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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Haziran 2017 sayısını sizle-
rin 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, “Haziran 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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TÜRKMENİSTAN’DA 1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK-
LARI KORUMA GÜNÜ KUTLANDI

Türkmenistan’da 1 Haziran 
Dünya Çocukları Koruma 
Günü değişik etkinlikler ile 
kutlandı. Dünya Çocukları Ko-
ruma Günü öncesinde Türkme-
nistan Devlet Başkanı Sayın 
Gurbanguli Berdimuhamedov, 
Meclis Başkanı, Bakanlar Ku-

rulu Başkan Yardımcısı, bazı bakanlar ve sivil ör-
güt temsilcileri ile çalışma toplantısını gerçekleştir-
di. Toplantıda, ülkede çocukların sağlıklı yaşaması, 
kaliteli eğitim alması gibi birçok konular değerlen-
dirildi. Çocuklara değer verilmesinin sosyal odaklı 
devlet politikasının temel önceliklerinden biri oldu-
ğunu kaydeden Türkmen Lider, çocukların her taraflı 
korunması için büyük çaba gösterildiğini kaydetti. 
Çalışma toplantısında özellikle çocukların hakları-
nın korunması yönünde yasaların iyileştirilmesi yö-
nünde önemli çalışmaların yapıldığı kaydedildi. Bu 
alanda bir dizi yasanın kabul edildiği, bu kanunlarda 
çocuklara her türlü desteğin sağlanması öngörülüyor. 
Türkmenistan’da çocukların sağlıklı büyümesi için 
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ve Dünya 
Sağlık Örgütü gibi birçok uluslararası kuruluşlar ile 
yakından işbirliği yapıldığı kaydedildi.

KIRGIZİSTAN’DA SOKAKTA İSLAMÎ DAVET YA-
SAKLANIYOR

Kırgızistan’da sokaklarda İs-
lamî davet yasaklanmasını ön-
gören yasa tasarısı ülke Parla-
mentosunun gündemine alındı.
Tasarıyı Parlamentonun Sosyal 
İşler, Eğitim, Bilim, Kültür ve 
Halk Sağlığı Komitesi toplan-

tısında Diyanet İşleri yetkilisi Zayyrbek Ergeshov 
sundu. Tasarıya göre, sokaklarda İslamî davet yap-
mak, bu amaçla görsel ve sesli malzemeler dağıtmak 
yasaklanıyor. Tasarının görüşmesi sırasında “Onuu-
gu-Progress” partisi vekili Tazabekov Ikramov’un 
“Bu tasarı ülkede İslamı daveti yasaklıyor mu?” so-
rusuna Z.Ergeshov “belgenin insanları camiye davet 
etmeye yasaklamadığını” söyledi. Kırgız diyanet yet-
kilisi, “Hiç kimse vatandaşları camiye davet etmeye 
karşı değildir. İnsanlarımız dini bilgileri mescitlerde 
imamlardan almalıdırlar, sokaklarda değil” dedi. Gö-
rüşmelerin ardından, milletvekilleri ilk okumada hü-
kümetin önerisini kabul etti.

ÖZBEKİSTAN YABANCILARA SİYASI SIĞINMA 
HAKKI TANIYACAK

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev bir 
kararname imzalayarak 
ülkesinde siyasi sığınma hakkı 
verilmesi yönetmenliğini 
onayladı. Yeni yönetmeliğin 
22’nci paragrafı uyarınca, Öz-

bekistan Anayasanın 93’ncü maddesine göre, Cum-
hurbaşkanı, Özbekistan Cumhuriyetine vatandaşlık 
ve siyasi sığınma talep edenlere sığınma verme hak-
kına sahiptir. Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov 
döneminde Özbekistan, insan haklarını savunan 
uluslararası kuruluşlar tarafından bu hakları en çok 
ihlal eden ülkelerden biri olarak eleştiriliyordu.

MAKEDONYA’DA YENİ HÜKÜMETE GÜVENOYU
Makedonya’da 11 Aralık 2016’da yapılan genel 
seçimde ikinci olan Makedonya Sosyal Demokratlar 
Birliğinin (SDSM) genel başkanı Zoran Zaev’in 
başbakan olarak görev aldığı yeni kabinenin güven 
oylamasında 62 milletvekili “evet”, 44 milletvekili 
“hayır” oyu kullandı, 5 milletvekili de çekimser kal-
dı. Zaev tarafından açıklanan ve SDSM, Demokratik 
Bütünleşme Birliği (BDI) ile Arnavutlar İçin İttifak 
siyasi oluşumlarının kurduğu yeni hükümette Dev-
let Bakanı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcılığı görevine Koço Angyuşev, Siyasi Sistem ve 
Toplumlararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yar-
dımcılığına Hazbi Lika, Avrupa Entegrasyonundan 
Sorumlu Başbakan Yardımcılığına da Bujar Osmani 
getirildi. Zaev mecliste yaptığı konuşmada, yalnızca 
vatandaşların çıkarına görev yapacağını ifade ederek, 
herkese birlikte çalışma çağrısında bulundu.Yunanis-
tan ile isim sorununu muhalefet ile görüşerek çöz-
meye çalışacaklarını kaydeden Zaev, ülkeye çokça 
yabancı yatırım sözü de verdi.
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THP: YENİ HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN

Türk Hareket Partisi (THP) yeni hükümetin ku-
rulması ile ilgili basın bildirisi yayınladı. Bildiride 
“Makedonya Cumhuriyeti uzun yıllar süren çetin bir 
mücadelenin sonucunda bugün özgürlüğe yeniden 
merhaba demiştir. Zorlu ve kısıtlı şartlar ile ülkeyi iş-
gal eden rejimi yıkmak kolay olmamıştır. Demokrasi 
ve özgürlüğe inanan bir kitle ile girilen yolda yaz, 
kış demeden, yağmur, çamur dinlemeden kararlılıkla 
hedefe emin adımlarla koşulmuştur. Böylece olağa-
nüstü inanç ve azimli çalışma ile bugün ülkemiz yeni 
hükümete kavuşmuştur. Yeni hükümet her alanda 
talan edilmiş bir devleti devralıyor. Yüklendiğimiz 
sorumluluk ve aldığımız yükün son derece bilincin-
deyiz. Yola girerken verdiğimiz “Makedonya’ya ya-
şam getireceğiz’’ sözünün yerine getirme safhasına 
geçiyoruz. Yeni hükümetimiz reformsal olacaktır. 
Çökmüş devleti yeniden yapılandıracak ve en büyük 
stratejik hedef olan Avrupa Birliği ve NATO üyeliği 
konularında sonuca endeksli adımlar atacaktır. Başta 
ekonomi olmak üzere, hukuk, sağlık, eğitim, kültür 
alanlarında vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 
düzenlemeler yapacaktır. İktidarın temelinde insanı-
mız olacaktır. Hükümet ve yöneticiler şimdiye kadar 
olduğu gibi ayrıştırıcı ve bölücü değil, kucaklayıcı 
ve yapıcı olacaklardır. Başbakan Zoran Zaev ve ka-
binesine başarılı çalışmalar dileriz. Parti Genel Baş-
kanımız Prof. Dr. Adnan Kahil’in Türk Dünyasından 
sorumlu Devlet Bakanı görevine getirilmesi partimiz 
için büyük bir gurur ve sorumluluk arz etmektedir. 
Eskiden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türk 
Hareket Partisi olarak var gücümüzle milletimizin ve 
devletimizin daha iyi yarınları için çaba sarf edeceği-
mizi hatırlatırız.” denildi.

KIRGIZİSTAN’IN GÜNEYİNDE ÇOCUKLAR İÇİN 
BAYRAM ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ 
Oş kentinde Uluslararası Çocukları Koruma Günü 
onuruna çocuklar için bayram etkinliği gerçekleştirdi. 
Oş bölgesindeki Alımbek Datka parkında düzenlenen 
etkinlik sırasında çocuklar için bedava dondurmalar 
dağıtıldı, çocuk ulaşımıyla turlar yapıldı ve trambolin 
oyunu düzenlendi. Buna ek olarak çocuklar için bay-
ram konseri organize edildi. 

ÖZBEKİSTAN’DA GTA OYUNU YASAKLANDI
Özbekistan’da pek çok bilgisayar oyununu, ‘toplumsal 
değerleri saptırdığı’ ve ‘istikrara tehdit oluşturduğu’ 
gerekçesiyle 34 bilgisayar oyununun yer aldığı yasak 
listesi yayınladı. Yasak dahilindeki GTA ve Sims gibi 
oyunların, ‘toplumsal değerlere ve istikrara tehdit ol-
ması’ gerekçe gösterildi. Özbekistan, ‘şiddet üretimi, 
pornografi içeriği ve ulusal ve sosyal istikrara tehdit’ 
gerekçe gösterilerek 34 oyunun ülkeye getirilmesi 
ve dağıtılmasını yasakladı. Listede yer alan oyunlar 
Grand Theft Auto (GTA), Sims, Call of Duty: Black 
Ops, Assasin’s Creed, Mortal Kombat X ve Lef 4 Dead 
gibi dünya çapında popüler oyunları da kapsamakta. 

CUMHURBAŞKANI İDARESİ BAŞKANI, MOLDO-
VA VE SİNGAPUR UZMANLARI İLE “AKILLI ŞE-
HİR” KONUSUNU GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar 
İsakov e-devlet gelişimi konusunda Moldova ve Sin-
gapur’dan uzmanlar Sebastian Fu ve Iurie Turcanu ile 
bir araya geldi. “Taza Koom” projesinin ele alındığı 
uluslararası konferansına katıldıkları için uzmanlara 
teşekkür eden İsakov, “Taza Koom” programının ha-
yata geçirilmesinin öneminne vurgu yaptı. Sapar İsa-
kov, “Kırgızistan’ın 2040 yılına kadar strateji gelişi-
minin bir parşası olacak “Taza Koom” projesi, iddialı 
amaç ve hedefleri belirlemektedir. Projenin hayata 
geçirilmesi, ülkenin gelişimini sağlayacağından emi-
niz. Ve biz, yüksek teknolojili bir projede en iyi tec-
rübeleri ve pratikleri kullanmayı amaçlıyoruz” dedi.
Görüşme sırasında uzmanlar, “akıllı şehir” in oluş-
turulmasında Moldova ve Singapurun deneyimlerini 
paylaştı, kamu hizmetleri alanında yenilikçi teknolo-
jilerin tanıtılması hakkında konuştu ve iş koşullarını 
kolaylaştırmak için fikir paylaşımında bulundu. Uz-
manlar, “akıllı şehrin” oluşturulması konusunda tec-
rübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.
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ÖZBEKİSTAN HÜKÜMETİNDEN ÜLKE EKONOMİ-
SİNE MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Özbekistan hükümetinin bu yıl ülke ekonomisine 7,3 
milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediği bildiril-
di. Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev başkanlığında 
hükümet üyeleri, bakanlık ve devlet işletmeleri 
üst düzey yöneticileri ile ülkedeki büyük sanayi 
işletmelerinin yöneticilerinin katılımıyla 2017’deki 
yatırım projelerinin ele alındığı bir toplantı yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, ülkedeki yatırım hacminin sürekli olarak 
artırılması ve çağdaş üretim tesislerinin faaliyete 
açılmasının ülkeye ekonomik ve toplumsal katkı sağ-
ladığını kaydetti. Mirziyoyev, ülke hükümetince ka-
bul edilen 2017 yılı yatırım programına toplam proje 
tutarı 50 milyar dolarlık olan 545 yatırım projesinin 
dahil edildiğini dile getirirken, bu çerçevede yıl so-
nuna kadar ülke ekonomisine 7,3 milyar dolarlık ya-
tırım yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Yılın ilk 
dört ayında toplam tutarı 73,5 milyon dolarlık 9 yatı-
rım projesinin tamamlandığını hatırlatan Mirziyoyev, 
bu yıl sonuna kadar toplam proje tutarı 2,4 milyar do-
larlık 170 yeni işletmenin faaliyete açılmasının öngö-
rüldüğünü sözlerine ekledi.

