Abdusalom Azizov, ülke-
sinin her türlü saldırıya karşı koyabilecek güce sahip 
olduğunu söyledi. Azizov, başkent Taşkent’te dü-
zenlediği basın toplantısında, emniyet birimlerinde 
yapılan reformlar hakkında bilgi verdi. Emniyet bi-
rimlerinin, bağımsızlığın ilk yıllarından bu yana hal-
kın huzurunu korumak için çalıştığını, Özbekistan’ın 
Orta Asya’nın istikrar adası olarak adlandırıldığını 
ifade eden Azizov, “Her türlü saldırıya karşı durabi-
lecek güce sahibiz.” diye konuştu. Azizov, yeterince 
dini bilgiye sahip olmayan bazı vatandaşların, çalış-
mak için gittikleri yurt dışında, özellikle Rusya’nın 
Kafkasya bölgesinde radikal gruplara katıldığını, bu 
kişilerin ülkeye döndükten sonra yasa dışı örgütlerin 
fikirlerini yaymaya çalıştığını belirterek bu konuda 
kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ve bu tür girişim-
lerin emniyet birimleri tarafından tespit edilerek son-
landırıldığını kaydetti.
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AZERBAYCAN’DAN AVRUPA KONSEYI PARLE-
MENTERLER MECLISI’NE KINAMA
Azerbaycan Milletvekili Akay Guliyevparlamento 
oturumunda, “AKPM Türkiye’de darbe girişimini kı-
namadı, bu konuya kayıtsız kaldı. Türkiye’nin 1949 
yılından itibaren üyesi olduğu kurumun aldığı bu ka-
rar çok üzücüdür. AKPM kararında ‘Türkiye neden 
FETÖ-cüleri temizliyor?!’, ‘Türkiye’de referandum 
OHAL’ de gerçekleşti’. Her ülke teröre karşı müca-
dele ediyor ve bu adımı atmalı. Geçen yıl Fransa’da 
terör saldırısı nedeni ile OHAL ilan edildi ve bugün 
Fransa’da seçimler OHAL döneminde gerçekleşiyor. 
Neden Fransa’ya karşı böyle karar alınmıyor. Zira 
bazı güçler, Türkiye’de başarısız darbenin kısasını 
almak istiyor.” dedi. 
AKPM kararının müslüman ülkelere karşı çifte stan-
dartların mevcut olduğunu gösterdiğini ifade eden 
milletvekili Ganire Paşayeva da, “Bunu Azerbaycan 
olarak her zaman biz de yaşıyoruz. AKPM ilkelerine 
göre, kuruma üye olan ülke diğer ülkenin toprakla-
rını işgal edemez, fakat Ermenistan uzun yıllardır 
Azerbaycan topraklarını işgal altında tutuyor. Buna 
rağmen AKPM Ermenistan’a karşı hiçbir baskı yap-
mıyor. Bu kurumda çifte standartlar mevcut.” diye 
konuştu.
Milletvekili Zahid Oruc AKPM kararının kasıtlı ol-
duğunu ifade etti. Söz konusu kararın Türkiye’nin 
bağımsız siyasetini engellemek amacı taşıdığını 
kaydeden Oruc, “Azerbaycan haklı olarak bu ko-
nuda Türkiye ile dayanışmadadır.” dedi. AKPM’in 
Türkiye’ye karşı kararının da şaşkınlık verici bir şey 
olmadığını ifade eden Milletvekili Siyavuş Novru-
zov: “Biz bir çok kez Avrupa kurumlarının bize karşı 
adaletsiz kararlarına tanık olduk. Türkiye’nin iç işle-
rine karışıyorlar.” dedi.

SABRI ERGÜNAL KARADAĞ’DAN GÜMÜŞ MA-
DALYA ILE DÖNDÜ
Kırcaali Arda Boks Spor Kulübünün genç boksörü 
Sabri Ergünal, Karadağ’ın başkenti Podgorica’da 
düzenlenen uluslararası boks turnuvasından gümüş 
madalya ile döndü. 15 ülkeden 140 yarışmacının 
katıldığı etkinlikte Ergünal, uluslararası bir turnuva-
da ilk madalyasını kazandı.  Sabri Ergünal, turnuvada 
Kırcaali’yi temsil eden tek yarışmacıydı. Dört yıldır 
yarışmalara katılan genç boksör, ulusal şampiyona-
larda üç altın ve üç gümüş madalya kazandı.

TÜRKIYE VE AZERBAYCAN SILAHLI KUVVETLE-
RI ORTAK TATBIKAT GERÇEKLEŞTIRDI
Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbay-
can’da ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Temsili 
düşman hedefleri kara ve havadan hedef alındı. Tatbi-
katta temsili düşman hedeflerine kara ve havadan sal-
dırılar düzenledi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 
askeri iş birliği çerçevesinde düzenlenen tatbikatta 
amaç iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinas-
yonun geliştirilmesiydi. Bakü yakınlarındaki askeri 
eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta ise 1000 
asker, 80 tank ve zırhlı araç, 60 top ve havan topu, 
12 Mi-35 ve Mi-17 taarruz ve nakliye helikopterleri 
ve hava savunma sistemleri kullanıldı. Yükseklikler-
deki temsili düşman hedeflerine gerçekleştirilen top, 
havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla baş-
layan tatbikat, tank ve zırhlı araçlar düşman hedef-
lerine doğru atışlar yaptı. Hedefler yapılan atışlarla 
imha edilirken helikopterle düşman mevzilerine in-
dirilen askerler de bölgeyi ele geçirdiler. Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tuğgeneral Zafer 
Ocak’ın da tatbikatı izleyenler arasındaydı. Tatbika-
tın ikinci günü temsili yaralıların helikopterlerle tah-
liye edilmesiyle son buldu.

ILHAM ALIYEV UNESCO GENEL MÜDÜRÜ IRINA 
BOKOVA ILE GÖRÜŞTÜ
Görüşmede Azerbaycan ile UNESCO arasında işbir-
liğinin başarıyla geliştiği kutlandı, bu açıdan dünya-
da büyük nüfuz kazanan IV. Dünya Kültürlerarası 
Diyalog Forumu’nun büyük önemi değerlendirildi. 
UNESCO Foruma büyük önem vermesinden duy-
duğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, “Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu’na 
ilgi her yıl artıyor ve bu önlem artık küresel olaya 
dönüşmüştür.” dedi. İrina Bokova Azerbaycan’ın, 
UNESCO’nun bu forumunun önemli ortaklarından 
biri olmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.
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ÜÇÜNCÜ KEZ BULGARISTAN BAŞBAKANI OLAN 
BOYKO BORISOV GÖREVI DEVRALDI
Üçüncü kez Bulgaristan Başbakanı seçilen Boyko 
Borisov, Mecliste yapılan yeni hükümetin yemin 
töreninin ardından Başbakanlık görevini Ognyan 
Gerckov’dan devraldı. Başbakanlık konutunda ger-
çekleşen devir teslim töreninde teknokrat hükümeti 
ve yeni 44. Halk Meclisi hükümetinin üyeleri ha-
zır bulundular. Törende Bulgaristan ulusal marşı ve 
Avrupa Birliği marşı çaldı. Seçim zaferinden dolayı 
Borisov’u tebrik eden Gercikov, “Bunun gerçek ol-
ması için dürüst ve demokratik seçimlerin yapılması 
gerekliydi, çünkü seçimler öyle olmasaydı belki de 
Siz Başbakan olmayacaktınız. Teknokrat hüküme-
ti, dürüst ve demokratik seçimler gerçekleştirdi ve 
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığına yönelik kararlı adımlar atmayı başardı. 
Size dolu bir hazine bırakıyoruz” diye kaydederek, 
Borisov’un kurduğu hükümete başarılar diledi.

IRAK’TA KABINEDEN BAYRAK TEPKISI 
Irak’ın Kerkük şehrinde devlet daireleri üzerinde 
Kürt Bölgesel Yönetimi Bayrağının asılması ile ilgili 
Bakanlar Kurulu’ndan tepki geldi. Bakanlar Kurulu, 
Kerkük İl Meclisinin Kerkük’ün etnik yapılarına say-
gı göstermesini istedi. Bakanlar Kurulu Kerkük’te ba-
rışçıl ortamda yaşamanın ve Irak’ın birliğinin sağlan-
ması için anayasa ve kanun çerçevesinde çalışmanın 
önemine vurgu yaptı. Bakanlar Kurulu bildirisinde 
şu ifadelere yer verildi; “Ordu, polis ve diğer güven-
lik güçlerinin terör örgütü IŞİD’e karşı birleştiği bir 
dönemde Kerkük Yerel Meclisi’nin diğer ana millet-
lerin yokluğunda Kerkük’te devlet dairelerinde Kürt 
Bölgesel Yönetimi Bayrağının asılması kararını aldı. 
Hükümet, Kerkük’te barışçıl ortamda yaşamanın ve 
Irak’ın birliğinin sağlanması için anayasa ve kanun 
çerçevesinde çalışmanın önemine vurgu yaparken, 
aynı zamanda Kerkük vatandaşlarının korunması ve 
Irak’ın birliğini sağlamak için tüm anayasal yolları 
izleyecektir.”

TÜRKMENISTAN’DA 8 MAYIS DINLENME GÜNÜ 
ILAN EDILDI
Türkmenistan Devlet Başkanı, 8 Mayıs tarihini din-
lenme günü ilan etti. İlgili karar şu şekilde: “Türk-
menistan İş Kanunun 81/3 maddesine göre, işçilerin 
dinlenme ve çalışılmayan bayram günlerini neticeli 
kullanabilmesini sağlamak amacıyla Türkmenis-
tan’ın Bakanlar Kurulu dinlenme gününü haftanın 
başka gününe geçirme hakkında sahiptir. Buna göre, 
7 Mayıs 2017 tarihindeki Pazar tatili, 8 Mayıs 2017 
tarihine aktarılmıştır. Böylece Kanuna göre, 9 Mayıs 
Zafer Bayramı olduğu için çalışanlar 8 ve 9 Mayıs 
2017 tarihinde dinlenecekler. Bu Fermana tüm ku-
rumlar uymak zorundadır.”

KAZAKISTAN’DA BAZI DERSLER MÜZELERDE 
IŞLEYECEK
Kazakistan Bilim ve Eğitim Bakanı Erlan Sağadiyev, 
önümüzdeki öğretim yılından itibaren bazı derslerin 
müzede işleneceğini belirtti. Erlan Sağadiyev, “Yeni 
öğretim yılıyla coğrafya, dünya bilgisi ve Kazakis-
tan tarihi derslerinin en az iki saatinin okul dışında, 
devlet müzelerinde veya bilim enstitülerinde yapıl-
masını planlıyor. Tabii ki bu imkânı olan bölgelerde 
hayata geçirilecek. Bu yüzden Kazakistan’daki mü-
zelerin güz dönemine kadar hazır olmaları gerekiyor. 
Öğrenciler için oturacak yer tahsisi ve diğer teknik 
konularda müzeleri hazırlamak şart.” açıklamasında 
bulundu.

TMH, KERKÜK’TE TÜRKMEN BAYRAĞINI GÖN-
DERE ÇEKTI 
Türkmen Milliyetçi Hareketi, 3 Mayıs Türkçüler 
Günü münasebetiyle Irak’ın Kerkük şehrinde şehir 
merkezinde dev Türkmen bayrağını göndere çekme 
merasimi düzenledi. Merasimde Türkmen Milliyetçi 
Hareketi Başkanı Hüsamettin Türkmen, siyasetçiler, 
parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, subaylar 
ve vatandaşlar hazır bulundu. Türkmen Milliyetçi 
Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı ve Türk-
men Milliyetçi Hareketi Üyesi Muhammet Hürmüzlü 
konuşma yaptılar. Merasimde Kerkük’ün Şehit Adil 
Şerif Caddesi’nde Türkmen Milliyetçi Hareketi Ge-
nel Merkezi önünde dev Türkmen bayrağı sloganlar 
arasında Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Hüsa-
mettin Türkmen tarafından göndere çekildi. 
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TATARISTAN “KAZAN MARATONU”NA HAZIR-
LANIYOR
21 Mayıs tarihinde Tataristan başkenti Kazan’da dü-
zenlenecek “Kazan Maratonu”nda 10 bin katılımcı 
ipi göğüsleme yarışına girecek. Tüm katılımcılar ya-
rışmanın bitiş çizgisinde hatıra madalyasını alacak. 
“Kazan Maratonu” adını alan maraton artık her ge-
çen yıl daha da geniş kitlelere kendini tanıtıyor. İlki 
geçen sene düzenlenen ve dokuz bin katılımcı ile 
kendinden söz ettiren koşu bu sene katılımcı sayısını 
on bine yükseltti. Bu yıl katılımcıları arasında Rusya 
bölgelerinden gelecek olan sporcularla birlikte, ya-
bancı ülkelerden de bu yarışmada yer almak isteyen-
ler oldu. Bu sene “Kazan Maratonu”nun esas güzer-
gahı 42,2 km lik olacak ve rota başkent Kazan’ın tüm 
mekanlarından geçecek ve yarışmanın bir bölümü de 
tarihi ve kültürel binalar bulunan yerleri de kapsaya-
cak. Katılımcılar için aynı zamanda 3, 10 ve 21,1 km 
lik rotalar da belirlenecek. Bu sene “Kazan Marato-
nu” nu diğer maratonlardan farklı kılan bir özelliği de 
olacak. Yarışmanın organizatörlerinden Vadim Yan-
girov’ a göre, bu maratondan sonra 17 Haziran’da 
Tataristan’ın Tüben Kama şehrinde çiçekli yarı ma-
raton, 15 Temmuz’da yine Kazan’da gece maratonu, 
5 Ağustos’ta Çallı kentinde tam maraton, 3 Eylül’de 
Elmet şehrinde yarı maraton, 1 Ekim’de de Kazan’da 
Milli Yarı maraton’ u düzenlenecek.

ÇUVAŞ TÜRKLERI DILINI ÖĞRENMEK ISTIYOR
Çuvaş vatanseverlerinin milli ve kültürel organizas-
yonu “İreykleh” (Özgürlük) Çuvaş dilini, edebiya-
tını, tarihini yeni nesillerin de öğrenmesi için müf-
redata alınması hususunda teklifte bulundu. Çuvaş 
vatanseverleri, Cuvaş Başkanı Mihail Ignatev’ten 
Rus dilinin yanında Çuvaş dilinin de resmî olarak 
ana yasada kabul edilmesini istediler. Bunun yanın-
da, Çuvaş devleti resm’i kurumlarında çalışanların 
Çuvaş dilini kullanımı hakkında dil reformunun dü-
zenlenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

TUZHURMATU’DA TÜRKMEN ÖĞRENCILERE 
SALDIRI 
Irak’ın Kerkük-Tuzhurmatu bölgesi arasında 
Türkmen öğrencileri taşıyan bir araç kimliği belirsiz 
silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda 
Tuzhurmatu bölgesinden olan 3 kişi yaralandı. Yara-
lılardan birisinin durumu ciddiyetini koruyor.

IRAK TÜRKMEN CEPHESI: SUIKASTLER ARAŞTI-
RILSIN
Irak Türkmen Cephesi, yaptığı açıklamayla ”Kerkük 
Gaz Şirketi Müdür Yardımcısı Muhammet Yunus’un, 
suikast sonucu hayatını kaybetmesi haberini üzün-
tüyle karşıladıklarını ve bu tür olayların Kerkük’ün 
güvenliğini zedeleyeceğini belirtti. Irak Türkmen 
Cephesi, yaptığı açıklamada Kerkük petrol ve gaz 
şirketlerindeki yetkililerin ve sorumluların suikast-
lara maruz kalmalarının perde arkasının, Petrol Ba-
kanlığı tarafından incelenmesi gerektiğini bildirdi. 
Ayrıca ITC Bağdat’taki güvenlik birimlerine çağrı 
yaparak, Kerkük’te kol gezen yasadışı ve organize 
suç örgütlerinden temizlemesini talep etti.

“SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞMAZSA KKTC OLARAK 
DEVAM EDERIZ”
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta fe-
deral bir çözümün herkesin yararına olacağını vur-
guladı. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün ola-
bilmesi için Rum yönetiminin zihniyet değişikliğine 
ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, 
Rum yönetiminin yetki paylaşma konusunda zorlan-
dığını da ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta 
konfederasyon ya da üniter yapı kurmanın, federal bir 
çözümden daha kolay olduğunu belirterek, “Biz zor 
olsa da ilgili tüm taraflarca tek kabul edilebilir çözüm 
olan federasyon için çalışıyoruz ve tüm iyi niyetimiz-
le temmuz ayına kadar olan bu kısa zaman içinde de 
yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz” dedi. Akıncı, 
Güney Kıbrıs’ta Şubat 2018’de yer alacak başkan-
lık seçimlerinin olumsuz etkilerinin erken görülme-
ye başladığını ve bunun da müzakere sürecine zarar 
verdiğini söyledi. Akıncı, “Bizden kaynaklanmayan 
nedenlerle bu müzakere süreci başarıya ulaşmayacak 
olursa biz Kıbrıslı Türkler kendi kimliğimizle de-
mokratik ve laik bir toplum olarak yolumuza KKTC 
olarak devam ederiz. Bizlerin vilayet olma gibi bir 
isteği olmadığı gibi Türkiye’nin de yeni bir vilayete 
ihtiyacı yoktur” dedi.
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IŞTIP TÜRKOLOJI’DE HOCA AHMET YESEVI 
ANILDI
İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü düzenlediği “Türk 
Günü” programında Hoca Ahmed Yesevi’yle il-
gili bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İştip Türkoloji 
Bölümünün yaptığı bu programla Makedonya’da 
Hoca Ahmed Yesevî ile ilgili ilk etkinlik de gerçek-
leştirilmiş oldu. Üniversitenin 4 nolu yerleşkesinde 
düzenlenen bu anlamlı programda açış konuşmasını 
bölüm başkanı Prof. Dr. Mariya Leontik yaptı. Dekan 
Doç. Dr. Dragana Kuzmanovska ve Üsküp Yunus 
Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz yaptık-
ları selamlama konuşmalarında Türk kültürünün ve 
Ahmed Yesevî’nin önemine değindiler, bu anlamlı 
programı gerçekleştirenlere teşekkür ettiler.

TÜRKISTAN, TÜRK DÜNYASI FOTOĞRAF SA-
NATÇILARINI AĞIRLADI
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Fotoğrafçılar Buluşması’nın 14’üncüsü Güney Ka-
zakistan Vilayeti Kültür Müdürlüğü, Türkistan Eya-
let Valiliği, Halk Sanatı Merkezi ve Görsel Sanatlar 
Müzesi işbirliği ile “2017 Türkistan Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” etkinlikleri kapsamında Kazakis-
tan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi. Çimkentte 
Halk Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik 
açılışına Güney Kazakistan Eyaleti Vali Yardım-
cısı Ulasbek Sadibekov ile Türkiye, Kırgızistan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC ve 
Tataristan(RF)’dan buluşmaya katılan 15 fotoğraf 
sanatçısının yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı. 
Türkistan Vilayet Başkan Yardımcısı U. Sadibekov, 
açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, toplumun ger-
çeğini tarihte bir iz olarak bırakanların fotoğrafçılar 
olduğunu dile getirerek,  “Fotoğrafçılık sanatı sanatın 
özel bir türüdür. Bununla birlikte, fotoğrafçılık sana-
tı aynı zamanda gazeteciliğin de bir atılım alanıdır. 
Gözümüzü kapayıp açıncaya kadar geçen kısa anın 
hikâyesidir. Çeviklik ile beceriyi gerektirir. Profes-
yonel sanatçı tarafından çekilen fotoğrafın öncelik-
le kendisi konuşur. Bugün de konuyu tek bir çekim 
ile açıklayabilen ustalardan en iyileri bu buluşmada 
toplandılar. ”dedi. Türkistan’da yedi gün süren  bu-
luşmada  Fotoğraf sanatçıları  4 gruba ayrılıp güney 
bölgesinin tüm semt ve şehirlerinde bulunan tarihi ve 
kültürel anıtlarda çekimlerini gerçekleştirdiler.