ATAMBAYEV’DEN ÇOCUKLARA TEBRİK MESAJI 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle çocukları 
tebrik ettiği kutlama mesajı yayımladı. Kırgızistan’ın 
küçük vatandaşlarını bayram dolayısıyla kutlayan 
Cumhurbaşkanı Atambayev’in tebrik mesajında 1 
Haziran’ın Kırgızistan’da ebevynlerin çocuklarına it-
haf ettiği ailece bir bayram haline geldiği ifade edildi.
Ülke başkanı, 1 Haziran tarihinin ilk önce çocukları 
koruma günü olduğunu özel olarak vurguladı. 
Onların korunmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, 
ebeveynlerin ve toplumdaki büyüklerin çocukların 
yaşamı ve sağlığı, onlarn eğitimi ve güvenliği, mutlu 
bir geleceği için sorumlu olduklarını söyledi. Ailelere 
seslenen Cumhurbaşkanı, “Siz, çocuklarınız için en 
yakın ve en sevimli insansınız. Her çocuk yetenekli-
dir ve onların yeteneğini daha da geliştirmek sizlere 
bağlıdır. Çocuk, sadece sevgi dolu bir ailenin çembe-
rinde gerçek mutluluğu yaşayabilir. Böyle bir ailede 
yetişen çocuk kendisine güvenen bir insan olarak bü-
yür. Bu yüzden, sevgili ebeveynler, zamanınızın ço-
ğunu çocuklarınıza ayırmaya, onları dikkatlice dinle-
meye ve onlara gerçek bir dost olmaya çağırıyorum” 
ifadeleri kullanıldı.

TÜRK FİRMASINDAN KAZAKİSTAN’A MODERN 
TREN İSTASYONU
Kazakistan’ın inşaat sektöründe önemli projelere 
imza atan Sembol İnşaatın kurucularından ve Rixos 
Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Ta-
mince,  200 bin metrekare alanda yer alan tren istas-
yonu inşaatının 3 yıl sürdüğünü belirterek, “Bağım-
sız Devletler Topluluğu (BDT) ve Orta Asya’daki en 
büyük ve modern tren garı, şehrin gelecekteki 20-30 
yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde bir bina.” 
ifadelerini kullandı. Kazakistan piyasasında 15 yıldır 
hizmet verdiklerini söyleyen Tamince, ülkede yaban-
cı yatırımlara teşvik ve vergi imkanlarının sağlandı-
ğını belirtti. Tamince, “Türk iş adamlarının buraya 
vizesiz seyahat etmesi, burada rahat çalışması, otur-
ma izni alabilmesi bizim için önemli. Kazakistan, 
1991’den beri Türk iş adamlarına ciddi anlamda fır-
satlar sundu. Biz de elimizden geldiği kadar en iyisini 
üretmeye gayret gösteriyoruz.” dedi.

PETRENKO KIRIM’I İŞGAL EDEN RUS ASKERİ 
YÖNETİMİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Adalet Bakanı Pavlo Petrenko, Kiev’de dü-
zenlenen basın toplantısında 2014 yılında Kırım’ın 
işgalini yöneten Rus askerlerinin isimlerini açıkladı. 
Açıklanan isimler arasında Rusya Federasyonu Sa-
vunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakan 
Yardımcısı Nikolay Pankov, Rusya Deniz Kuvvetle-
ri Başkomutan Yardımcısı Aleksandr Fedorenkov, 
Güneydoğu Askeri Bölge Komutan Yardımcısı İgor 
Turçenyuk, Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Alek-
sandr Vitko, Rusya Karadeniz Filosu Sahil Birlikleri 
Müdürü Aleksandr Ostrikov’un isimleri yer aldı. Söz 
konusu kişilerin isimleri ve haklarındaki bilgilerin 
toplanıp Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönde-
rildiğini bildiren Petrenko, “Bu bilgiler, Ukrayna’nın 
Rusya’ya karşı açtığı Kırım’daki insan hakları ihlal-
leri ile ilgili davada kanıtlara dahil edilecek” dedi.  
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ÇİN ÖZBEKİSTAN’DA DOĞALGAZ ÜRETİMİNE 
BAŞLAYACAK

Çin’in Ulusal Petrol Kurumu’nun (CNPC) yan 
kuruluşu olan China Petroleum Engineering ve 
Construction Corporation, Özbekistan’da doğalgaz 
üretimine başlayacak. CNPC şirketinin, Dengizköl, 
Hocadavlat ve Sharkiy Olot doğalgaz yataklarına 
377,5 milyon dolarlık yatırım ve 1 milyar tona kadar 
doğalgaz üretiminin yapılmasının öngörüldüğü 
belirtildi.

ABD’DEN PKK/PYD’YE 500 MİLYON DOLAR VE BİN-
LERCE SİLAH
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 mali yılı sa-
vunma bütçesinde Suriye’deki eğit-donat programına 
500 milyon dolar ayrılırken, Suriye’de eğitim verilen 
gruplara RPG-7 roketatar, AT-4 tanksavar gibi ağır 
silahların verilmesinin öngörüldüğü bildirildi. Trump 
yönetimi, Irak ve Suriye’deki eğit-donat programları 
için 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar 
dolarlık Dış Operasyonlar Fonu’ndan 1 milyon 769 
milyon dolar ayırdı.
Söz konusu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının 
Irak’ta yürütülen eğit-donat programına, kalan 500 
milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki eğit-donat 
programına ayrıldı.

PAKİSTAN’DAN ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI
Pakistan, Şırnak’taki helikopter kazasında 13 askerin 
şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 
13 askeri personelin şehit olmasıyla sonuçlanan he-
likopter kazasının, derin bir üzüntü ve kederle karşı-
landığı belirtildi. Pakistan hükümeti, kazada hayatını 
kaybedenler nedeniyle kardeş Türk halkına başsağlı-
ğı dileğinde bulundu, “Düşüncelerimiz ve dualarımız 
bu trajedinin kurbanlarının olduğu kadar sevdiklerini 
kaybeden herkesin yanındadır.” ifadesi yer aldı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV’DAN TA-
ZİYE MESAJI
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şır-
nak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 
askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a taziye 
mesajı gönderdi. Hasanov, Azerbaycan Savunma 
Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan mesajında 
şu ifadelere yer verdi: “Kardeş Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Şırnak ilinde meydana gelen helikopter kaza-
sında biri general, çok sayıda askeri görevlinin haya-
tını kaybetmesi beni derinden sarstı. Bu feci olaydan 
çok kederlendik. Hayatını kaybedenlere rahmet dili-
yor, yakınlarının acısını paylaşıyorum. Allah rahmet 
eylesin.”

ERMENİSTAN’A ŞOK! AZERBAYCAN O SİSTEMİ 
ELE GEÇİRDİ!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-
Ermenistan temas hattında belirlenen ve istihbarat 
amacıyla kullanılan video kayıt sisteminin 
Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirildi. Ön 
incelemeler sonucunda cihazın hava balonu, küçük 
hacimli paraşüt, kutunun içerisine yerleştirilmiş 
kamera, çeşitli verici anten ve kablolardan 
hazırlandığı tespit edildi. Savunma Bakanlığı, 
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın temas hattında ABD 
yapımı en modern video gözlem araçları kullandığı 
konusundaki iddialarının yalan olduğunu ve 
bunun Ermenistan’ın iç kamuoyunu aldatmak için 
düşünüldüğünün kanıtladı.

TÜRK FİRMASINDAN KAZAKİSTAN’A MODERN 
TREN İSTASYONU
10 Haziran’da başlayacak olan 2017 EXPO Astana 
öncesi tamamlanan tesisler bir bir hizmete giriyor: 
Yeni Astana Tren Garı. 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 200 bin metre 
kare alan ve günlük 35 bin yolcu kapasiteli BDT ve 
Orta Asya bölgesinin en büyük ve modern tren garını 
ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, projenin “Nurlı Jol” (Nurlu 
Yol) kalkınma projesi kapsamında hayata geçirildiği-
ne işaret ederek, istasyonun eski Sovyet devletlerin-
de benzeri olmayan tek istasyon olduğunu vurguladı. 
Tren garını yapan Türk firmasının sahibi işadamı Fet-
tah Tamince, “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ve Orta Asya’daki en büyük ve modern tren garı, şeh-
rin gelecekteki 20-30 yıllık ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek ölçüde bir bina.” ifadelerini kullandı.
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TANRI DAĞI ETEKLERİNDE “LALE DENİZİ”

Doğu Türkistan’da Tanrı Dağı eteklerindeki Qitai’de 
yetiştirilen rengarenk laleleri görmek için dünya-
nın dört bir yanından binlerce ziyaretçi bölgeye ge-
liyor. Çin hükümeti tarafından İpek Yolu Projesi 
kapsamında cazibe merkezi haline getirilen, yaklaşık 
2 bin metre yükseklikteki bölge “lale denizi” olarak 
anılırken, yılda yaklaşık 1 milyona yakın turist 
çekiyor. Qitai’deki laleler, yöre halkının “kutsal su” 
dediği ve haftada en az iki kez yağdığı belirtilen yağ-
mur sularıyla yetişiyor. Bölgedeki yetkililer, Tanrı 
Dağı eteklerinde yetiştirilen lalelerin daha değerli ol-
duğunu ve Çin’in büyük şehirlerinde yoğun talep gör-
düğünü ifade ediyor. Çin hükümetinin, karın bütün 
yıl eksik olmadığı bölgeyi turizme kazandırmak için 
son üç yılda 70 milyon yuan (yaklaşık 35 milyon lira) 
yatırım yaptığı belirtiliyor.

GÜNEY AZERBAYCANLI YAZAR ALMANYA’DA 
“LİTPROM” ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLDİ
Feriba Vefi, “Terlan” adlı romanıyla 2017 yılı Lit-
prom ödülüne üstün yazar adayı oldu. Terlan adın-
daki bu roman Tebrizli bir kız hakkında yazıldı. Bu 
kız siyasi görüşlerinden dolayı Rana adındaki arka-
daşıyla Tahran’a gitmek zorunda kalır. Vefi yazarlığı 
çok sevdiği için hikaye yazmaya başlar. Bu hikaye-
ler Türkçe, Japonca, Almanca, Arapça, İngilizceye 
çevrildi. 

BÜYÜKELÇİ KARA CUMHURBAŞKANI İVANOV 
İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal 
Kara’nın, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Gyorge İvanov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme-
nin içeriği hakkında kamuoyuna bilgi paylaşılmadı. 
Büyükelçilik sosyal medya hesabından görüşmeden 
resimler paylaşılırken ”Büyükelçimiz Tülin Erkal 
Kara bugün, Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Dr. 
Gyorge İvanov ile görüştüler” ifadelerine yer verdi.