ORTA ASYA VE JAPONYA DIYALOĞU TOPLAN-
TISI AŞKABAT’TA GERÇEKLEŞTIRILDI

Orta Asya Ülkeleri ve Japonya Diyaloguna katı-
lan  ülkelerin Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı Türk-
menistan’ın ev sahipliğinde Aşkabat’ta yapıldı. Türk-
menistan Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantıya, 
Türkmen  Bakan Raşit Meredov’un yanı sıra, Japonya 
Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, Tacikistan Dışişleri 
Bakanı Sirojidin Aslov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
Erlan Abduldayev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kay-
rat Abdurrahmanov  ve  Özbekistan Dışişleri Bakanı 
Abdülaziz Kamilov katıldı. Toplantı sonrasında ya-
pılan ortak açıklamada, bölgesel güvenlik, ticaret 
ve ekonomik yatırımlar, insani ve kültürel ilişkiler 
ile çevre ve doğal afetler konularında görüş alışve-
rişinde bulunulduğu ve işbirliğini artırmaya yönelik 
önerilerin tartışıldığı kaydedildi. Katılımcı ülkele-
rin işbirliğini derinleştirmek amacıyla, Ulaştırma ve 
Lojistik Bölgesel Eylem Planı kabul edildi. Dışişleri 
Bakanlarının ortak açıklamasında, Diyalog  Grubu 
işbirliğinin tüm katılımcı ülkelerin çıkarlarını dikkate 
alarak olumlu şekilde devam ettiğine dikkat çekildi. 
Açıklamada, 2017- 2018 dönemi çalışmalarının Taci-
kistan’ın dönem Başkanlığında yürütülmesi ve 2018 
yılında yapılacak  Dışişleri Bakanları 7. Toplantısının 
Tacikistan’da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

DOĞU TÜRKISTAN’DA DEPREM: 4 ÖLÜ
Doğu Türkistan’da 5,5 büyüklüğündeki deprem ne-
deniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 
Çin Deprem Ağları Merkezi, Doğu Türkistan’ın Kaş-
gar vilayetine bağlı Taşkorgan Tacik Özerk İlçesi’n-
de yerel saatle 05.58’de meydana gelen depremin, 8 
kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Açıkla-
mada yaralı sayısına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.
Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgeye kurtarma ve sağ-
lık ekipleri gönderildi.
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TÜRKMENISTAN’DA SIGARA ILE MÜCADELE
Türkmenistan’da sigara ile mücadele kapsamında, 
yeni bir çalışma başlatıldı.  “Bir Ay Sigara ile Müca-
dele” kampanyası, ilgili bakanlıklar ve valilik tem-
silcileri, gençler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 
Aşkabat’ta yapıldı. Kampanyanın amacı, bir ay süre-
since sigaranın zararlarını topluma yansıtacak etkin-
likler düzenlemek. Kampanyanın tanıtımı dolayısıyla 
düzenlenen törende yapılan konuşmalarda, Türkme-
nistan’ın sigara ile mücadele konusundaki başarıla-
rı anlatıldı. Ülkede tütün ile mücadele kapsamında 
dumansız hava sahalarının genişletildiği bildirildi. 
Türkmenistan’da 2000 yılından bu yana halka açık 
alanlarda sigara içme yasağı bulunuyor. Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün Tütün kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 
Türkmenistan Meclisi tarafından 2011 yılında onay-
landı.  2013 yılında da, vatandaşların tütün dumanına 
maruz kalmasını önleme ve sigaranın zararlı sonuç-
larından koruma yasası kabul edildi. Son olarak 14 
Nisan’daki  Bakanlar Kurulunda, Dünya Sağlık Ör-
gütünün 2017-2021 Tütün ile Mücadele Konvansi-
yonunu hayata geçirmek amacıyla hazırlanan Ulusal 
Program, Devlet Başkanı tarafından onaylanmıştı.

DÜNYA KAZAKLARI 5. KURULTAYI ASTANA’DA 
YAPILACAK
Dünya Kazakları 5. Kurultayı Astana’da 22-25 Hazi-
ran tarihlerinde düzenlenecek. Kurultay çerçevesinde 
Kazakistan dışarısında Kazak kültür derneklerine fi-
nansman sağlanması ve yurtdışında yaşamakta olan 
gençlerin Kazakistan’a eğitim almaları için davet 
edilmesi gibi konular ele alınacak. Kurultaya yurt dı-
şından 500 kadar Kazak temsilcinin davet edileceği 
ve gençlere ağırlık verilmesi bekleniyor. Kurultayın 
ilki 1992’de Almatı’da Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in davetiyle gerçekleştirilmişti.  II. Dün-
ya Kazakları Kurultayı 2002’de Türkistan’da, III. 
Dünya Kazakları Kurultayı 2005’de Astana’da ve IV. 
Dünya Kazakları Kurultayı 2011’de Astana’da dü-
zenlenmişti.

TÜRKIYE OLMADAN KIBRIS MESELESI HALLE-
DILEMEZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı 
Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin KKTC’ye çok ciddi 
katkılar yaptığını belirterek, Türkiye olmadan Kıb-
rıs meselesinin halledilemeyeceğini söyledi. Ercan 
Havalimanı ile Akıncılar bölgesi arasında inşa edi-
len yolun açılış töreninde konuşan Özgürgün, “KK-
TC’deki siyasi çözüm ve refah Türkiye’den geçiyor. 
Ana vatan Türkiye ile birlikte bu topraklarda çok şe-
yin değişebileceğini düşünüyorum.” ifadesini kullan-
dı. Özgürgün ayrıca, Dünyada en gelişmiş ülkelerde 
dahi su sorunu yaşandığını, “Türkiye’den KKTC’ye 
su temini projesi” sayesinde adaya suyun geldiğini 
anımsattı ve sulama projesi ile tarımsal sanayinin de 
gelişebileceğini söyledi. Başbakan Özgürgün, Türki-
ye’den gelen su sayesinde, yeraltı su kaynaklarının 
zenginleştirilmesinin de sağlanacağını belirterek, 
“Barış Suyu” diye adlandırdıkları, Türkiye’den gelen 
sudan Kıbrıs Rum Kesimi’nin de yararlanabileceğini 
kaydetti. Geleceğin Türkiye ile birlikte aydınlık ol-
duğuna inancını ifade eden Özgürgün, Kıbrıs’ta her 
zaman çözümden yana olduklarını sözlerine ekledi.

IŞGAL EDILEN KIRIM’DA BIR FABRIKA DAHA 
KAPANMA EŞIĞINDE
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Kefe (Feodo-
siya) şehrinde bulunan “Feodosiya Optik Fabrikası” 
kadrosu, fabrika binasının çalışanlara maaşları öden-
meden sözde yerel yönetimin talimatı üzerine yıkıla-
bileceğinden korkuyor. Yerel medyaların bildirdiği-
ne göre Kefe sakinleri, Kırım’ın işgalci yönetiminin 
fabrikaya sipariş verecek şirket bulamayacağını ve bu 
nedenle bulunduğu yerde konut inşa etmek için fabri-
ka binasını yıkacağını tahmin ediyor. Fabrika çalışan-
larının maaşlarının en son 2016 yılının Kasım ayında 
verildiği bildirildi. Yarım yıl önce fabrika çalışma-
larını durdurdu ve ardından şirkete elektrik sağlan-
ması durduruldu. Kırım’daki mekanik fabrikasının, 
bira fabrikasının, çorap ve ofset fabrikalarının 
lağvedildiğini bildiren fabrika çalışanları, Kırım’ın 
Rusya tarafından işgal edilmesinden önce tüm bu 
şirketlerin faaliyet gösterdiğini vurguladı. Bunun-
la birlikte Kefe sakinleri fabrikada oluşan durumun 
sözde yerel yönetimin fabrikadan çok fabrikanın bu-
lunduğu araziye ilgi göstermesinden kaynakladığı 
fikrini de paylaştı.



MAYIS 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

14
www.turkdunyasibir l ik .org

TÜRKMEN KÖYÜ BEŞIR’DEKI OKULLARI TIKA 
ONARACAK
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), IŞİD’ten kurtarılan bölgelerin yeniden ima-
rında Türkmenlere yardım elini uzattı. Türkmen Be-
şir köyünün iki okulunu TİKA onaracak. TİKA’dan 
bir heyet Kerkük’e bağlı Türkmen Beşir köyünü 
ziyaret etti. TİKA heyetine Irak Türkmen Cephesi 
Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Hasan Turan, 
Kerkük İl Meclisi Üyesi ve ITC Sözcüsü Ali Mehdi 
ve Kerkük Şii Vakfı Başkanı Şeyh Habib Semin de 
eşlik etti. Terör örgütü IŞİD’in, 17 Haziran 2014 ta-
rihinde işgal ettiği Beşir köyünde 550 hane tamamen 
yıkılmış; sosyal ve kamu alanları olan resmî binalar, 
sağlık ocakları, okullar ve camiler kullanılamaz hale 
getirilmişti. Beşir köyü 30 Nisan 2016 tarihinde kur-
tarıldı ancak Türkmen köyündeki yıkım hala gözler 
önünde duruyor. TİKA heyeti, meydana gelen tahri-
bat ve yıkımdan dolayı üzücü bir manzara ile karşı 
karşıya olduklarını dile getirerek, okulların onarımla-
rına en kısa zamanda başlayacaklarını belirtti.

TÜRK AKIMI’NIN INŞAATINA BAŞLANDI
Rus enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamada, 
Türk Akımı projesinde Karadeniz’den geçecek boru 
hattı için inşaatın, belirlenen takvim doğrultusunda 
başladığı belirtildi. İnşaatının AllSeas şirketine ait 
Audacia adlı gemiyle yürütüldüğü ifade edilen açık-
lamada, Karadeniz’in daha derin kısımlarında ise 
boru hattı inşaatının Pioneering Spirit adlı gemiyle 
yürütüleceği bilgisine yer verildi. Hükûmetler arası 
anlaşmanın geçen yılın ekim ayında İstanbul’da im-
zalandığı Türk Akımı projesi kapsamında, her biri 
yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki 
boru hattının inşa edilmesi planlanıyor. İlk hattın Tür-
kiye’ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması 
halinde Avrupa’ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor.

IRAK TÜRKMEN CEPHESINDEN PKK PAÇAVRASI 
TEPKISI
Irak Türkmen Cephesi’nden Kerkük’te PKK bayrak-
ları açılması rezaletiyle ilgili açıklama yapıldı. Ker-
kük’te paçavraların asılmasından Bağdat’ı sorumlu 
tutan Türkmen Cephesi, Kerkük İl Yönetimini göre-
ve çağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Türk-
men Cephesi, PKK bayrağının Kerkük’te asılmasının 
‘provokasyon’ olduğunu söyledi. PKK’nin yasal bir 
örgüt olmadığına vurgu yapılan Irak Türkmen Cep-
hesi, açıklamasında şunlara yer verildi; “Yasal olma-
yan, halen terörist listesinde olan PKK’nin Kerkük’te 
kendi bayrağını dalgalandırması ve sorunların çıkar-
tılmasından Irak Hükümeti sorumludur. Bazı Kürt 
partileri de PKK’ye destek veriyor. Kerkük il yöneti-
minin PKK’nin çıkartmak istediği provokasyonların 
önünü almalıdır.”

AZERBAYCAN, ERMENISTAN ISTIHBARATININ 
TERÖR EYLEMINI ÖNLEDI
Azerbaycan Başsavcılığı, Savunma Bakanlığı, İçişle-
ri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan 
ortak açıklamada, Ermenistan istihbarat birimlerinin 
direktifleriyle Bakü’de terör eylemi yapmayı planla-
yan bazı Azerbaycanlı subay ve sivillerin tutuklandı-
ğını bildirildi. Açıklamada, “vatana ihanet” suçu ile 
tutuklananların, çeşitli dönemlerde askeri sır niteli-
ğindeki bilgileri Ermenistan istihbaratına aktardıkla-
rının belirlendiği kaydedildi. Tutuklananların, Erme-
nistan istihbaratının direktifleriyle Bakü’de sabotaj 
ve terör eylemleri planladıkları belirtilen açıklama-
da, olayın soruşturulması için ilgili kurumlarca ortak 
soruşturma grubu kurulduğu, araştırmaların devam 
ettiği ifade edildi. Açıklamada, Ermenistan’ın Azer-
baycan’a yönelik hain girişimlerine bundan sonra da 
fırsat verilmeyeceği ve ağır karşılıkta bulunulacağı 
vurgulandı.