AZERBAYCAN-KOSTA RİKA İLİŞKİLERİ GELİŞİ-
YOR
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov 
Kosta Rika Cumhuriyeti’ne resmi ziyareti çerçeve-
sinde Cumhurbaşkanı Luis Guillermo Solis tarafın-
dan kabul edildi. Elmar Memmedyarov Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in selam-
larını ve iyi dileklerini Cumhurbaşkanı Luis Guiller-
mo Solisə iletti. Buna karşılık, Başkan Luis Guiller-
mo Solis en hoş arzularının Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev’e iletilmesini rica etti. Ziyaret çerçevesinde 
Dışişleri Bakanları Elmar Memmedyarov ve Manuel 
Gonzalez Sanz geniş katılımlı görüşme yaptı. 2002 
16 Eylül New York imzalanmış “Azerbaycan Cum-
huriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kosta Rika Cumhu-
riyeti Dışişleri ve İtikat Bakanlığı arasında siyasi 
istişare mekanizması kurulmasına ilişkin Mutabakat 
Zaptı” na uygun olarak siyasi istişareler yapıldı. Si-
yasi istişareler çerçevesinde bakanlar ikili ilişkilerin 
mevcut durumunu gözden geçirirler ve Kosta Rika 
ile Azerbaycan arasında diplomatik ilişkilerin kurul-
masının 20 yılının kutlandığını diyerek, geçen dönem 
zarfında siyasi diyalog ve karşılıklı anlayışın olum-
lu gelişmesinden memnuniyet ifade ettiler. Bakanlar 
Kosta Rika ile Azerbaycan arasında dostluk ve iş-
birliği ilişkilerinin geliştirilmesi açısından karşılıklı 
ziyaretlerin önemini kaydederek, bu hususta Manuel 
Gonzalez Sanzın 2015 yılı 20 Ekim tarihinde Azer-
baycan Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretini hoş izlenim-
lerle hatırladılar.

KAZAKİSTAN’IN İLK KÜLTÜR KÖYÜNÜ TÜRK 
KONSEYİ AÇTI
Türk Konseyi’nin çatısı altında organize edilen ve 
dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin katıl-
dığı Kazakistan’ın Taraz Bölgesi’nde ilk kültür köyü 
açılışı renkli görüntülere sahne oldu.
Güney Kazakistan Turizm Bilgilendirme Ofisi tara-
fından düzenlenen ve Türk Konsey’nin de katkıda 
bulunduğu Alaş Ethno Köyü’nün açılışı Eyalet Va-
lisi Karim Kökrekbayev başta olmak üzere “Modern 
İpek Yolu” tanıtım projesi direktörü Pelin Musabay 
Baki, Taraz’ın önde gelen yetkilileri ile şehir sakinle-
ri ve gazetecilerin katıldığı törenle açıldı.
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ÖZBEKİSTAN VİZE YASAĞINDA 83’ÜNCÜ 
SIRADA
Henley & Partners araştırma şirketinin raporuna göre 
Özbekistan vize endeksinde 83’üncü sırada yer aldı.
Raporda Özbekistan’ı sıralamada Fildişi Sahili, Se-
negal, Tacikistan ve Togo’nun takip etti. Sıralamada 
bölge ülkelerinden Kazakistan 67, Kırgızistan 78, 
Türkmenistan 87, Afganistan ise 104’üncü sırada yer 
aldı. 

AZERBAYCAN VE TÜRKMENİSTAN ARASINDA-
Kİ İLİŞKİLERİN GELİŞİM PERSPEKTİFLERİ ELE 
ALINDI
Aşkabat şehrinde Hazar Denizi’nin hukuki statüsü 
Sözleşmesi’nin onaylanması üzere Hazar devletlerin 
dışişleri bakanlarının yardımcıları seviyesinde özel 
çalışma grubu 49. toplantısı çerçevesinde Azerbay-
can Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ve 
Türkmenistan’ın Bakanlar Kurulu Başkan Yardım-
cısı, Dışişleri Bakanı Raşit Meredov arasında görüş-
me yapıldı. Görüşmede ekonomik, ticari, özellikle 
enerji ve ulaştırma alanlarında ikili işbirliğinin ge-
liştirilmesi ele alındı ve iki ülkenin bu işbirliğinin 
daha da genişletilmesi için büyük potansiyele sahip 
olduğu vurgulandı. Taraflar iki ülkenin devlet baş-
kanları ve halkları arasında mevcut olan dostluk iliş-
kilerinin işbirliğinin gelişmesinde önemli bir faktör 
olduğunu özel vurguladılar. Ülkelerimiz arasında 
iyi komşuluk ruhu içinde geçen görüşmede Hazar 
Denizi konularında ikili formatta müzakerelerin 
yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Ayrıca karşılıklı 
yararları bulunan bölgesel konularda görüş alışveri-
şinde bulunuldu ve iki ülkenin uluslararası kuruluşlar 
çerçevesinde ileri sürdükleri teşebbüslere karşılıklı 
desteğin gösterildiği memnuniyetle bildirildi. 

KAZAKİSTAN’IN PETROL DIŞI GELİRİ ARTIYOR
Kazakistan’da bu yılın ilk 4 ayında petrol dışı gelir, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 3.2 
trilyon tenge (~10.3 milyar dolar) oldu. Böylelikle, 
2013 yılından sonra Kazakistan’da ilk defa petrol dışı 
alanda gelir artışı görülüyor. 2013 yılı aynı dönemin-
de petrol dışı gelir, yüzde 16 artmıştı. 2017 yılı ilk 4 
ayında devlet bütçesinin yüzde 29 oranında tamam-
landı, sene sonunda devlet gelirinin yüzde 21 ora-
nında artarak 11.2 trilyon tenge (~36.1 milyar dolar) 
seviyesine ulaşması bekleniyor.

ORUÇ TUTMASINLAR DİYE HER EVE BİR POLİS
Çin işgal yönetiminin bu yıldaki engel ve yasakları 
daha sıkı, acımasız ve kabul edilemez dereceye var-
dırdığı hatta tarlada çalışanlar ile yaylalarda hayvan-
cılık yapan Çobanların oruç tutmalarını engellemek 
için her aileye birer kontrol ve nezaretçi Polis memu-
runu yatılı olarak görevlendirdiği açıklandı. Çin işgal 
yönetimi geçtiğimiz hafta ülke genelinde Ramazan 
yasaklarının uygulanması ve bu konuda alınacak 
tedbirlerin eksiksiz ve tam yerine getirilmesini 
sağlamak amacı ile özel güvenlik toplantıları yaptığı 
ve bu yasakları denetleyecek  Memurlara eğitim 
verdiği bildirildi. İşgal yönetimi bu işle görevlendir-
diği memurlara Ramazan’ın ilk 10 günü için görevli 
bulundukları bölgelerdeki Çoban ve Köylüler da-
hil  her aile için  “5’te Birlikte Olmak” uygulamasını 
“ tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeleri için taah-
haüt etmelerini sağlamak için ev Müslüman Uygur 
aileninin evine Ramazan boyunca birer Polis Memu-
runu  “Beklenmeyen ve İstenmeyen Zoraki Misafir “ 
olarak yatılı kalmaları için görevlendirdi. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI TÜRKEŞ, KAZAKİS-
TAN’DA
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kazakistan baş-
kenti Astana’ya gitti. Türkeş, Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev ve ülkenin başbakanı 
Bakıtjan Sagintayev ile görüştü. Başbakan Yardımcısı 
Türkeş’i Akorda Sarayı’nda kabul eden Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan 
ettiği günden bu yana Türkiye ile olan ilişkilerin tüm 
alanlarda giderek geliştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Türkeş, 
iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu kaydede-
rek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’n-
de daimi olmayan üyeliği dahil olmak üzere Kaza-
kistan’in uluslararası örgütlerde sürdürdüğü aktif 
faaliyetlerin Türkiye için önemli olduğunu bildirdi. 
Türkeş, Nazarbayev’den sonra Hükümet Evi’nde Ka-
zakistan Başbakanı Bakıtjan Sagintayev ile görüştü. 
İkili görüşmede ekonomi, ticaret ve yatırım alanla-
rındaki işbirliği meselesini ele aldı. Masaya yatırılan 
konular arasında Kazakistan’da Türk yatırımcılarının 
katılımıyla sanayi bölgelerin oluşturulması, Türki-
ye’ye yapılan Kazak buğdayının ihracat hacminin ar-
tırılması,  transit ve nakil koridorlarının genişletilme-
si, Kazakistan’da turizm altyapısının gelişmesinde 
Türk yatırımcıların katılımı gibi meseleler yer aldı.
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TAŞKENT’TE KIRGIZ-ÖZBEK İŞBİRLİĞİNİN GÜN-
CEL KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nda Kırgızistan’ın 
Özbekistan Büyükelçisi Daniyar Sıdıkov ile Kır-
gız-Özbek işbirliğinin güncel konuları görüşüldü. 
Toplantıda, taraflar Kırgız-Özbek’in çeşitli düzeyler-
deki temaslarının takvimi ve gündeminin görüş alış-
verişinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI İDARESİ BAŞKANI DÜNYA 
BANKASI’NA TEŞEKKÜR ETTİ 
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar 
İsakov, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Küresel Uy-
gulama Başkanı Jane Tredwell başkanlığında Dünya 
Bankası heyeti ile bir araya geldi. BİT Küresel Uygu-
lama Başkanı Jane Tredwell, Dünya Bankası’nın sa-
dece “Taza Koom” projesi çerçevesinde değil, diğer 
alanlarda Kırgızistan ile işbirliğine devam etmekten 
memnunluk duyduğunu belirtirken, “Proje üzerine 
en iyi fikirleri yaratmak ve önermek için destek sağ-
lamaya devam etmeye ve uluslararası uzmanları çek-
meye önemli bir taahhüt ifade ediyoruz” dedi. Sapar 
İsakov, Kırgızistan için önemli olan milli projenin 
hayata geçirilmesinde sağladığı destek için Dünya 
Bankası’na teşekkür etti.

KIRGIZİSTAN’DAKİ YOKSULLUK SEVİYESİ 
2017’DE % 31.7’YE DÜŞÜRÜLECEK

Dünya Bankası, 2017-2018 
yıllarında Kırgızistan’da yok-
sulluk seviyesinin düşeceğini 
tahmin ediyor. Bunun hakkın-
da Kırgızistan’da 2017 yılı 
için yapılan finans kurumunun 
raporunda belirtildi. Dünya 

Bankası’na göre, tarım ve inşaatta istikrarlı bir büyü-
me projeksiyonuyla birlikte daha fazla para yatırma 
gelirleri yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olabilir. 
Tahminlere göre, özel sektördeki gerçek ücretler ya-
vaş yavaş artacak ve hem kentsel hem de kırsal nü-
fus arasında yoksulluğun küçük bir oranda azalması 
sağlanacaktır. Emeklilik, düşük gelirli insanların ge-
lirinin % 15’ini oluşturduğu için planlanan emeklilik 
artışının olumlu bir dağılım etkisi olacaktır. Buna ek 
olarak, Dünya Bankası’na göre, 2017’deki gıda fi-
yatlarındaki düşüş aynı zamanda nüfusun satın alma 
gücünü olumlu yönde etkilemektedir.

DÜNYA BANKASI, 2017’DE KIRGIZİSTAN’IN GS-
YİH BÜYÜMESİNİN % 3,5 OLACAĞINI TAHMİN 
EDİYOR
Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, 2017’de Kır-
gızistan ekonomisinin büyümesi % 3,5 olacaktır. 
Makroekonomik sektöründe önemli ölçüde değişik-
lik beklenmediğini belirten Bakıt Dubaşov, “Tah-
minimize göre, Rusya dahil bölgenin ekonomisi 
giderek düzeliyor. Bu da yeni enerji fiyatlarına 
ve gerçekleşmekte olan küresel değişikliklere 
dayanmaktadır. Ve bu varsayımlara uygun olarak, 
biz böyle bir büyümeyi tahmin ediyoruz, eğer altın 
üretimini kaldırırsak, 2016 seviyesinde kalacaktır. 
Ancak altın madenciliği sektörünün pahasına kendi 
ayarlamaları yapılabilir, bu nedenle büyümenin% 
3.5’inde hedefliyoruz” dedi.

RUSYA’DAN NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

ABD ve NATO’nun çatışmalara katılmak üzere Uk-
rayna’ya askeri göndermesi halinde Rusya için tek se-
çeneğin nükleer silah kullanmak olduğu ileri sürüldü. 
Brastislava’da yapılan GLOBSEC-2017 Küresel Gü-
venlik Forumu’nda ilgili açıklamada bulunan Rus-
ya Devlet Duması milletvekili Vyaçeslav Nikonov, 
“nükleer füzelerin kullanılmaması halinde Rusya or-
dusunun çatışmanın erken aşamasında Ukrayna’nın 
müttefiklerine karşı savunmasız kalacağını” ifade etti. 
Nikonov, “NATO’nun sınırlarımıza yönelik ge-
nişlemesine gelirsek. Askerlerimizden duyduk, 
onların haklı olduğunu düşünüyorum: ABD güç-
leri ve NATO güçlerinin, Kırım veya Ukray-
na’nın doğusunda konuşlanmaları halinde Rus-
ya nükleer silah kullanmazsa çatışmanın erken 
aşamasında savunmasız kalacak” şeklinde konuştu. 
Bunun dışında Vyaçeslav Nikonov, Rusya’nın NATO 
yönetimi ile yaptığı görüşmeler esnasında nükleer si-
lahı kullanma hazırlığı konusunun da ele alındığını 
savundu.
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AB KIRIM’A YATIRIM YASAĞINI UZATACAK
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başkanları Rusya tara-
fından işgal edilen Kırım’a yatırım yapma yasağı-
nı bir yıl daha uzatacak. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan gazeteci Rikard Jozwiak, “Avrupa Birliği 
ülkelerinin temsilcileri, büyük ihtimalle Kırım’a ya-
tırım yasağını bir yıl daha uzatacak” diye kaydetti. 
Avrupa Birliği, Kırım’a yatırım yapma yasağını 
2014 yılında yarımadanın Rusya tarafından yasa-
dışı işgal edilmesinden sonra uyguladı. 17 Haziran 
2016’da Avrupa Birliği Konseyi, Kırım ve Sivasto-
pol’e karşı uygulanan yaptırımları 23 Haziran 2017 
tarihine kadar uzatmaya karar verdi. Brüksel’in 
ilgili kararına ayrıca Ukrayna, Gürcistan, Nor-
veç, Lihtenştayn, Karadağ ve Arnavutluk katıldı. 

KARADAĞ’DAN KIRIM İŞGALİNDE PARMAĞI 
OLANLARA YAPTIRIM
Karadağ yönetimi Ukrayna’nın doğusundaki ça-
tışma ve Kırım’ın işgalinde parmağı olan 149 Rus 
vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. Karadağ’ın 
yaptırım listesi AB yaptırım listesi esasında 
hazırlandığı kaydedildi. Karadağ, “Ukrayna’nın top-
rak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını  bozan 
politikaya aktif destekten sorumlu kişilerin  giriş ve 
mülkiyet ve varlıkları kullanmalarını” sınırlandırdı.
Bundan böyle Karadağ’a girişi yasaklanan Rusya’nın 
üst düzey yöneticileri arasında Başbakan Yardımcısı 
Dmitriy Rogozin, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı 
Nikolay Patruşev, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ram-
zan Kadırov, Rus oligark Konstantin Malofeyev ve 
Birleşik Rusya Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ser-
gey Jeleznyak bulunuyor.

BİR BÜYÜK YATIRIM DAHA: TATARİSTAN’DAKİ 
TÜRK MOBİLYA FABRİKASI, BU YIL HİZMETE Gİ-
RECEK
Tataristan’daki Türk mobilya fabrikasının bu yıl 
faaliyete başlayacağını belirten Tataristan Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın başkanı Taliya Minul-
lina, Rusya’nın Türk şirketlerine ve Türk işçilerine 
yönelik kısıtlamaları kaldırmasının bu projenin 
hayata geçirilmesine yardımcı olacağını söyledi.
Minullina, “Türk mobilya fabrikasının bu yıl çalış-
maya başlamasını bekliyoruz. Teçhizat gümrükten 
geçti. Mobilya aksesuarları projesine gelince, evet 
yabancı çalışanların kotasıyla ilgili sorularımız var. 
Umarın son değişiklikler bize yardımcı olur. Baş-
lattığımız projeler, zorluklar ne olursa olsun hayata 
geçireceğiz, çünkü bu projelerin partnerleriyiz ve bu 
projelerden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ABD’NİN PYD/PKK’YA ASKERİ SEVKİYATI SÜRÜYOR

ABD’nin örgütün kontrolündeki Haseke’de kurdu-
ğu Rümeylan hava üssünden, Rakka’nın kuzeyinde 
konuşlu PYD/PKK unsurlarına 70 tır gönderildi. 
ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’ya DE-
AŞ’la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sü-
rüyor. Dünkü sevkiyatla birlikte, yaklaşık 3 haftada 
toplam 218 tır gönderildi. Rakka’nın kuzey kırsalına 
yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların 
yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü. Su-
riye’de PYD/PKK’nın da içinde olduğu gruplara ve-
rilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof mar-
ka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet 
ağır makineli tüfek yer alırken, 3 bin adet Amerikan 
yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 
veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldı. Ay-
rıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet 
havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet 
PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi 
lazer aydınlatıcı dürbünün yer alacağı belirtiliyordu.

TAŞKENT’TE KIRGIZ-ÖZBEK İŞBİRLİĞİNİN GÜN-
CEL KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nda Kırgızistan’ın 
Özbekistan Büyükelçisi Daniyar Sıdıkov ile Kır-
gız-Özbek işbirliğinin güncel konuları görüşüldü. 
Toplantıda, taraflar Kırgız-Özbek’in çeşitli düzeyler-
deki temaslarının takvimi ve gündeminin görüş alış-
verişinde bulundu.
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AŞKABAT’TA HAZAR DENİZİ’NİN HUKUKİ STA-
TÜSÜ GÖRÜŞMELERİ
Hazar’a komşu ülkeler; Türkmenistan, Rusya Fede-
rasyonu, Azerbaycan, Kazakistan ve İran  dışişleri 
bakan yardımcıları, “Hazar’ın Hukuki Statüsü An-
laşma Taslağı” çalışmaları için Aşkabat’ta bir araya 
geldi. Aşkabat’ta yapılan görüşmelerde taraflar, ken-
di ülkeleri açısından mutabık olunan konuları, çekin-
celeri ve beklentilerini ifade ettiler. Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler 
Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve 
İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzake-
relere başladı. Konuyla ilgili olarak, ilki 2002’de Aş-
kabat’ta olmak üzere, 2007’de Tahran, 2010’da Bakü 
ve son olarak 2014’te Astrahan’da Devlet Başkanları 
düzeyinde toplam dört zirve toplantısı yapılmıştı.

TÜRKIYE CUMHURIYETI BAŞBAKAN YARDIMCI-
SI TÜRK AKADEMISI’NI ZIYARET ETTI

Uluslararası Türk Akademisi’ni (TWESCO) Türki-
ye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğ-
rul Türkeş ve heyeti ziyaret etti.
Heyette Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi 
Sayın Nevzat Uyanık, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 
İkili Siyasi Ilişkiler Genel Müdürü, Büyükelçi Şefik 
Vural Altay, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükel-
çiliği Müsteşarı Özlem Hersan, Türkiye Başbakan 
Yardımcısı Danışmanı Salih Özdemir bulundu. Ko-
nukları karşılayan TWESCO Başkanı Darhan Kıdıra-
li Akademi’nin gerçekleştirdiği faaliyetler ve projeler 
hakkında genişçe bilgi sundu. TWESCO’nun ulusla-
rarası teşkilatlarla olan işbirliği, Ortak Türk Tarihi, 
Ortak Türk Edebiyatı ve Ortak Türk Coğrafyası ders 
kitaplarının yazılması, ayrıca uluslararası arkeolojik 
keşif ve kazı çalışmalarına ilişkin  detaylarla paylaş-
tı. Bununla birlikte, Akademi’nin geleceğe yönelik 
planları hakkında haberdar etti. 

BRÜKSEL’DE TÜRKMEN PROTESTOSU
Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB- Çin İş Zirvesine 
katılan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang, 
AB Konseyi binası önünde toplanan yüzlerce Tibet 
ve Uygur Türkleri tarafından protesto edildi.

TDV KARADAĞ’DA BOŞNAKÇA KUR’AN-I KERİM 
MEALİ DAĞITTI 
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) “Hediyem Kur’an 
Olsun” projesi kapsamında, Karadağ’ın başkenti Po-
dgorica’da Boşnakça Kur’an-ı Kerim meali dağıtıldı.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, 
Türkiye’nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ve 
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Fejzic’in katı-
lımıyla İslam Birliği binasında gerçekleşen dağıtım 
töreninde, 4 bin Boşnakça mealin yanı sıra Ramazan 
ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki hedi-
ye edildi. Fejzic, törende yaptığı konuşmada, Rama-
zan ayının Kur’an-ı Kerim ayı olduğunu belirterek, 
“Türkiye Diyanet Vakfının ‘Hediyem Kur’an Olsun’ 
projesinin Ramazan ayında yürütülmesi bu bölgede 
yaşayan Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. 
Biz, dinimiz İslam’ı en güzel şekilde temsil etmeyi 
hedefliyoruz. Dinimizi olduğu gibi temsil etmemizi 
sağlayacak yegane şey Kur’an’dır.” şeklinde konuş-
tu.

“TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN İLİŞ-
KİLERİ DEVAM EDECEK”
Bakü’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Stratejik 
Araştırmalar Merkezi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Gürcistan Strate-
jik ve Uluslararası Araştırmalar Fonu’nca (Rondeli 
Fonu) “Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Üçlü İlişki-
leri Geleceğe Bakış” konulu konferans düzenlendi. 
Konferansta konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı 
Dış İlişkiler Daire Başkanı Prof. Dr. Novruz Mem-
medov, Güney Kafkasya bölgesinin çok hassas oldu-
ğunu, bu nedenle bölgenin istikrar, güvenlik ve sür-
dürülebilir kalkınmaya ihtiyacının olduğunu söyledi.
Üç ülke arasında kurulan stratejik ittifakla çok 
önemli uluslararası enerji ve ulaştırma projeleri 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Memmedov, 
“Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan iş birliği, 
bölgenin istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir 
kalkınmasının temin edilmesine katkı sağlıyor ve 
bu iş birliği herhangi bir kurum veya devlete karşı 
oluşturulmadı.” dedi.
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KAHİL: TÜRKİYE’NİN MAKEDONYA’DA BULUN-
MASI, ÜLKEDEKİ TÜM MİLLETLERİN LEHİNEDİR
Makedonya’nın Türk kökenli Devlet Bakanı Prof. Dr. 
Adnan Kahil, Türkiye’nin her alanda Makedonya’da 
bulunmasının hem ülkedeki Türklerin hem de Make-
donya’da yaşayan diğer tüm milletlerin lehine oldu-
ğunu belirterek, “Biz Türkler, köprü olmaya hazırız 
ve bunu devam ettireceğiz.” dedi. Türk dünyasından 
sorumlu devlet bakanı olarak yeni kabinede görev 
alan Kahil, Türkiye ile geçmişten bugüne süregelen 
iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacaklarını ifade 
etti. Kahil, Türkiye ile prensipler üzerine çalışacakla-
rını aktararak, Türkiye ile iş birliğini hem bakan, hem 
koalisyon ortakları, hem de başbakan ile birlikte daha 
da geliştireceklerini söyledi. Kahil, geçmişte Türkle-
rin ülkede belirli alanlarda istihdamı için çalışmalar 
yürüttüklerini belirterek, “Bizim niyetimiz Makedon-
ya’daki Türklerin yerlerini daha büyük bir seviyeye 
getirmek. Bu, Türklerin Makedonya vatandaşı olarak 
bir hakkıdır. Tabii ki bu sadece söylemekle olmuyor, 
çalışmakla olacaktır.” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ATAMBAYEV TÜRKİYE CUM-
HURBAŞKANI’NA TAZİYE MESAJI YOLLADI
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev 
Şırnak’ta helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şe-
hit olması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a başsağlığı dileğini iletti. Bunun 
hakkında Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi belirtti.