NAZARBAYEV BÜYÜK ZAFER’IN 72. YILI KUT-
LAMALARINA KATILDI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, başkent Astana’da düzenlenen Büyük Zafer’in 
72.yılı kutlamalarına katıldı. İkinci Dünya savaşına 
katılaların anısına yapılan Vatan Koruyucular Anıtı 
alanında düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, anıta çelen bıraktı ve saygı duruşunda 
bulundu.
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KOSOVA’DAKI TÜRK ASKERLERI BIR KÖY OKU-
LUNU ONARDI

1999 yılından bu yana Kosova’da KFOR barış gü-
cünde görev yapan Türk askeri, Kosova’da sağlıktan, 
kültüre, yol yapımından eğitime kadar her alanda des-
tek sunmaya devam ediyor. Mehmetçik Kosova’da 
Lutoglav köyü Besim Recay İlköğretim Okulu’nun 
4 sınıfının komple bakım onarım ve mefruşatının ye-
nilenmesini yaparak, okulun bahçesinde de spor ala-
nı yaptı. Açılış törenine katılan Kosova Türk Temsil 
Heyeti Başkanı Albay Mustafa İhsan Tavazar, Koso-
valı çocukların herşeyin en iyisine layık olduğunu ve 
modern bir şekilde onarılan okulun çocuklara hediye 
edildiğini söledi. Türkiye Cumhuriyeti Prizren Baş-
konsolosu Selen Evcit de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğu-
nu belirtti. Besim Recay İlköğretim Okulu Müdüresi 
Şipe Kastrati de, Türk askerine teşekkür ederek ço-
cukların çok sağlıksız sınıflarda eğitim gördüklerini 
ancak şuan sınıfların baştan sona yenilenmesinden 
dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların 
ardından davetliler yeni onarılan sınıfların açılış kur-
delesini kestiler.

RAMIL HASANOV ETNOSPOR KÜLTÜR FESTIVA-
LI’NIN AÇILIŞ TÖRENINE KATILDI
Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasa-
nov ve beraberindeki heyet, Geleneksel Türk spor-
larını canlandırmak amacıyla Dünya Etnospor Kon-
federasyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç`ın katılımlarıyla 
düzenlenen 2. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış 
törenine katıldı. İstanbul’da Yenikapı etkinlik 
alanında düzenlenen Festival’de atlı cirit, atlı 
okçuluk, kökbörü, mas ve yağlı güreşler gibi gele-
neksel Türk sporlarının yanısıra çocuklara ve gençle-
re yönelik aktiviteler de yeraldı.

ASTANA’DA KONTROLLER ARTACAK
Astana Valiliği’nden yapılan açıklamada, mayıs ayı 
boyunca Kazakistan başkentinde pasaport ve kimlik 
kontrollerinin, EXPO-2017 fuarının hazırlıkları kap-
samında kayıtsız vatandaşların belirlenmesi amacıyla 
yapılacağını duyuruldu. Kontrollerin artırılacağı kay-
dedilen açıklamada, Astana sakinleri ve şehir misa-
firlerinin kontrolleri anlayışla karşılamaları ve idarî 
kolluk makamlarına gerekli belgeleri sunmaları ko-
nusunda uyarılar yapıldı.

TÜRKMEN KARDEŞLIK OCAĞININ 57. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ
Türkmen Kardeşlik Ocağının 57. kuruluş yıl dönü-
münü Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen törenle 
kutladı. ITC Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat 
Salihi etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkmen mil-
li bayrağının önemine vurgu yaparak, “Bayraksız 
millet hiç olur, yok olur, sahipsiz ve ayaklar altında 
kalır.” dedi. Türkmenlerle ilgili sosyal ve kültürel 
faaliyetleri bulunan Türkmen Kardeşlik Ocağının 
önemine dikkati çeken Salihi, Ocağın Türkmenlere 
atalarından emanet kaldığını ifade etti. Türkiye’nin 
Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da yaptığı konuşma-
da, Ocağın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Ocak, 
Türkmeneli’nin en köklü kurumlarından biri. Ocağın 
kuruluşundan 57 yıl geçmiş. Kerkük Türkmeneli’nin 
gözbebeği ise Ocak da Türkmen kültürünü geleceğe 
taşımanın göz bebeği.” diye konuştu. Türkmenler 
arasında hiçbir ayrımı kabul etmeyeceklerini dile 
getiren Yıldız, “Türkmenler, Türkmeneli coğraf-
yasının neresinden gelirse gelsin, hepsini bir arada 
görmek istiyoruz. Türkiye’yi yanınızda görmek iste-
diğinizi biliyoruz. O yüzden yanınızdayız ve sizleri 
kendimizden ayrı tutmuyoruz. Ocağınız sönmesin ve 
hep daim olsun. Türkmen kardeşliği ve Türkmenler-
le Türkiye’nin kardeşliği de daim olsun.” dedi. Te-
rör örgütü IŞİD saldırıları nedeniyle yerinden edilen 
Telaferlilerin durumuna da değinen Yıldız, Telafer-
lilerin eski günlerine kavuşmasını sağlayacaklarını 
vurguladı. 
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TÜRK DÜNYASI VE ENFORMASYON ALANI FO-
RUMU KAZAKISTAN’DA GERÇEKLEŞTI
Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafın-
dan Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Üni-
versitesinde düzenlenen foruma, TWESCO Başkanı  
Darhan Kıdırali, Güney Kazakistan Eyaleti Valisi 
Janseyit Tuymebayev, TÜRKSOY Uluslararası Teş-
kilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu 
Ajansı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk 
Tokat, TRT Avaz Koordinatörü Murat Akkoç, Dün-
ya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Sele ve Türk 
dünyasından gazetecilerin yanı sıra çok sayıda davet-
li katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Güney 
Kazakistan eyaleti Valisi Tuymebayev, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, “Türk 
dünyasında ortak televizyon kurulması ve bu televiz-
yonun Türk dünyası değerlerini yaymak için hizmet 
etmesi gerektiği” şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. 
Tuymebayev, ortak televizyon ile Türk devletleri ara-
sında bilgi paylaşımını sağlamanın ve iş birliğinin 
geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi. 
Türk Keneşi Proje Yönetmeni Ceyhun Şahverdiyev, 
“TRT-Avaz” Başkanı Murat Akkoç, Azerbaycan’ın 
ITV İçtimai Televizyon ve Radyo Şirketi Orta Asya 
ve Kazakistan temsilcisi Fuzuli Mecidli, Kırgızis-
tan’ın “Kabar” Ulusal Haber Ajansı Müdür Yardımcı-
sı Tınçtıkbek Karımsakov, “NTV” Televizyon Kanalı 
program yayın yönetmeni Аhmet Yeşiltepe,  merkez 
ofisi Brüksel’de bulunan “EURELIZ” Medya ve 
Stratejik Komünikasyonlar Şirketi Müdürü, gazeteci 
Eli Haciyeva ve “Cumhurbaşkanı ve Halk” gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Marat Tokaşbaev’ın katılımı 
ile gerçekleşen ikinci panele “Habar” Ajansı” Baş-
kan Yardımcısı Rinat Kertayev moderatörlük yaptı. 
İkinci panel katılımcıları, Kazakistan Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 2014 yılında Bodrum Zir-
vesinde sunduğu Türk Dünyası ortak televizyon ka-
nalının kuruluşu konusunu etraflıca değerlendirerek, 
kendi önerilerini ortaya koydular.

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZBEKISTAN 
CUMHURBAŞKANI ILE GÖRÜŞTÜ

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu’na 
katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti 
Pekin’de temaslarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya 
geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Four 
Seasons Hotel’de gerçekleşen görüşmede iki lider, 
Özbekistan ve Türkiye arasında işbirliğinin güçlen-
dirilmesi yönünde görüşmelerde bulundu.

ÇINLI COSCO’DAN KAZAKISTAN’DA DEV 
YATIRIM
Çin’in en büyük gemicilik şirketi COSCO, 
Kazakistan-Çin sınırındaki özel ekonomik bölgeye 
yatırım yapmayı planlıyor. “Tarihi İpek Yolu”nu 
canlandırmak için 2013 yılında ortaya koyduğu 
Kuşak ve Yol girişimi kapsamında Çin, küresel 
kalkınmayı arttırmak amacıyla milyarlarca dolarlık 
altyapı yatırımlarıyla desteklediği şekilde Asya, 
Afrika, Avrupa ve ötesindeki bağlantıları geliştirmeyi 
hedefliyor. COSCO Başkanı Xu Lirong, Pekin’de 
düzenlenen Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol 
Forumu’nun yan görüşmeleri kapsamında, Kazakis-
tan’ın ulusal demiryollarına ait Korgas özel ekonomik 
bölgesi’ndeki kara limanının yüzde 24 hissesini al-
mak için bir anlaşma imzalayacaklarını ifade etti. Bu 
yatırımla birlikte Çin’den Avrupa’ya demiryolu vası-
tasıyla taşınacak mallar için Korgas özel ekonomik 
bölgesinin bir aktarma merkezi olması bekleniyor. 
Lirong söz konusu yatırımın miktarını açıklamasa da, 
aynı proje kapsamında Çin’de bulunan Lianyungang 
limanına da yatırım yapacaklarını kaydetti.
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ERZINCAN AHISKA TÜRKLERI SEMPOZYU-
MU’NA EV SAHIPLIĞI YAPTI
Erzincan Valiliği, Erzincan Üniversitesi ile Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği’nce (DATÜB) düzenlenen, 
Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu 
gerçekleştirildi. Üniversitenin konferans salonunda 
düzenlenen ve üç gün süren sempozyumda, Ahıs-
ka Türklerinin göç, savaş ve sürgünler sonucu 
yerleştikleri farklı coğrafyalarda kimliklerini ve 
kültürel özelliklerini korumaları konusu ele alındı. 
Sempozyumda dünyanın birçok ülkesinden gelen 
akademisyenler; coğrafya, demografi, dilbilim, dini 
hayat, edebiyat, eğitim, ekonomi, felsefe, göç, görsel 
sanatlar, gündelik hayat, kent araştırmaları, kimlik, 
kültürel yapı, müzik, sinema, sağlık, siyaset bilimi, 
sosyal bellek, sosyal psikoloji, tarih ve toplumsal 
yapı konularının ele alındığı toplam 100’den fazla 
sunum gerçekleştirdi. Sempozyumda sunulan yak-
laşık bin 500 sayfa bildiri kitap haline getirilerek 
ilgili kurumlara verilecek. DATÜB Genel Sekrete-
ri Fuat Uçar ise sempozyum ile Ahıska Türklerinin 
sorunlarını gündeme getirmek istediklerini ifade etti.
Ahıska Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve 
tarihi yapısının bir kitap haline getirileceğini ve ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılacağını belirten 
Uçar, bu çalışmanın birçok çalışmaya ışık tutacağını 
kaydetti. Sempozyumun kapanış ve değerlendirme 
toplantısının ardından katılımcılar, Üzümlü ilçe-
sindeki Ahıska Türklerini ziyaret ederek yerleşim 
alanlarını ve hayatlarını gözlemledi.