HUAWEİ ŞİRKETİ KIRGIZİSTAN’A YARDIM SAĞ-
LAMAYA HAZIRDIR 
Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Sapar İsakov’un 
Huawei Technologies Co. Ltd şirketinin finansal 
analisti Jen Yu Ying ve Huawei şirketinin Kırgızistan 
Genel Müdürü Zhang Zhijiang ile düzenlediği bir gö-
rüime sırasında Huawei şirketinin Kırgızistan’a yar-
dım sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Sapar İsakov, 
“Son yıllarda Kırgızistan, yolsuzlukla mücadele gös-
tergelerini ülkenin en üst düzey liderliğinin siyasi ira-
desi ile önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bununla 
birlikte, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik 
bir sonraki adımın oluşma riskini ortadan kaldıracak 
bir sistem olması gerektiğini çok iyi anlıyoruz. Elbet-
te ki, bu konuda bilgi ve teknoloji bize yardımcı ola-
bilir” dedi. Sapar Isakov, “Taza Coom” programının 
tanıtımının ana sonucunun, sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma ve yüksek bir yaşam kalitesinin yaratılma-
sını gerektiren “akıllı şehirler” olacağını belirtti.

GÜNEŞ: ÖZBEKİSTAN İLE AB ARASINDA TEKS-
TİL PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan 
ile AB arasında ortaklık ve işbirliği anlaşmasında 
değişikliklerin yapılmasına ilişkin yasayı onayladı. 
Mirziyoyev tarafından onaylanan ortaklık ve işbirliği 
anlaşmasında değişikliklerin yapılmasına ilişkin ya-
sada, “7 Nisan 2011’de taraflar arasında imzalanan 
tekstil protokolünün geçerlilik süresinin sona ermiş 
olduğu dikkate alınarak, Özbekistan ile Avrupa Bir-
liği arasındaki ortaklık ve işbirliği anlaşması kural-
larının tekstil ürünlerinin ikili ticaretine de uygulan-
ması amacıyla söz konusu anlaşmada değişikliklerin 
yapılmasına ilişkin protokolün” kabul edildiği belir-
tildi. Söz konusu tekstil protokolünün yürürlüğe gir-
mesiyle, AB ülkelerine ihraç edilecek Özbek tekstil 
ürünlerine uygulanan gümrük ödemeleri oranının be-
lirgin ölçüde azalması öngörülürken, buna göre, daha 
önce yüzde 17 oranında gümrük ödemelerine tabi tu-
tulan tekstil ürünlerine, yüzde 6 miktarında gümrük 
ödemesi uygulanacak.

TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN’IN ENERJİ PROJELE-
RİNİ DESTEKLİYOR
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Ka-
pucu, Türkiye’nin gerekli koşullar oluştuğunda 
Türkmenistan gazını Avrupa’ya iletmeye hazır ol-
duğunu belirterek, “Enerji kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesi çerçevesinde Türkmenistan’ın doğalgaz 
projelerini destekliyoruz.” dedi. Ülkeler arasındaki 
kültürel yakınlık, dil ve din birliğinin çok yönlü 
ilişkilerin temelini oluşturduğunu dile getiren 
Kapucu, şöyle konuştu: “Bir millet iki devlet söyle-
mi Türkmenistan için de geçerli. Ticaretimiz de bu 
çerçevede ülkenin bağımsızlığından bu yana önemli 
artış kaydetti. 2013 yılında en yüksek seviyeye ula-
şarak 3 milyar doları geçti. Şimdi dünyadaki ekono-
mik kriz nedeniyle bir parça düştü ama hala önemli 
ticaret hacmine sahibiz. Şu anda iki ülke arasında 
1,7 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz var.” 
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SEMERKANT-ASTANA TREN SEFERLERİ BAŞLA-
DI

Özbekistan’ın Semerkant kenti ile Kazakistan’ın 
başkenti Astana’yı bağlayan trenin ilk yolcuları 
Astana’ya vardı. Kazakistan ile Özbekistan ara-
sındaki ilişkileri pekiştirme çalışmaları kapsa-
mında hayata geçirilen Semerkant-Astana treni 
ilk seferini yaptı. Özbekistan’ın başkenti Taşkent, 
Kazakistan’ın Sarıgaş, Şımkent, Taraz, Şu, Sarışagan 
ve Karagan’da kentlerinden geçen trenin yolcuları 
Nurlı Jol istasyonunda karşılandı.  İki ülke arasında 
21 Mart’ta Almatı-Taşkent tren seferleri başlamıştı.

RUSYA KIRIM’DAKİ MİLLİ PARKLARA EL KOY-
MAYA DEVAM EDİYOR
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan 
birkaç milli parkın, 2017 yılında federal mülkiyete 
“devredileceği” bildirildi. Kırım’daki “Artek” ulus-
lararası çocuk merkezinde Rus gazetecilere açıkla-
malarda bulunan Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji 
Bakanı Sergey Donskoy, “Bunu (milli parkların fe-
deral mülkiyete devredilmesi kararını onaylamayı) 
bu yıl yapmayı planlıyoruz, bize talimat geldi, bunu 
yapmalıyız” dedi. Bununla birlikte Donskoy belirli 
bir tarih açıklamadı.

KIRIMLI LİSE MEZUNLARI UKRAYNA’DAKİ ÜNİ-
VERSİTELERE GİREBİLECEK
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko “Uk-
rayna’nın Yüksek Eğitim İle İlgili Yasasına Deği-
şikliklerin Getirilmesine İlişkin” yasayı imzaladı. 
Söz konusu yasa Ukrayna’nın geçici olarak işgal 
edilen bölgelerinde ikamet eden lise mezunlarının 
yüksek eğitim alma hakkının sağlanmasını öngö-
rüyor. Rusya’nın işgali altında bulunan Kırım’daki 
liselerden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin 
düzenlediği sınavlara girerek belirlenen kontenjan 
çerçevesinde Zaporijya, Mıkolayiv, Odesa ve Herson 
bölgelerindeki üniversitelerde eğitim görebilecek. 

TÜRKMENİSTAN TEKSTİLİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Türkmenistan’da sanayi sektörünün önemli ayağı-
nı oluşturan tekstil sektörü son yıllarda büyük bir 
ivmeyle büyüyor. Her yıl Haziran ayının ilk Pazar 
günü Tekstil sektörü çalışanlarının günü bayram ola-
rak kutlanmaktadır. Bu bayram dolayısıyla Türkmen 
Tekstili-2017 konulu Uluslararası Fuar düzenlendi. 
Fuara başta Türkiye başta olmak üzere Rusya, İtal-
ya, İsviçre, Almanya, Belçika, Çin, BAE, Ukrayna 
gibi birçok ülkeden şirketler katıldı. Türkmenistan’ın 
tekstil sektörünün büyümesine önemli katkıları bulu-
nan Cotam, Engin Group, Norsel İnternational, Gap 
İnşaat gibi Türk firmalarda fuarda yerini aldı. Bunun 
yanı sıra ülkedeki tekstil fabrikalarında kullanılmak-
ta olan makineleri üreten Alman Truеtzschler, Sau-
rer Schlafhorst ve Volkmann şirketileri,  Belçika’nın 
Solway, Рicanol ve WandeWiele firmaları gibi İs-
viçre ve İtalya firmaları da katıldı. Fuar kapsamında 
Türkmenistan’ın tekstil sektöründe ürettiği ürünler 
geniş yelpazede yer aldı. 

AZERBAYCAN ASKERLERİ “KAFKAS KARTALI” 
ÖĞRETİSİNDE KATILIRLAR

Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan savunma bakan-
larının rızasına göre Tiflis’te üç ülkenin özel amaçlı 
güçlerinin “Kafkas Kartalı” ortak öğretisi yapıldı. 

ARJANTİN’DE DÜZENLENEN KONFERANSTA 
AZERBAYCAN’IN GİRİŞİMİYLE GERÇEKLEŞTİRİ-
LEN PROJELERDEN BAHSEDİLİYOR
Arjantin’in Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARİ) 
ve La Plata Ulusal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
İnstitutundakı Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ka-
fedralarının organizasyonu ile “Güney Kafkasya’da 
stratejik enerji ve ulaşım projeleri” konulu konferans 
düzenlendi. Konferansta Azerbaycan’ın ve Türki-
ye’nin Arjantin’deki büyükelçileri Reşat Aslanov ve 
Meral Barlas, Gürcistan Büyükelçiliği Müsteşarı Ke-
tavani Sabauri konuşma yaptılar. Programda Arjan-
tin’in eski diplomatlar, politikacılar, basın mensup-
ları, çeşitli üniversitelerin öğrenci ve öğretmenleri, 
ayrıca Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve Arjantin’deki 
diplomatik temsilcileri katıldılar.
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ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN SINIRLARDA 
ANLAŞTI
Özbekistan ve Tacikistan’ın sınırların belirlenmesi 
ve bölgede su dağıtımı konusunda anlaştığı bildirildi. 
Özbekistan’ın yeni Devlet başkanı Şevket Mirziya-
yev’ın katkılarıyla son dönemde komşu ülkeleri Ta-
cikistan ile ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığı 
belirtilerek, devletlerin sınırların belirlenmesi konu-
sunda anlaştığı belirtildi. İslam Kerimov döneminde 
sınır belirsizliği ve başka güvenlik nedenleriyle 
Özbekistan ve Tacikistan arasındaki sınır bölgelere 
mayınlar döşenmişti.

ATAMBAYEV CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİN 
15 EKİM’DE YAPILMASINI DESTEKLEDİ
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Ekim 2017’de 
yapılmasına dair “Cumhurbaşkanı ve Kırgızistan 
Meclisi milletvekili seçimleri üzerine” anayasa ya-
sasını imzaladı. Belgeye göre, yasa bir “zor listeye” 
doğru büyük bir adım atıyor. Kırgızistan Meclisi’nin 
milletvekillerinin görevden alınmasına ilişkin aday 
listesinden çekilmek üzere yazılı bir başvurunun 
kişisel olarak sunulması öngörülüyor. Yasa aynı za-
manda 35 yaşından büyük olmayan en az 5 adayın ve 
farklı etnik kökene sahip 5 adayın ilk 50 aday liste-
sinde “zorunlu” olarak temsil edilmesini öngörüyor.

KIRGIZ HALK SANATI EŞYALARI KORE’DE SER-
GİLENDİ 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan’ın Kore 
Büyükelçiliği’nin Kırgız Merkezi “Maksat” ile bir-
likte Kore’nin başkenti Seul’de 1-4 Haziran tarihleri 
arasında düzenlenen Uluslararası Seyahat Fuarı “Ko-
rea Travel Fair 2017” etkinliğinde yer aldığını belirt-
ti. “Korea Travel Fair 2017” etkinliği, Kore Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Milli Turizm Örgütü, Kore Hava 
Yolları ve Kore Seyahat Acentaları Derneği desteğiy-
le gerçekleştirilen Asya’daki büyük bir uluslararası 
seyahat fuarıdır. Kore’nin başkentinde yapılan etkin-
liğe Kore’de akredite edilen yabancı ülkelerin diplo-
matik temsilcileri, resmi temsilciler, Kore sakinleri 
ve misafirler katıldı. Kırgızistan köşkünde halk sana-
tı sergileri, halk sanatları ve el sanatları öğeler, milli 
giyseler sergilendi ve Kırgız milli içecekleri “Tan” ve 
“Şoro” ikram edildi. Buna ek olarak, Kırgızistan’ın 
turizmi anlatılan broşürler dağıtıldı.

DEMİR İPEK YOLU AÇILIYOR
Demir İpek Yolu kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Hattı projesi bu yaz hizmete alınacak. 
Türkiye’nin Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi 
görmesini sağlayacak Demiryolunun Türkiye’deki 
bölümü 79 kilometre olacak. Hattın toplam maliye-
ti ise 600 milyon dolar. Türkiye’yi Çin ve Avrupa 
arasında önemli bir köprü konumuna getirecek olan 
Demiryolu kapsamında Bakü-Tiflis-Kars Demiryo-
lu Hattı projesi bu yaz hizmet vermeye başlayacak. 
Demir İpek yolu sayesinde Çin’den Avrupa ülkele-
rine ortalama 2 ayı bulan yük taşıma süresi yakla-
şık 15 güne düşecek. 2004’te yapımı kararlaştırılan 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı tamamlandığında 
Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan, Orta Asya’daki 
Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve Londra arasında 
kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanmış olacak. 

TÜRK DÜNYASI BAKÜ ATATÜRK LİSESİNİN ME-
ZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 

25. eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan 
Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesinde Mezuniyet 
Töreni gerçekleştirildi. Lise Müdürü Hüseyin De-
mirel’in ev sahipliğindeki törene, Türkiye Cumhu-
riyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan 
Milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycanlı şair 
yazar, devlet Adamı Sabir Rüstemhanlı, Prof. Dr. 
Turan Yazganın eşi Gülen Yazgan, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan; 
veliler, öğretmenler, çoklu sayıda misafirler katıl-
dılar.

KIRIM SINIRINDA HAVA SAHASI KONTROLÜ 
ARTTIRILDI
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna sınırları 
yakınlarındaki birliklerde savaşa hazırlık denetimi 
yapılması ve işgal edilen Kırım’a yeni birliklerin 
gönderilmesi açıklamasına tepki olarak Ukrayna, 
sınırları üzerinde hava sahası kontrolünü arttırdı. 
  



HAZİRAN 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

18
www.turkdunyasibir l ik .org

RUSYA MERKEZ BANKASI: “TATARİSTAN ENF-
LASYONUN DÜŞÜK OLDUĞU BÖLGELERDEN”
Rusya Merkez Bankası temsilcisi Tataristan’ın 
enflasyonun düşük olduğu federal bölgelere iyi 
bir örnek olduğunu ve burada edinilen tecrübeyi 
diğer bölgelere yaymak gerektiğini söyledi. Tem-
silci Tataristan’da üreticiler ve satıcılar arasındaki 
rekabetin yüksek olduğunu, bunun da enflasyon-
la mücadele etme yöntemlerinden biri olduğunu 
ifade ediyor. Tataristan’ın bir özelliği de enflasyo-
nun ancak düşük gelir düzeyine sahip bölgelerde 
düşük olacağı kuralına olumlu yönde istisna teşkil 
eden bölgelerden olması. Rusya’nın federal bölge-
lerinin yüzde 60’ı ülke ortalamasının altında enf-
lasyona sahip. Merkez bankası anahtar faiz oranı 
yıllık yüzde 9,25. Enflasyon oranı yüzde 4.

TATARİSTAN’IN BAŞARISI: RUSYA’DA YATIRIM 
KONUSUNDA LİDER
Tataristan Rusya bölgeleri arasında yatırım rey-
tinginde ilk sırayı aldı. Tataristan’dan sonra ikinci 
sırayı  ona komşu cumhuiyet Çuvaşistan ve üçün-
cülüğü de Moskova elde etti. Reyting Rusya’nın 
tüm bölgeleri göz ününde bulundurularak dü-
zenlendi ve bunun için 44 esas ve 33 ek gösterge 
analiz edildi, 400 bin işadamının görüşü dikkate 
alındı. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minni-
hanov reyting ilan edilen 21. Uluslararası Peters-
burg Ekonomi Forumuna katılarak Tataristan’ın 
bu reytingte ilk sırayı almasıyla onur duyduklarını 
kaydetti.

KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDE ÖN KOŞULLAR ORTADAN 
KALKTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler’deki 
(BM) temaslarının ardından New York’ta Türk ga-
zetecilerle bir araya geldi. BM Genel Sekreteri An-
tonio Guterres’in daveti üzerine New York’ta Rum 
lider Nikos Anastasiadis ile üç buçuk saatten fazla 
görüştüklerini çünkü 17 Mayıs tarihinde Kıbrıs’ta 
yapılan son liderler görüşmesinde, Cenevre’nin yo-
lunu açacak bir sonuç elde edemediklerini hatırlattı. 
BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Kıbrıs Özel 
Danışmanı Espen Barth Eide’nin yürütttüğü mekik 
diplomasininin de bir sonuç üretemediğini belirten 
Akıncı, bunun temel nedeninin kuşkusuz bugüne 
kadarki uzlaşmalara ve 12 Ocak Cenevre Konfe-
ransı’nın sonuç bildirgesine de uygun düşmeyen bir 
tarzda Rum liderliğinin koşullar ortaya koyma tavrı 
olduğunu kaydetti.

ALMANYA’DA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK IRKÇI SAL-
DIRILARDA ARTIŞ
Alman hükümeti Sol Parti’nin soru önergesine verdi-
ği yanıtta, ülkede bu yılın ilk üç ayında Müslüman-
lara karşı 208 saldırı ve hakaretin kayıt altına alın-
dığını aktardı. Bu saldırıların faillerinin çoğunlukla 
aşırı sağcılar olduğuna işaret eden Alman hükümeti, 
söz konusu saldırılarda 2 kişinin yaralandığını belirt-
ti. Soru önergesine verilen yanıtta, Alman makamla-
rınca ayrı bir kategori olarak “İslam karşıtı suçların” 
ilk kez kayıt altına alınmaya başlanılmasından do-
layı geçmiş yıllarla bu sayıların kıyaslanamayacağı 
kaydedildi. Müslümanlara yönelik saldırılar, internet 
üzerinden kışkırtma, tehdit mektuplarının gönderil-
mesi, sokakta başörtülü kadınlara ve erkeklere saldı-
rılar, Müslümanlara ait binalara zarar verme ile bura-
lara Nazi sembolleri çizme olarak gösterildi.

GUTERRES, AKINCI VE ANASTASİADİS İLE GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio Guterres’in daveti üzerine 
karşı tarafın ısrarcı ön koşullarının neden olduğu tıka-
nıklığı görüşmek üzere New York’ta olduklarını söy-
ledi. BM Genel Sekreteri Guterres, Akıncı ve Rum 
lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Merkezi’nde 
yemekli toplantıda bir araya geldi. Kıbrıs sorunun 
çözümü konusunda kararlı olduklarını ve bu nedenle 
Cenevre’de ocak ayında düzenlenen konferansın ye-
niden yapılması umudu ve beklentisi ile New York’a 
geldiklerini belirten Akıncı, “Şimdi her zamankinden 
daha fazla siyasi irade ve kararlılığa ihtiyacımız var.” 
ifadesini kullandı. Akıncı, Şubat 2014’te üzerinde 
anlaşılan ilkelere ve Cenevre’de 12 Ocak’taki konfe-
ransın sonuç bildirgesine bağlı kalınırsa yolun açıla-
bileceğini sözlerine ekledi.
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GUBA ŞEHRİNDEKİ “SOYKIRIM ANIT KOMPLEK-
Sİ” İLE İLGİLİ TALİMAT VERİLDİ
Azerbaycan’ın devlet ve sivil toplum örgütleri, özel-
likle Haydar Aliyev Vakfı Azerbaycan gerçeklerini 
dünyaya iletmek için Guba şehrindeki “Soykırım anıt 
kompleksi” ne sıklıkla seferler düzenliyor. Her yıl 
dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda temsilciler 
ve turistler kompleksi ziyaret ediyorlar. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kompleksin mevcut 
durumunun incelenmesi ve yaşanan süreçlerin önlen-
mesi amacıyla ilgili ödev verdi. Başkanın görev uya-
rınca Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
rehberi Ramiz Mehdiyev “Guba şehrinde” Soykırım 
anıt kompleksi “ile ilgili bazı meseleler hakkında” 
talimat imzaladı. Belgeye göre, kompleksin mevcut 
durumunun incelenmesi ve yapılacak çalışmalar ko-
nusunda ilgili tekliflerin hazırlanması için bir komis-
yon oluşturuldu. 

KAZAKİSTAN, AKTAU LİMANI’NI ÖZELLEŞTİRİ-
YOR
Kazakistan, Hazar denizindeki Aktau Uluslararası 
Limanı’nı özelleştirme programı kapsamına alarak 
bu yılın sonuna kadar satmayı planlıyor. Limanın 
sahibi olan Kazakistan’ın kamu şirketi Temir Zholy 
tarafından yapılan açıklamada, yerli ve uluslararası 
şirketlerin katılımı hedeflenen özelleştirme ilanının 
önümüzdeki günlerde anons edileceği bildirildi. Ha-
zar Denizi’nin güneyinde yer alan Türkiye, Türkme-
nistan, Rusya ve Azerbaycan’dan gelen petrol, petrol 
ve kargo yüklerinin boşaltıldığı ve yılda 12 ay ve 24 
saat hareket halinde olan Aktau Limanı Avrupa’dan 
Asya’ya giden kara ve demiryollarının kesişme nok-
tasını oluşturuyor.

ÖZBEKİSTAN’DA BAŞBAKAN YARDIMCISI 
GÖREVİNDEN ALINDI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 
başbakan yardımcısı Rustam Azimov’u başka göreve 
atanması nedeniyle görevinden aldı. Başbakan yar-
dımcılığına ise, eski maliye bakanı yardımcısı Cam-
şid Kuçkarov getirildi. Rustam Azimov, 2003-2005 
yılları aralığında ekonomi bakanı, 2005-2016 yılları 
aralığında ise maliye bakanı ve başbakan birinci yar-
dımcısı olarak görev yapmıştı. 

KAZAKİSTAN – DOMİNİK CUMHURİYETİ İLİŞKİ-
LERİNDE BİR İLK
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
ikili ilişkiler tarihinde ilk resmi ziyareti gerçekleştir-
mek için Astana’da gelen Dominik Cumhuriyeti Dı-
şişleri Bakanı Miguel Vargas ile beraber Dominikli 
heyette bulunan “Haciendas Rivera” devlet şirketinin 
başkanı ile “Banco Atlantico” bankasının sahibini 
kabul etti. Kazakistan dışişleri bakanlığı binasında 
bir araya gelen diplomatlar, ikili ve uluslararası gün-
demdeki güncel konuları geniş bir yelpazede ele aldı. 
Astana ve Santo Domingo, ikili ilişkilerin siyaset, 
ticaret, ekonomik, yatırım, turizm, insani ve kültür 
alanlarında geliştirilmesini hedefliyor. Bununla be-
raber taraflar, ikili ticaret ve yatırım hacminin büyü-
mesini sağlamak için ekonomik diplomasi kurma, 
ilişkilerin yapılarını çeşitlendirme ve ekonomik işbir-
liğinin uzun vadeli formlarını geliştirme konularında 
hemfikir olduklarını bildirdi.