KAZAKISTAN’DA ELEKTRONIK KITAP OKUMA 
SEFERBERLIĞI
Kazakistan’ın Kamenogorsk şehrinde ilk uygulandı-
ğında başarılı sonuçlar veren toplu taşımada elektro-
nik kitap uygulaması Başkent Astana’da da hayata 
geçiriliyor. Astana Bilimland adı verilen uygulama 
sayesinde okuyucular 120’yi aşkın Kazakça, Rusça, 
İngilizce ve Arapça esere cep telefonlarıyla erişebile-
cek. Astana valiliği elektronik kitap uygulamasını yıl 
sonuna kadar başkentin tüm duraklarında ve içeriğini 
daha da genişleterek hizmete sunmayı planlıyor.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTITÜ-
SÜ’NÜN TÜRKSOY ZIYARETI
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Dursun Yıldırım Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatı Genel Sekreterliği’ni ziyaret etti. TÜRKSOY 
Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş 
tarafından kabul edilen Prof. Yıldırım, Türk Kültü-
rünü Araştırma Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği çalış-
malara dair bilgi paylaşırken, taraflar TÜRKSOY 
ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü işbirliğinde 
gerçekleştirebilecek projelere dair fikir alışverişinde 
bulundu. 

KIRIMOĞLU UKRAYNALI ÖĞRENCILERE KIRIM 
TATAR TARIHINI ANLATTI
Kırım   Tatar   Milli   Lideri   Mustafa   Abdülcemil   Kırı-
moğlu,   Kiev   Ulusal   Taras   Şevçenko   Üniversitesin-
de “2. Dünya   Savaşı   sırasında   Kırım   Tatar   halkının   
yaşadığı   trajedi” konulu   konferans   verdi. 2.   Dünya   
Savaşı   sırasında   on   binlerce   Kırım   Tatarının   diğer   
milletlerle   birlikte Nazilere   karşı   savaştığını ancak   
Kırım’ın   Sovyetler   Birliği   tarafından   Nazi işgalinden   
kurtarılmasının   Kırım   Tatarları   için   büyük   bir   acıya   
dönüştüğünü ifade etti. Kırımoğlu o dönemi,   “Sür-
gün   süreci   insanlık   dışıydı.   Sabaha   karşı,   gece   evlere   
geldiler. Toplanmak   için   15   dakika   verildi…   İnsan-
lar   Yahudiler   gibi  kurşuna dizileceklerini   düşündü.   
Karışık   aileler yani   bir   eşin   Kırım   Tatarı   diğerinin 
başka milletten  olduğu aileler   ya   boşanmaya  ya   da   
birlikte   sürgün edilmeye zorlandı.  Çoğu eşleriyle   bir-
likte   sürgüne   gitti…” diye   anlattı. Tarihi olaylardan   
sonra   yakın zamanda gerçekleşen gelişmelere  ge-
çen   Kırımoğlu,   Rusya   Federal Güvenlik   Servisi’nin   
(FSB)   NKVD’den   daha    insani   davranmadığını   be-
lirterek,   “Rusya   yine Kırım’ı   işgal   etti    ve   Sovyetler   
rejiminden   daha   kötü   bir   rejim   oluşturdu.   Uzun   yıllar   
sürecinde  ana   vatanına   dönmek   için   mücadele   eden    
halk,   yine   yavaş   yavaş   vatanını   terk   ediyor.   Bugün 20   
bine    yakın   Kırım   Tatarı   Kırım’ı   terk   ett i  ve   Ukray-
na’nın   ana   kısmında   yerleşti. Bu yarımadadaki   Kırım   
Tatar   nüfusunun   yüzde   8 ila 9’una   tekabül   ediyor”   
açıklamasında bulundu.
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KAZAKISTAN’DA KIRIM TATARLARI HAKKINDA 
MAKALE

Kazakistan’da “Türk Alemi” gazetesinde Kırım Ta-
tarları hakkında geniş bir makale yayınlandı. Filolog 
Dr. Seydin Bizakov’un Kazak dilinde kaleme aldığı 
makalede Kırım ve Kırım Tatarlarının tarihi anlatı-
lırken, tüm dünyanın Kırım Tatar halkının trajik ka-
derini bilmesi gerektiği ve Kırım Tatarlarıyla daya-
nışma içinde olunması gerektiği kaydediliyor. Ayrıca 
makalede, günümüzde de Rus işgali altında bulunan 
Kırım’da Kırım Tatar halkının çok zor durumda ol-
duğunu belirten Seydin Bizakov, çok büyük acılar 
çeken ama Stalin ve komünist sistemi yenen Kırım 
Tatar halkının özgür olacağına ve Kırım Tatar milli 
özerkliğinin kurulacağına inanıldığına dair ibareler 
de yer aldı. Makalede Kırım’ın Ukrayna’nın bir par-
çası olduğu kaydedilirken, geleceğinin Ukrayna’ya 
bağlı Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti olduğu belir-
tiliyor.
 
TÜRKMENISTAN BAKANLAR KURULUNDA DE-
ĞIŞIKLIK
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hammedov başkanlığında toplanan genişletilmiş Ba-
kanlar Kurulu toplantısında yeni idari kararlar alındı. 
Ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Sanayi-
den Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yarımcısı Ba-
tır Ereşov’un yerine, Türkmen Kimya Devlet Kuru-
mu Başkanı Muhammetmurat Aydoğduyev  getirildi.
Devlet Başkanı ve Türkmenistan Meclisinin kararı 
ile Türkmenistan Başsavcısı görevine atanan Batır 
Atdayev’den boşalan Ticaretten Sorumlu Bakanlar 
Kurulu Başkan Yardımcısı görevine de, Daşoğuz Vi-
layeti  Hakimi  Orazmurat  Gurbannazarov atandı. 
Kabinede yapılan değişikliklere paralel olarak Daşo-
ğuz vilayeti hakimliği ve bazı devlet kurumlarının üst 
yönetimlerine de yeni atamalar yapıldı.

IŞTVAN MANDOKI’NIN BILIMSEL ÇALIŞMALARI-
NIN DERLEME KITABININ TANITIMI YAPILDI
Kazakistan Ulusal Akademik Kütüphane’sinde ger-
çekleşen toplantı Macar ve Türk halklarının kültürel 
ilişkilerinin gelişmesine büyük katkıda bulunan Man-
doki’nin vefatının 25. yılına atıfla organize edildi. 
Akademi başkanı D. Kıdırali’nin moderatörlüğünde 
yapılan yuvarlak masa toplantısına Macaristan As-
tana Büyükelisi Andraş Barani, diplomatlar, anılan 
kitabı hazırlayaran Macaristanlı bilim adamı, Аdam 
Molnar, Macar Türkolog, Mandoki’nin öğrencisi Da-
vid Şomfai ve Türkolog bilim adamları ve aydınlar 
katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Аkademi Başkanı 
Darhan Kıdırali tanıtımı yapılan eserin Тürk Akade-
misi’nim projesi çerçevesinde hazırlandığını, ayrıca 
Macaristan’ın ilmi çevreleri ve TWESCO аrasında 
oluşan işbirliğinin sonuçları hakkında konuştu. Ka-
zakistanlı okurlara tanıtımı yapılan kitabın sunumunu 
2015’de Macaristan’da Budapeşte şehrinde yapmıştı.

NAZARBAYEV’DEN BÜYÜK AVRASYA ORTAKLI-
ĞI’NA DESTEK
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Uluslararası Kuşak ve 
Yol İşbirliği Forumu’nun  açılış töreninde dile getir-
diği Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Büyük Av-
rasya ortaklığına ihtiyacı olduğu fikrine Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den destek 
geldi. Forum kapsamında gerçekleşen yuvarlak masa 
toplantısında konuşma yapan Nazarbayev, Putin’in 
ifadelerini desteklediğini söyleyerek, “Kuşak ve Yol” 
sürecinde Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) bü-
yük rol oynadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Nazar-
bayev, AEB’nin geçtiğimiz yıllarda ekonomik kriz 
gibi zorlu süreçten geçtiğini, ama buna rağmen bu yıl 
ekonomik büyümenin gözlemlendiğini ifade etti ve 
delil olarak AEB’deki ticaret hacminin bu sene %30 
arttığını belirtti. AEB’nin 180 milyonluk büyük bir 
piyasa olduğunu dile getiren Nazarbayev, bu bağlam-
da Büyük Avrasya Ortak Ekonomi Alanı’nın kurma 
fikrinin yeni bir anlam kazanacağını ifade etti. 
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UKRAYNA’DAN GETIRILEN AHISKA TÜRKLERI-
NE IŞKUR’DAN IŞ IMKANI
Üzümlü Kaymakamlığı Merkez ve Köylere Hiz-
met Götürme Birliği tarafından ilçede iskan edilen 
Ahıska Türklerine yönelik başlatılan 6 aylık İŞKUR 
TYP kapsamında kura çekimi yapıldı. 200 kişinin işe 
başlayacağı proje için Üzümlü Belediyesi toplantı 
salonunda yapılan kura çekiminde büyük heyecan 
yaşandı. Noter tarafından çekilen kurada 311 kişi 
arasından 200 asil, 50 yedek olmak üzere toplam 250 
isim belirlendi. İŞKUR kapsamında iş sahibi olan 
Ahıska Türkleri, başta Kaymakamlık olmak üzere 
diğer kurumlarda gelecek hafta işe başlayacak. Be-
lediye Başkanı Ahmet Sazlı, projenin devamı kapsa-
mında 200 kişilik ikinci bir alımın da ileriki günlerde 
yapılacağı bildirildi.

RUSYA AZERBAYCAN KONGRESI’NIN FAALIYE-
TINE SON VERILDI

Rusya Federasyonu Yük-
sek Mahkemesi, aldığı 
kararla Rusya Azerbaycan 
Kongresi’nin faaliyetleri-
ne son verdi. Söz konusu 
kararın “Kongre tüzüğü-
nün Rus mevzuatına uy-
maması” sebebiyle alındı-

ğı ileri sürüldü. Daha önce Rusya Adalet Bakanlığı, 
ülkenin mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya 
Azerbaycan Konrgresi’nin kapatılmasıyla ilgili dava 
açmıştı. Kongre Başkanı Fazil Gurbanov,  mahkeme 
kararının adaletli olmadığını kaydederek, temyize 
başvuracaklarını açıkladı.

BULGARISTAN’DA GERB PARTISINDEN ILK KEZ 
BIR TÜRK VALI OLDU
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Milletvekili Günay Hüsmen, hükûmetin al-
dığı kararla Razgrad (Hazargrat) Valisi görevine atan-
dı. Önceki yıllarda İsperih Belediye Başkanı, İsperih 
Belediye Meclisi Başkanı görevlerinde bulunan Gü-
nay Hüsmen, önceki Meclise ise Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) partisinden milletvekili seçilmiş 
ancak tercihli oy kullanılmasından yararlandığı için 
partiden ihraç edilmişti. İhraç sonrasında bağımsız 
milletvekili olan Hüsmen, son yapılan seçimlerinde 
GERB partisinin Razgrad bölgesi milletvekili aday 
listesinde yer aldı.

KAZAKISTAN’DA GASPIRALI ÖDÜLLERI

Kazakistan’da Uluslararası Türk Akademisi (TWES-
CO) tarafından düzenlenen, Türk Dünyası ve Enfor-
masyon Alanı Uluslararası Gazeteciler Forumu etkin-
likleri çerçevesinde İsmail Gaspıralı Medya Ödülleri 
sahiplerini buldu. TWESCO tarafından İsmail Gaspı-
ralı Medya Ödülleri NTV Dış Haberler Koordinatörü 
Ahmet Yeşiltepe, Yeniçağ gazetesi yazarı Doç. Dr. 
Kürşat Zorlu, Azerbaycan Discovery Dergisi baş edi-
törü Aida Eyvazova ve Kazinform Kazakistan Dev-
let Ajansı Müdürü Askar Umarov’a takdim edildi. 
Ödül töreni, Akademi ve Güney Kazakistan Valiliği 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Türk Dünyası ve 
Enformasyon Alanı” konulu 1. Uluslararası Medya 
Forumu çerçevesinde gerçekleşti.  Uluslararası Türk 
Akademisi (TWESCO) tarafından  Kazakistan’ın 
Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Üniversite-
sinde düzenlenen foruma TWESCO Başkanı Darhan 
Kıdırali, Güney Kazakistan eyaleti Valisi Janseyit 
Tuymebayev, TÜRKSOY Uluslararası Teşkilatı Ge-
nel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansı Ulus-
lararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, TRT 
Avaz Koordinatörü Murat Akkoç, Dünya Gazeteciler 
Derneği Başkanı Orhan Sele ve Türk dünyasından 
gazetecileri katıldı. Forumu Türkçe Konuşan Ülkeler 
Uluslararası Gazeteciler Derneği Kazakistan temsil-
cisi Nurgali Jusipbay’da takip etti.

AZERBAYCAN, ERMENISTAN’IN HAVA SAVUN-
MA SISTEMINI VURDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde hava 
sahasını kontrol altına almaya çalışan “OSA” hava 
savunma füze sisteminin Azerbaycan askerlerince 
vurulduğu bildirildi. Açıklamada, tam isabet alan 
füze sisteminin ve görevlilerin imha edildiği belirtil-
di. Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği anın gö-
rüntülerini kamuoyu ile paylaştı.
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ÖZBEKISTAN HEYETI ASYA KALKINMA BANKASI 
GENEL TOPLANTISINA KATILDI
Özbekistan Maliye Bakanı Botir Hocayev ve bera-
berindeki heyet Asya Kalkınma Bankası (ADB) 50. 
Yıllık Genel Toplantısına katıldı. Japonya’nın Yoko-
hama şehrinde düzenlenen toplantıda Özbekistan he-
yeti, ADB yönetimi ve uluslararası finans kuruluşları 
temsilcileriyle temaslarda bulundu. Asya Kalkınma 
Bankası yönetimiyle yapılan görüşmede gerçekleşti-
rilmekte olan ortak projelerin durumu değerlendiril-
di. Taraflar ‘2017-2019 yıllarını kapsayan Özbekistan 
ve Asya Kalkınma Bankası ortaklık stratejisi’ çerçe-
vesinde işbirliğini daha da geliştirme konusunda fikir 
alışverişinde bulundu.

TÜRK ÜNIVERSITELER BIRLIĞI SPOR OYUNLARI 
BIŞKEK’TE GERÇEKLEŞTI
Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan Kırgızis-
tan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sa-
hipliğinde gerçekleşen oyunlara Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) üyesi Kır-
gızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye’deki 
11 üniversiteden 221 sporcu katıldı. Açılış törenine, 
Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın Bişkek 
büyükelçilikleri ataşeleri, Türk Keneşi temsilcileri, 
akademisyenler, spor yöneticileri ve sporcular ka-
tıldı. Türk Keneşi Üniversiteler Birliği Dönem Baş-
kanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, 
açılış konuşmasında, “Birlik için spor” sloganıyla 
başlayan oyunlara ev sahipliği yapmaktan çok büyük 
mutluluk, gurur ve şeref duyduklarını söyledi. Türk 
Üniversiteler Birliğinin dört yıl önce Türk Keneşi 
bünyesinde kurulduğunu hatırlatan Balcı, birliğin 
kuruluşundan bu yana ilk somut işinin üniversiteler 
arasındaki spor oyunlarını başlatmak olduğunu vur-
guladı. Türk Üniversiteler Birliğinin spor alanındaki 
bu ilk uluslararası etkinliğinde sporcular güreş, mini 
futbol, streetball, voleybol ve ağaç güreşi branşların-
daki müsabakalarda mücadele etti.

ÇIN, DOĞU TÜRKISTAN’DA MÜSLÜMAN UYGUR-
LARIN DNA ÖRNEKLERINI DEPOLUYOR
Çin yönetiminin İşgal altında tuttuğu Doğu 
Türkistan’da Müslüman Uygur Türklerinin Uygur 
Özerk Bölgesi’nde analiz etmek amacıyla DNA 
örneklerini topladığı bir veri tabanı oluşturduğu 
bildiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yaptığı 
açıklamaya göre, Çin yönetimi  DNA analizlerinin 
yapılacağı ekipmanlar için 11,5 milyon dolarlık 
bütçe ayrıldı. Verilerin toplanması için ise Çin 
polislerinin  görevlendirildiği bildirildi. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü araştırmacılarından olan Maya Wang, 
bu işlemin hakkında soruşturma açılmayan Müslü-
man Uygur Türklerini de kapsadığını bildirdi. Çin 
yönetimi geçtiğimiz yıldan itibaren bölgede yaşayan 
Müslüman Uygur Türklerinin pasaport başvurularını 
reddediyor ve daha önce verdiği  pasaportlara da el 
koyuyor. Son günlerde ise Uygur Türklerinin yurt 
dışı seyahatlerinde DNA numuneleri, parmak izi ve 
ses kaydı verme  mecburiyeti getiriliyor.

KAZAKISTAN’DAN KIRGIZISTAN’A 100 MILYON 
DOLARLIK DESTEK

Kazakistan Meclisi, Kırgızistan’ın Avrasya Ekono-
mik Birliği’ne (AEB) entegrasyon süreci için 100 
milyon dolar destek sağlamasını öngören anlaşmayı 
onayladı. Meclis oturumunda konuşan Ulusal Eko-
nomi Bakanı Timur Suleymenov, Kazakistan ile 
Kırgızistan’ın AEB çerçevesinde ekonomik iş bir-
liği anlaşmasının geçen yıl aralık ayında imza-
landığını hatırlatarak, “Anlaşmaya uygun olarak 
Kazakistan, Kırgızistan’ın AEB çerçevesinde enteg-
rasyon sürecini teşvik etmek amaçlı 100 milyon dolar 
değerinde destek sağlayacak.” ifadelerini kullandı. 
Sumeymenov, desteğin Kırgızistan’ın AEB’e üye-
liğinin yol haritasında belirtilen etkinliklerin hayata 
geçirilmesi, ayrıca Kırgızistan’ın sınır kapılarındaki 
kontrol noktalarının altyapının iyileştirilmesi, sıhhi, 
veteriner ve bitki sağlığı sistemlerinin AEB’e uygun 
olarak yapılması için verileceğini aktardı.
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BM GENEL SEKRETERI GUTERRES ÖZBEKIS-
TAN’I ZIYARET EDECEK
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres, 
Haziran ayında Özbekistan’a ziyaret düzenleyecek. 
Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi 
Bölgesel Ofisi, BM Genel Sekreteri Antnio Guter-
res’in Haziran ayı ortalarında Orta Asya ülkelerini, 
özellikle de Özbekistan’ı ziyaret edeceğini duyur-
du. Bölgesel Ofis Başkanı Petko Draganov, “Bu 
planlanan ziyaret Birleşmiş Milletler’in bölgeye 
olan yüksek ilgisinin hem de mevcut problemleri 
çözmeye yardıma hazırlığının göstergesidir” 
ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Orta Asya 
Önleyici Diplomasi Bölgesel Ofisi, 2007’de 5 Orta 
Asya ülkesinin ortak teklifiyle BM Güvenlik Konseyi 
tarafından kurulmuştu.

SALIHI: KERKÜK’E ÖZEL STATÜ ISTIYORUZ
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, 
terör örgütü IŞİD sonrası için yeni “Türkmen proje-
si” sunacaklarını belirterek Türkmen partiler olarak, 
Birleşmiş Milletler Irak Temsilciği nezdinde gerçek-
leşen toplantıda birtakım kararlar aldıklarını söyledi. 
Salihi, “Kerkük’ün özel statüye kavuşturulmasını is-
tiyoruz.” dedi. Türkmen siyasi partilerin IŞİD sonrası 
Kerkük’ün yanı sıra Tuzhurmatu ve Telafer’in duru-
muyla ilgili de ortak tutum sergileyeceklerini kayde-
den Salihi, “Türkmenler adına yeni bir adım atıyo-
ruz. YPG ve PKK terör örgütlerinin varlığı olmadan 
Telafer’in vilayete dönüştürülmesi gerekiyor.” diye 
konuştu. Türkmen lider sözlerini şöyle tamamladı; 
“Tuzhurmatu’nun da PKK baskısından uzak, Türk-
men dili ve kültürünün yaşatılabilmesi için vilayete 
dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu-
lardaki strateji ve yol haritamızı yarın ayrıca açıkla-
yacağız. Meşru olan bu taleplerimizde tüm Türkmen 
partiler ittifak etti.”