KIRGIZİSTAN’DAKİ DOSTLARINDAN ŞEHİT AL-
BAYA VEFA

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Ahıska Türklerinin 
düzenlediği iftar programında, Şırnak’ta helikopterin 
düşmesi sonucu şehit olan askerlerden bir dönem bu 
ülkede görev yapan Piyade Kurmay Albay Gökhan 
Peker ile diğer 12 şehit anıldı. Türkiye’den gelip Kır-
gızistan’da lisans öğrenimlerini sürdüren öğrencilere 
verilen iftarda konuşan Kırgızistan Ahıska Türkleri 
Derneği Başkanı Reşad Şamilov, kalplerinin Türki-
ye’de yaşayan 80 milyon nüfus ile attığını söyledi.
“Türkiye’nin başı ağrırsa bizim de ağrıyor, Türki-
ye’nin işleri yolunda giderse biz de seviniyoruz.” 
diyen Şamilov, helikopter kazasında şehit olan asker-
lere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye’ye 
başsağlığı dileklerini iletti. Şehit askerlerden Piyade 
Kurmay Albay Gökhan Peker’in Türkiye’nin Bişkek 
Büyükelçiliğinde bir dönem askeri ataşelik yaptığını 
hatırlatan Şamilov, aile dostları olan şehide Allah’tan 
rahmet diledi.



HAZİRAN 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

20
www.turkdunyasibir l ik .org

KIRGIZ-ÖZBEK SINIR MESELELERİ TAŞKENT’TE 
GÖRÜŞÜLDÜ
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nda Kırgızistan’ın 
Özbekistan Büyükelçisi Daniyar Sıdıkov ile bir 
görüşme düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı 
tarafından aktarılan açıklamaya göre, toplantıda 
taraflar, 21-26 Mayıs tarihleri arasında Celalabad 
şehrinde bir araya gelen ortak çalışma grubunun 
Özbekistan’ın Andican ve Kırgızistan’ın Oş 
vilayetlerinin kesiştiği sınırların bazı noktalarında 
sınır tespitine ilişkin ortak topoğrafya ve arazi 
düzenleme çalışmaları yürüttüğü konularında fikir 
alışverişinde bulundu. Taraflar ayrıca, aynı toplan-
tının Andican vilayetinde düzenleme konularını ele 
aldı.

KAZAKİSTAN-DOMİNİK CUMHURİYETİ İLİŞKİLE-
Rİ

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
ülkesinin güvenlik ve güncel tehditlerle mücadelede 
Dominik Cumhuriyeti ile aynı görüşte olduğunu, bu 
nedenle Latin Amerika ve Karayip bölgesiyle yakın 
iş birliği yapmak istediklerini söyledi. Abdrahma-
nov, başkent Astana’da bakanlık binasında, Domi-
nikli mevkidaşı Miguel Vargas ile görüştü. İkili ve 
uluslararası gündeme ilişkin konuların ele alındığı 
görüşmede, taraflar karşılıklı olarak siyasi, ticari, 
insani, yatırım, turizm, kültür gibi alanlarda ilişkileri 
geliştirmek hususunda mutabakat bildirdi. Görüşme-
nin ardından ortak bildiri imzalandı ve basın toplan-
tısı düzenlendi. Abdrahmanov, burada yaptığı konuş-
mada, tüm alanlarda ilişkileri geliştirme imkanlarının 
olduğuna dikkati çekerek, şu an vize sisteminin ko-
laylaştırılmasına ilişkin anlaşmanın hazırlandığını 
söyledi. Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Var-
gas ise Kazakistan’ın Orta Asya bölgesindeki önem-
li ortak olarak görüldüğüne işaret ederek, ülkesinin 
Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı’na katılması-
nın ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacağını dile 
getirdi.

ÖZBEKİSTAN’DAN HİDRO ENERJİ SEKTÖRÜNE 
DEV YATIRIM
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
tarafındanhidro enerji gelişimi programını 
gerçekleştirmeye yönelik imzalanan yeni 
kararnameye göre, Özbekistan 2021’e kadar hidro 
elektrik enerjisi sektörüne 2.65 milyar dolar yatırım 
yapacak. Program kapsamında 18 yeni hidroelektrik 
santrali projesi gerçekleştirilecek, mevcut olan 
santrallerden 14’ü modernize edilecek. Özbekistan 
hükümeti programı gerçekleştirmek için 1.64 
milyar dolar yönlendirecek. Programın geri kalan 
1.009 milyar dolar kısmı uluslararası ve yabancı 
finansal kuruluşlar tarafından kredilenecek. Çin 
Eximbank’tan 572.8 milyon dolar, İslam Kalkınma 
Bankası’ndan 181.1 milyon dolar, Asya Kalkınma 
Bankası’ndan 98.4 milyon dolar ve Asya Altyapı Ya-
tırım Bankası’ndan 77.3 milyon dolar kredi sağlan-
ması bekleniyor. Programın hayata geçmesi ile bir-
likte Özbekistan hidroelektrik santrallerinin toplam 
kurulu gücü 1.7 kat artacak ve 3.038 MW’a ulaşacak.

TATARİSTAN’DA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İÇİN 
12 MİLYAR RUBLE HARCANDI
Tataristan’da son 15 yılda çeşitli araştırma ve geliş-
tirme maliyetleri on kat artarak 12 milyar rubleyi aştı.
Tataristan Cumhurbaşkanlığına bağlı Bilim ve Eği-
tim Konseyi ilk oturumunda bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, güçlü bir 
bilimsel-teknik potansiyelin Tatarisan’ın önemli 
bir rekabet avantajlarından biri olduğunu söyledi. 
120’den fazla bilimsel merkezin faaliyet gösterdiğini 
hatırlatan Minnihanov, böyle bir yüksek sayı ile 
kendilerinin Rusya’nın İdil Boyu Federal Bölgesinde 
lider durumda olduklarını ve Rusya genelinde de 
Moskova, Sankt-Petersburg şehirleri, Moskova, 
Sverdlovskiy ve Novosibirskiy bölgelerinden sonraki 
pozisyonda olduklarını kaydetti. Rüstem Minnihanov 
Tataristan’ın bilimsel araştırmalar konusunda liderli-
ği bir federal ve iki milli araştırma üniversiteleri sa-
yesinde yakaladıklarının altını çizerek, cumhuriyetin 
gelecekte daha da büyük başarılara imza atma imka-
nının olduğunu belirtti. Tataristan’da yenilikçi bir alt-
yapı oluşturduklarını ve bunun sayesinde de bilimsel 
araştırma çalışmalarının sonuçlarının konsolide olu-
nabildiğini hatırlatan Minnihanov, buna örnek olarak 
da İnnopolis şehrini, özel ekonomi bölgelerini, mü-
hendislik merkezlerini, risk sermayesi fonlarını ve 
diğer kalkınma kurumlarını gösterdi.
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ŞOTA ÖZBEKİSTAN’IN FK PAKHTAKOR TAKIMI’YLA 
ANLAŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Türki-
ye’de Kayserispor, Kasımpaşa 
ve Trabzonspor takımlarında 
çalışan teknik direktör Şota 
Arveladze, Özbekistan’ın FK 
Pakhtakor takımı ile 2 yıllık 
sözleşme imzaladı.

TÜRKMENİSTAN’DAN YENİ SOSYO-EKONOMİK 
KALKINMA HAMLESİ
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov, finans ve ekonomi sektörünün yetkilileri 
başta olmak üzere bazı bakanlar ve kamu kuruluş 
yetkilileri ile çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Top-
lantının açılış konuşmasında Devlet Başkanı, Ulusla-
rarası Para Fonu’nun rakamlarına göre, 2017 yılında 
küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,5 oranında 
olacağını, dünya piyasalarında istikrarsızlığın devam 
ettiğini ve güçlü ekonomiye sahip ülkelerde de bü-
yüme rakamlarının zayıfladığını belirtti. Zor dış jeo-
politik koşulların, petrol ve gaz fiyatlarındaki sürekli 
düşüşün uluslararası piyasaları etkilediğini belirten 
Türkmen Lider, ticari ortaklıkları bulunan ülkelerin 
ekonomik durumlarının da zayıfladığını ifade etti.  
Bu faktörlere rağmen, Türkmenistan’ın makroekono-
mik durumunun istikrarlı olduğunu söyleyen Devlet 
Başkanı ülke ekonomisine büyük ölçekte yatırımla-
rın yapıldığını kaydetti.

TÜRK KIZILAY’INDAN KERKÜK’TEKİ İÇ GÖÇ-
MENLERE RAMAZAN YARDIMI

Türk Kızılayı Irak Delegas-
yonu Başkanı Serdar Yılmaz, 
Kerkük’te faaliyet gösteren 
Cihan İnsan Hakları Derne-
ğinin koordinasyonuyla ra-
mazan yardım kolilerinin, 

Kerkük’te bulunan 250 iç göçmen aileye dağıtıldığı-
nı söyledi. Kerkük’te ramazan yardımlarını önümüz-
deki günlerde de sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, 
“Pirinç, kuru fasulye, mercimek, sıvı yağ, nohut, ma-
karna ve salçadan oluşan her koli beş kişilik bir aile-
nin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekildedir.” 
dedi. Yardımların dağıtımına katılan Cihan İnsan 
Hakları Derneği başkanı Leyla Hamavandi ise kent-
te ırk, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yıllardan 
beri iç göçmenlere kesintisiz yardım ve destek sunan 
Türk Kızılayına teşekkür etti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA BASIMI 5 YILI GEÇMİŞ 
KURAN’LARA EL KONULUYOR
Doğu Türkistan’da Çinli yetkililer 2012 yılı önce-
sinde basılan tüm Kur’an’ların toplatılması emrini 
verdi. Yetkililer tarafından 2012 yılından önce ba-
sılan Kuran’ların “aşırılıkçı” unsurları beslediği, bu 
nedenle bulundurulmalarının yasa dışı olduğu ifade 
edildi. Kaşgar şehrinin Peyzivat ilçesinin Barın ka-
sabası parti sekreteri Emet İmin’in aktardığına göre 
uygulama yılbaşında yürürlüğe konuldu. Emet İmin 
şu ana kadar yaklaşık 500 adet Kuran’a el koydukla-
rını açıkladı. İmin, Çin yetkilileri tarafınan 2012’den 
önceki Kur’an basımlarında ekstremist-aşırılıkçı 
öğelerin bulunduğunu, bu nedenle devlet tarafından 
basılmış olsa bile bahsi geçen Kur’an nüshalarının 
devlete teslim edilmesinin istenildiğini söyledi. Ay-
rıca Uygurların evlerinde tabaklarda ve resimlerde 
bulunan “Allah” “Muhammed” gibi yazıların da top-
latılması kararı alındı. Dünya Uygur Kongresi’nin 
dini konsey sorumlusu Turğuncan Alaadin, Çin’in 
amacının Uygurları kendi dinlerinden uzaklaştırmak 
olduğunu belirtti. Ayrıca Çin hükümetinin yeni basım 
Kuran’lara belirli pasajlar eklediğini de belirtti.