NAZARBAYEV, SURIYE ATEŞKESININ GARAN-
TÖRLERI ILE GÖRÜŞTÜ
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahma-
nov, Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in Garantör 
Üçlü’den iki ülkenin liderleri ile yaptığı görüşmeler-
de tarafların, Astana’da son Suriye müzakerelerinde 
mutabakatı sağlanan ve çatışmasızlık bölgelerinin 
oluşturulmasını öngören muhtıranın uygulanması 
için aktif bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Garantör 
ülkelerin askerî güçlerinin “güvenli bölge” kurma 
çalışmalarına başladığını söyleyen Abdrahmanov, il-
gili tarafların belirlenen coğrafyalarda çatışmasızlık 
bölgelerinin yanı sıra, bölge sınırlarında karakolu ve 
kontrol noktalarının kurulması yönünde pratik çalış-
malar gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, muhtıradaki 
tüm maddelerin önemli olduğunu dile getirerek, ça-
tışmasızlık bölgelerinin kimlerin tarafından kontrol 
edileceği ve karakolu ve kontrol noktalarında hangi 
ülkelerin hizmet edeceği konusunda tarafların henüz 
anlaşma sağlamadığını da ifade etti.

TÜRKIYE DIŞIŞLERI’NDEN KIRIM TATAR VE ÇER-
KES SÜRGÜNLERINE DAIR AÇIKLAMA
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı “18 Mayıs 
2017, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüse-
yin Müftüoğlu’nun Çerkes ve Kırım Tatar Sürgün-
lerinin Yıldönümleri Hakkında Bir Soruya Cevabı” 
başlıklı açıklama mesajı ile SSCB döneminde ger-
çekleşen sürgünlerde hayatlarını kaybedenleri andı. 
Açıklamada, “1944 17/18 Mayısında 250.000 Kırım 
Tatarı bir gece içinde anavatanlarından kopartılıp 
binlerce kilometre uzağa sürülmüşlerdir. İnsanlık 
onuruna aykırı şartlar altında gerçekleşen yolculuk 
ve ardından maruz kaldıkları sürgün hayatı, onbin-
lerce Kırım Tatarının hayatına malolmuştur. Yüzbini 
aşkın Kırım Tatarı bugün dahi anayurdundan uzakta 
yaşamaya devam etmektedir. 18 Mayıs Kırım Tatar 
sürgününün neticesinde hayatını kaybedenleri rah-
metle anıyoruz. 21 Mayıs ise Çerkes sürgününün 
yıldönümü olarak anılmaktadır. Kafkas halkları 19. 
yüzyılda Çarlık Rusyası’nın Kafkasları istilası döne-
minde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek 
çoğu anayurdunu terkedip Anadolu’ya sığınmıştır. 
“Çerkes Sürgünü” olarak adlandırılan bu trajedinin 
acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle soydaş 
Kırım Tatarları ile dost ve akraba Kafkas halklarının 
geçmişte olduğu gibi bugün de yanında olduğumu-
zu bir kez daha vurguluyor, her iki trajedi sırasında 
yaşanan kayıpların hatırası önünde saygıyla eğiliyo-
ruz.” ifadeleri kullanıldı.
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KAZAKISTAN’A 240 MILYAR DOLARLIK YABAN-
CI YATIRIM

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında 
yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in ilan ettiği ekonomik kalkınmanın üçüncü 
aşamasında yatırım ve ihracat projelerinin hayata ge-
çirilmesinde aktif çalışmalar yapıldığını belirtti. Ka-
zakistan’a 2005-2016’da 240 milyar dolar doğrudan 
yabancı yatırım geldiğini hatırlatan Abdrahmanov, 
“Geçen yıl ülkeye 20,6 milyar dolar yatırım çekildi. 
Küresel piyasada düşüşlerin yaşandığı bir dönemde 
yatırım hususunda ortaya konan bu rakamlar iyi bir 
göstergedir” İfadelerini kullandı. Bakan Abdrahma-
nov, 2016’da bakanlık olarak yurt dışında ticareti ve 
yatırımları teşvik eden 30 civarında etkinliğin düzen-
lendiğinin altını çizerek 600’den fazla yabancı ülke 
heyetinin de Kazakistan’a iş ziyareti gerçekleştirdi-
ğini söyledi.

KIRIMOĞLU: 18 MAYIS MILLETIMIZ IÇIN SADECE 
YAS GÜNÜ DEĞIL
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kı-
rımoğlu, Kırım Tatar sürgününün 73. yılı nedeniyle 
opera binasında düzenlenen programda bir konuşma 
yaptı. Yıllar geçse de Kırım Tatarlarının 1944’te ya-
şadığı sürgünün acısının hafiflemeyeceğini belirten 
Kırımoğlu, “Mesele yalnız ölenlerin sayısında değil. 
Bu suçun temelinde milletimizi yok etmek vardı. O 
dönemin komünist gazeteleri bunu açıkça yazdı. Kı-
rım yarımadası Rus yarımadası olacaktı. Rus dünya-
sını genişletmek için etnik temizlik yapıldı. Ancak bu 
suçlar hiçbir zaman unutulmayacak ve hiçbir zaman 
affedilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

KAZAKISTAN BU YIL 44 MILYON TON PETROL 
ÜRETECEK
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kamu 
Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Kaza-
kistan’ın büyük petrol kuyularında bu yıl gerçekleş-
tirilecek petrol üretim tahminlerini açıkladı. Bu yıl 
Kaşagan’da 5 milyon ton petrol ve 3,1 milyar met-
reküp doğalgaz üretilmesinin planlandığını belirten 
Bozumbayev, “Bu yılın ilk 4 ayında 2,2 milyon ton 
petrol üretildi.” dedi. Bozumbayev, Karaçağanak ku-
yusunda 11,8 milyon ton petrol ve 18 milyar metre-
küp doğalgaz, Tengiz kuyusunda da 27,5 milyon ton 
petrol ve 4,5 milyar metreküp doğalgazın üretilme-
sinin planlandığını aktardı. Kazakistan’da petrolün 
önemli kısmı söz konusu üç büyük kuyudan üretilir-
ken, kalanı daha küçük kuyulardan alınıyor.

ÖZBEKISTAN’DA KIRIM TATAR SÜRGÜNÜ ANMA 
TÖRENI
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Kırım Tatar 
sürgününün 73. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni 
yapıldı. Kırım Tatar Milli Medeniyet Merkezi tara-
fından düzenlenen anma törenine ülkede yaşayan çok 
sayıda Kırım Tatarı ve Özbek vatandaşının yanı sıra 
Rusya’nın Taşkent Büyükelçisi Vladimir Tyurdenev 
de katıldı. Tören, Taşkent’teki Şehitler Hatırası Anı-
tı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra katı-
lımcılar, sürgünde ölenlerin anısına saygı duruşunda 
bulundu. Törende sürgünde ölenler için Kur’an-ı Ke-
rim okunarak dua edildi. Ukrayna’nın Taşkent Bü-
yükelçisi Yuriy Savçenko da anma töreni öncesinde 
geldiği Şehitler Hatırası Anıtı’na çelenk bırakarak 
sürgünde ölenleri andı. Kırım Tatar Milli Medeniyet 
Merkezi Başkanı Nusret Cemilev, törende yaptığı 
konuşmada, 18 Mayıs 1944 sürgününün 73. yıl dö-
nümünde ölenleri anmak için toplandıklarını belirte-
rek, anma törenlerinin Kırım dahil dünyanın birçok 
ülkesinde düzenlendiğini anımsattı.
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BAHÇESAY’DA BEŞ KIRIM TATARI GÖZALTINA 
ALINDI
İşgalci polis görevlileri Bahçesaray’da 18 Mayıs’ta 
Kırım Tatar bayrakları taşıyan beş arabayı durdura-
rak sürücüleri gözaltına aldı. Konuyla ilgili açıklama 
yapan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı 
İlmi Ümerov’un kızı Ayşe Ümerova,“Kırım Tatar 
bayrakları yüzünden Bahçesaray’da gözaltına alınan 
beş sürücü hakkında tutanak tutuluyor. Daha sonra 
mahkemeye gönderilecekler. 10 bin rubleye (150 
dolar) kadar para cezası öngörülüyor. Yolcular tanık 
olarak mahkemeye çağırılacak. Ayrıca polis kayıtla-
rında üç araç daha var, onlar da şu ana aranıyor” diye 
bildirdi.

NARGIN ADASI’NDAKI TÜRK ŞEHITLERI UNU-
TULMADI
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Birinci 
Dünya Savaşında Ruslar tarafından esir alınan Türk 
askerlerinin tutulduğu, daha çok “Nargin” diye bilinen 
Hazar Denizindeki Büyük Zire Adası’nı ziyaret etti. 
Azerbaycan Deniz Kuvvetlerine ait askeri gemiyle 
12 kilometre mesafedeki Nargin Adası›na gelen 
Özoral ve beraberindekiler, askeri yetkililerden bilgi 
aldı. Özoral ve beraberindekiler, Türk askerlerinin 
defnedildiği düşünülen alanlara çiçek bıraktı, şehitler 
için dua okudu. Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrası 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Birinci 
Dünya Savaşı›nda Ruslar tarafından esir alınan 
Türk askerlerinin tutulduğu kamplardan Nargin’in, 
tarihin acı sayfalarından birinin yaşandığı bir mekan 
olduğunu söyledi. Burada 12 ila 20 bin Türk esirinin 
tutulduğunun tahmin edildiğini belirten Özoral, böyle 
felaketlerin tekrar edilmemesi için tarihten dersler 
çıkartılması gerektiğini, özellikle de genç kuşakların 
yaşanan olayları iyi öğrenmelerinin şart olduğunu 
kaydetti. Özoral, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu 
adanın hüzünlü olduğu kadar acımızı hafifleten başka 
bir yönü de var. O da buradaki esirlere Azerbaycan 
halkının göstermiş olduğu misafirperverlik. Kendi 
hayatlarını, kendi varlıklarını tehlikeye atarak onların 
kaçmalarına yardımcı oluyorlar. Azerbaycan›da bizim 
tarihimizin önemli bir parçası gizli. Bunu mutlaka 
ortaya çıkarmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan 
halkının birbirlerine daha fazla kenetlenmesi lazım.”

BEŞIKTAŞ’TAN IRAK’TAKI TÜRKMEN GENÇLER 
IÇIN FUTBOL OKULLARI

Kerkük ve Erbil’de Türkmen sporuna destek olmak ve 
genç yetenekleri eğitmek maksadıyla Beşiktaş Futbol 
Okulları açıldı. Beşiktaş Erbil Futbol Okulu’nun 
açılışına, Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam, 
Erbil Milletvekili Aydın Maruf ve 1903 Karakartallar 
Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya katıldı. Beşiktaş’ın 
resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, Erbil 
ve Kerkük’teki futbol okullarında öğrenciler için 
futbol eğitiminin ücretsiz olacağı ifade edildi.  
Açılışa katılan miniklere forma, top, tişört, şapka ve 
bayrak dağıtıldı. Türkmen Spor Kulübü Başkanı Faik 
Cemil ise Kerkük’te bu seviyede bir futbol okulunun 
açılmasına çok sevindiklerini belirterek, “Irak 
genelinde ilk kez Beşiktaş seviyesinde bir kulübün 
Kerkük›te futbol okulu açması ve bunu da Türkmen 
sporuna destek vermek için yapması, bizim için bir 
hayaldi. Bunun gerçekleşmesine vesile olan herkese 
teşekkür ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

22. TÜRK DÜNYASI ÇOCUK ŞÖLENI
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından organize 
edilen 22. Türk Dünyası Çocuk Şöleni İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Şölene Afganistan, Ahıska Türkleri, 
Azerbaycan, Bulgaristan, Dağıstan, Irak Türkleri, 
Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, 
Makedonya, Tataristan, Kırım, Suriye Türkleri, 
Gagauz Yeri, Doğu Türkistan ve Türkiye’den olmak 
üzere 22 grup, 350 civarında öğrenci 60 civarında 
öğretmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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KAZAKISTAN’IN ASELSAN’INDAN TÜRKIYE’DE 
HELIKOPTER BAKIM ONARIMI
Kazakistan Aselsan Engineering Genel Müdürü 
Tarık Ziya Kaboğlu, Kazakistan-Türkiye ortaklığı 
ile kurulan şirketin bir amacının da ülkenin 
sanayi ihracatını artırmak olduğuna dikkati 
çekerek, “Kazakistan’daki helikopter bakım 
onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter 
bakım onarımı için Türkiye’ye teklif verdik. Bu 
yıl sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz.” dedi. 
Kaboğlu, kurulduklarından bu yana savunma sanayi 
alanında Kazakistan’ın önemli stratejik ortağı haline 
geldiklerini belirterek, “Türkiye’deki bir takım 
teknolojik kazanımları burada Kazak kardeşlerimizle 
birlikte paylaşıyoruz, üretiyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Kaboğlu, 44 milyon dolarlık fabrika yatırımıyla 
Kazakistan’daki faaliyetlerine başladıklarını, bunun 
yarısını Kazak hükümeti, yarısını da Türk tarafının 
finanse ettiğini belirterek yatırım büyüklüğünün şu 
an ise 50 milyon doları bulduğu bilgisini verdi.

TÜRK DÜNYASI SANAT KÖYÜ BESTEKÂRLARI 
AĞIRLAYACAK
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 
Bolu ve Seben belediyeleri ile inşa ettiği Türk 
Dünyası Sanat Köyü, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Başkurdistan 
ve Tataristan’dan sanatçıları ağırlayacak. Bolu’nun 
Seben ilçesinde M.Ö. 1200›lü yıllarda Frigyalılar 
tarafından kullanılan, bugüne kadar ulaşan “Solaklar 
Kaya Evleri”nin eteğinde inşa edilen “Türk Dünyası 
Sanat Köyü”nde hazırlıklar tamamlandı. Evlerin 
her birine, ünlü Türk bestekarlarının isimleri 
verildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkiye, Türkmenistan ile Rusya Federasyonu›na 
bağlı Başkurdistan ve Tataristan’dan gelen 
müzisyenler, 26 Mayıs-10 Haziran arasında teknik 
altyapısı tamamlanan köyde konaklayarak, müzik 
deneyimlerini paylaşacak ve yeni besteler üretecek.

AŞKABAT’TA HALI BAYRAMI KUTLAMALARI
Türkmenistan’ın At Bayramından sonra en 
meşhur bayramı Halı Bayramında yaklaşık 2000 
bin civarındaki ünlü Türkmen halıları sergilendi. 
Aşkabat’taki kutlamalar, Türkmen Halı Müzesinde 
düzenlenen “Güzelliğin Sembolü- Türkmen 
Halısı” adlı serginin açılışı ile başladı. Sergide, 
Türkmen halıcılar tarafından üretilen ipek ve yün 
halılar, geleneksel ve modern halı dokumacılığında 
kullanılan ekipmanlar, halı aksesuarları, iplik 
boyamasında kullanılan doğal ürünler ile halı 
dokuma kültürü ziyaretçilere tanıtıldı. Türkmenistan 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 
da Halı Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı ve 
“Türkmen halısındaki  desenler  ve desenlerdeki 
renklerin ahengi, Türkmenlerin ruh dünyasının 
zenginliğini yansıtmaktadır.” dedi.  Mesajında  
halı dokuma sanatının, Türkmenlerin dünya kültür 
hazinesi yaptığı eşsiz bir katkı olduğunu ifade eden 
Türkmen lider, konuya verdikleri önemi vurgulamak 
için; Türkmenistan bayrağını süsleyen  5 ayrı halı 
motifine dikkat çekti.

ÖZBEKISTAN’I TÜRKLER INŞA EDECEK
Bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında 2.5 milyar 
dolarlık alt yapı işi tamamlayan Polat Yol Yapı, 
rotayı Özbekistan’a çevirdi. Ülkede, 200 milyon 
dolarlık bir yol ihalesini alan Polat Yol Yapı’nın 
Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat “Özbekistan 
çok bakir bir pazar, büyük potansiyeli var. Üzerinde 
önemle durduğumuz bir ülke” dedi.

ERMENISTAN AZERBAYCAN SIVIL YERLEŞIM BI-
RIMLERINE SALDIRDI
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan 
açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, 
Ağdam ve Fuzuli illerindeki mevzi ve sivil 
yerleşim birimlerine 82 ve 120 milimetrelik havan 
toplarıyla ateş açtığı bildirilirken, saldırıda can 
kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Yaşanan bu olay 
sonrasında ise Azerbaycan ordusunun  Ermenistan 
ordusuna ateşle karşılık verdiği kaydedildi. Bakanlık, 
benzer provokasyonların tekrarlanması halinde uzak 
menzilli toplarla Ermenistan mevzilerinin gerisindeki 
yerleşim birimlerinin vurulacağı uyarısında bulundu. 
Ayrıca Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada 
Ermenistan ordusunun bir günde 120 kez ateşkes 
rejimini ihlal ettiği belirtildi. 
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TATARISTAN’DA BOLGAR ISLAM AKADEMISI 
AÇILDI
Tataristan’ın Bolgar kentinde, alanında yetkin din 
uzmanlarını hazırlayacak Bolgar İslam Akademisi’nin 
resmî açılışı gerçekleşti. Akademi açılışında bir 
konuşma yapan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem 
Minnihanov, akademide eğitim-öğretim yılının 
Eylül’de başlayacağın ve burada yüksek nitelikli 
imamların eğitilmesi bizim ortak görevimizdir” dedi. 

CAMANKULOV: TÜRK DÜNYASI, KENDI KÜLTÜ-
RÜNÜ TANIMALI
Türk devletleri arasında iş birliğini, turizm alanında 
geliştirmek ve modern İpek Yolunu bir turizm 
destinasyonu olarak dünyaya tanıtmayı amaçlayan 
geleneksel İpek Yolu üzerindeki önemli noktaları 
kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi 
projesinin tanıtım turu Kırgızistan’da tamamlandı. 
tanıtım gezisi sonunda konuşan Kırgızistan Kültür, 
Turizm ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Azamat 
Camankulov, basın mesubu ve tur operatörlerini 
Kırgızistan›da ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduklarını ifade ederek, “Türk dünyasının dünyaya 
tanıtılması çok önemli. Herkesi derin bir kültürü 
olan dağlar arasındaki Kırgızistan›ı keşfetmeye 
davet ediyoruz. Burada eski gelenekleri keşfetme va 
yaşama şansı bulacaksınız” dedi.

GÜNEY AZERBAYCAN AYAKLANDI IRAN POLISI 
SALDIRDI
İran’da gerçekleşen Cumhurbaşlığı seçimini 
Ruhani’nin kazanması üzerine  Güney Azerbaycanın 
başkenti Tebriz’de küçük çaplı ayaklanmalar meydana 
geldi. Bölgede yaşayan Türkler “haray haray ben 
Türküm! Bakü Tebriz Ankara biz hara farslar hara! 
Türk dilinde Medrese olmalıdır herkese!” sloganları 
atarak haklarını alacaklarını bildirdi. Gerçekleşen 
eylemler üzerine ise İran Özel Polisi Azerbaycan 
Türklerine karşı sert müdahalelerde bulundu. 
Onlarca kişinin yaralandığı olaylarda birçok gözaltı 
da yaşandı.

KAZAKISTAN’DA TÜRKSOY ULUSLARARASI 
OPERA SANATÇILARI FESTIVALI
Kazakistan’ın Türkistan kentinde TÜRKSOY 
Uluslararası Opera Sanatçıları 20. Festivali 
düzenlendi. Güney Kazakistan Valiliğinden 
yapılan açıklamada, festivalin, Türkistan’ın 
2017 Türk Dünyası kültür başkenti ilan edilmesi 
kapsamında ve Kazak sanatçı Jamal Omarova’nın 
doğum gününün 105. yılı dolayısıyla yapıldığı 
belirtildi. Festivale Türkiye’den Caner Akgün’ün 
yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Karakalpakistan’dan sanatçılar katıldı. Açıklamada 
festivalin Türk dili konuşan halklar arasında dostluk 
ve kardeşlik ilişkileri pekiştirmeyi, özellikle modern 
opera sanatıyla halkları bir birleriyle tanıştırmayı 
amaçladığı kaydedildi.

MACARISTAN’DA OSMANLI FESTIVALINE BÜ-
YÜK ILGI
Macaristan’ın Tata kentinde düzenlenen Macar-
Osmanlı Günü Festivali büyük ilgi gördü. Festival 
Organizatörü Mihaly Zombori, yaptığı açıklamada, 
bu yıl 10. düzenlenen festivalde Tata şehrinde 
hayatını kaybeden hem Macar hem de Türk 
askerlerinin anıldığını söyledi. Etkinlikte, Osmanlı 
dönemindeki kültürü objektif bir bakış açısıyla 
ziyaretçilere tanıtmaya çalıştıklarını belirten 
Zombori, “Örneğin; festival alanında birçok Osmanlı 
Türk çadırı bulunuyor. Ziyaretçiler burada o döneme 
ait bilgileri edinebiliyor. Ayrıca, Osmanlı mutfağını 
da tanıtıyoruz.” dedi. Her yıl festivale ilginin daha da 
arttığını ifade eden Zombori, “Bu festivalin tek bir 
amacı var, o da iki kültürü objektif bir şekilde gösterip, 
iki halkı birbirine yakınlaştırmak. Tata kalesinde, 
Hristiyan ya da Müslüman ayrımı yapmadan hayatını 
kaybeden tüm kahramanları anıyoruz.” diye konuştu. 
Yunus Emre Enstitüsünce Osmanlı-Macaristan 
ilişkilerini içeren bir serginin de açıldığı festivale, bu 
yıl 20 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
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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
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 10: Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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