STOLTENBERG: MAKEDONYA İÇİN NATO KAPI-
LARI AÇIK
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in gerçekleş-
tirdiği Brüksel ziyaretinin son görüşmesi NATO 
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile oldu. İkilinin 
görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenlendi. 
Basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekrete-
ri Stoltenberg, “Makedonya’da nisan aynından bu 
yana büyük gelişim yaşanmıştır. NATO ve uluslara-
rası camia Mecliste gerçekleşen saldırı ile şok oldu. 
Makedonya’yı istikrarlı bir bölgenin parçası olarak 
görmek istiyoruz. NATO kapıları açıktır” dedi. Zaev 
ise, “Karadağ Cumhuriyetinin NATO’ya üyeliğini 
saygıyla selamlıyorum, bundan sonraki genişlemede 
bizim üye olacağımızı temenni ederim. NATO üye-
si olursak vereceğimiz destek daha fazla olur. NA-
TO’ya vatandaşlarımızın büyük bir desteği var. Her-
şeyi yapmamıza rağmen hala üye olamamamız adıl 
değil.” dedi.



HAZİRAN 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

22
www.turkdunyasibir l ik .org

TÜRKİYE’DEN KERBELA’DAKİ SALDIRIYA KINA-
MA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ker-
bela’daki saldırıda 20’den fazla Iraklının hayatını 
kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı anım-
satıldı. Saldırının IŞİD terör örgütü tarafından üst-
lenildiği kaydedilen açıklamada, “Kutsal ramazan 
ayında yapılan bu menfur terör eylemini şiddetle kı-
nıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifa 
dileklerimizi iletiyoruz.” ifadesine yer verildi.

BÜYÜKELÇİ KARA, BAKAN KAHİL’İ ZİYARET 
ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal 
Kara, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Prof. 
Dr. Adnan Kahil ile görüştü. Gerçekleşen görüşmede 
iki dost ülke Türkiye ve Makedonya Cumhuriyetleri 
arasında her alanda işbirliği fırsatları masaya yatı-
rılırken, iki taraf da ilerleyen dönemde bu yöndeki 
çalışmaların artacağı ve hız kazanacağı konusunda 
hemfikir olduklarını belirttiler. Bakan Kahil, yeni ku-
rulan reformatör hükümetin dış politikaya da pozitif 
etki getireceğine ve özellikle de kardeş ülke Türkiye 
Cumhuriyeti ile olan bağların daha da güçleneceğine 
olan inancının tam olduğunu söyledi.

AZERBAYCAN ENERJİ BAKANI İSTANBUL’DA 
HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Enerji Bakanı Na-
tık Aliyev’in geçirdiği bir kalp 
rahatsızlığı sonucu İstanbul’da 
hayatını kaybettiği açıklandı. 
Hastane yetkilileri Aliyev’in 
Bakü’de kalp krizi geçirdiğini 
ve tedavi için İstanbul’a getiril-
diğini belirtti. 

HİNDİSTAN ve PAKİSTAN, ŞİÖ’YE KABUL EDİLDİ
Hindistan ve Pakistan’ın katılımıy-
la Şanghay Beşlisi olarak başlayan 
Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) 
üye ülke sayısı 8’e çıktı. Hindistan 
ve Pakistan’ın üyelikleriyle ŞİÖ 
sınırları dünya topraklarının yüzde 

23’ünü kaplıyor. Dünya nüfusunun yüzde 45’i ŞİÖ 
topraklarında yaşarken, teşkilatın Gayri safi yurt içi 
hasıla (GSYH) değeri ise dünya ekonomisinin yüzde 
25’ini oluşturuyor. Astana’da yapılan ŞİÖ Zirvesi’ne 
teşkilat üyesi, aday ülkeler ve gözlemci satüsünde-
ki ülkelerin liderleri ile beraber Birleşmiş Milletler 
(BM), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Gü-
neydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Kolektif 
Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) başta olmak 
üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlardan temsilci-
ler katılıyor. Astana Zirvesi’nin ardından 2017-2018 
dönem başkanlığını Çin devralacak.

ÖZBEKİSTAN’DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
tarafından imzalanan kararnameyle, ilk kez 1998 
yılında maliye bakanı olarak hükümete giren, 2000 
yılından bu yana başbakan yardımcılığı yapan 
Rustam Azimov, görevinden alınarak devlet sigorta 
şirketi “Özbek Invest”in genel müdürlüğüne atandı. 
Maliye Bakanı 1. Yardımcısı Camşid Koçkarov’un 
Azimov’un yerine makro ekonomik kalkınma ve 
yabancı yatırımlardan sorumlu başbakan yardımcısı 
olarak görevlendirildiği belirtildi. Koçkarov, daha 
önce Merkez Bankası başkan yardımcılığı ve mali-
ye bakanı yardımcılığı yapmıştı. Senato Kurulu ta-
rafından alınan ve Mirziyoyev tarafından onaylanan 
bir diğer kararnameyle, Senato Bütçe ve Ekonomik 
Reformlar Komitesi Başkanı Mamarizo Nurmura-
dov, mayıs ayı sonunda vefat eden Fayzulla Mullaca-
nov’un yerine Merkez Bankası Başkanı olarak tayin 
edildi.

TÜRKMENİSTAN’DA HASAT ZAMANI
Anadolu’daki bağ bozumu şenlikleri gibi Türkme-
nistan’da da pamuk ve buğdayın hem ekim işi hem 
de  hasadı törenlerle başlıyor. Ahal, Balkan, Lebap 
ve Mary, Daşoğuz vilayetinde bu hasatlar başladı. 
Türkmenistan Tarım ve Su İşleri Bakanlığı yetkili-
lerinin açıklamalarına göre, Türkmenistan genelinde 
bu yıl hedeflenen buğday rekoltesine de ulaşıldı. 5 
eyaletteki 760 bin hektar ekili alandan, 1 milyon 600 
ton buğday elde edilmesi bekleniyor.
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KAZAKİSTAN’DA 8. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜ-
LEBİLİR KALKINMA İÇİN ENERJİ FORUMU
Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 8. Uluslararası 
Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Forumu’nun ilk 
gününde sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş ve 
bu konuda ortak yaklaşımları yansıtan bakanlar bil-
dirgesi imzalandı. Kongre merkezinde düzenlenen 
foruma Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev, 
Kazakistan Enerji Bakanı Kanatbek Bozumbayev ile 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel 
Sekreteri Lamberto Zannier’in yanı sıra 20 ülkeden 
enerji bakanları, 80 ülkeden enerji uzmanları ve ulus-
lararası örgüt temsilcileri katıldı. Forum kapsamın-
da Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Kazakistan’ın 
Jambıl eyaletindeki Burnoye güneş enerjisi santrali-
nin genişletilmesinde iş birliği ve EBRD ile Burnoye 
güneş enerjisi şirketi arasında kredi anlaşmaları im-
zalandı.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ORTAK ASKERİ TAT-
BİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ
İki ülke arasında imzalanan anlaşma gereği, Türk ve 
Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti’nde ortak askeri tatbikat gerçekleştiril-
di. Tatbikatla silahlı kuvvetlerin tecrübe paylaşımı 
aracılığıyla iki ordu arasındaki koordinasyonun ve 
ortak operasyon yürütme yeteneğinin geliştirilmesi-
nin amaçlandı.

ANKARA’DA KAZAKİSTAN KÜLTÜR EVİ AÇILDI
Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Ulusla-
rarası Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde “Kazakis-
tan Kültür Evi” açıldı. Kazakistan’ın Ankara Büyü-
kelçisi Abzal Saparbekuly ise düzenlenen etkinlikler 
çerçevesinde Türk-Kazak halklarının kardeşlikleri-
nin tazelendiğini ifade etti. Kazakistan Almatı Eya-
leti Jambıl Valisi Jandarbek Dalabayev de Keçiören 
ile Jambıl belediyelerinin kardeş olduğunu vurgula-
yarak, Keçiören’de ünlü Kazak şair Jambıl Jabayev 
adına açılan sokaktan dolayı duyduğu memnuniye-
tini dile getirdi. 2017 Kültür Başkenti Türkistan Va-
lisi Alibek Öserbayev ise bu faaliyetlerin Türkiye ile 
Kazakistan’ın kültürel iş birliği ve kardeşliğinin bir 
göstergesi olduğunu belirtti. Keçiören Kaymakamı 
Uğur Bulut ve diğer bazı yetkililerin de katıldığı tö-
rende, Kazak halk oyunları ekibi yöresel canlı müzik 
eşliğinde bir gösteri yaptı. Daha sonra Kazak ses sa-
natçıları Kazak türküleri söyledi. Kazakistan Kültür 
Evi’nde Kazak kültürü ve gelenekleri tanıtılacak.

NOBEL ÖDÜLLÜ TÜRK BİLİM İNSANI SANCAR 
AZERBAYCAN’DA

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 
Azerbaycan Eğitim Bakanlığının davetiyle geldiği 
Bakü’de, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinde 
(UNEC) düzenlenen “Aziz Sancar-Bir Bilim Fedai-
sinin Hayat Hikayesi” konferansında konuştu. Nobel 
aldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Sancar, kendisi-
ne Türkiye’den, Azerbaycan’dan ve tüm Türk dünya-
sından tahmininden fazla ilgi gösterildiğini söyledi. 
Sancar, “Oraya çıktım, ders vereceğim, sadece ken-
dimi değil, Türkiye’yi değil, bütün Türk dünyasını 
temsil ediyorum. Çok iyi hazırlandım ve güzel bir 
ders verdim. Dersin ortasında, Türk dünyasına olan 
borcumu ödediğimi anladım.” diye konuştu. Genç 
nesillere tavsiyelerde bulunan Sancar, “Politika ile 
uğraşmayın, ilim yapın ve çok çalışın. Biz temel bi-
lim yapmalıyız, teknoloji değil. İcat yapmamız la-
zım.” dedi.

5.ASYA OYUNLAR AŞKABAT-2017’YE DOĞRU
Türkmenistan, 17-27 Eylül tarihlerinde Aşkabat’ta 
yapılacak 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sana-
tı Olimpiyatları için hazırlıklarına  devam ediyor. 
Oyunlara 64 ülkeden 21 spor branşında yaklaşık 5 
bin sporcunun katılması bekleniyor. 5. Asya Oyunları 
Aşkabat 2017’ye 100 günden geri sayımın başlaması 
dolayısıyla Mary ilinde bir kutlama ve tanıtım prog-
ramı gerçekleştirildi.

BRÜKSEL’DE UYGUR TÜRKLERİ PROTESTOSU
Ramazan ayının gelmesiyle Çin’de Uygur ve Tibet 
Türklerine yapılan baskılar en üst seviyeye çıktı. Bel-
çika’nın başkenti Brüksel’de AB- Çin İş Zirvesine 
katılan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang, 
AB Konseyi binası önünde toplanan yüzlerce Tibet 
ve Uygur Türkleri tarafından protesto edildi.
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NÜFUS SAYIMININ SONUCU KAZAK MAKAMLA-
RINI SEVİNDİRDİ
Kazakistan’ın on yılda bir düzenlenen nüfus sayımın-
da nüfusun 18 milyona ulaştığı belirlendi. Kazakistan 
Ekonomi Bakan Yardımcısı R. Dalenov yapmış ol-
duğu basın toplantısında, “Bu rakam sevindiricidir. 
Sayımız 18 milyona ulaştı. Biz genel nüfus sayımını 
on yılda bir düzenliyoruz. Ancak nüfus kaydı bilgile-
ri düzenli olarak toplanmaktadır. Son çalışmada böl-
gesel rakamlar da netleştirildi.” ifadelerini kullandı. 
Dalenov, “Şimdi online sayacı başlatmak istiyoruz. 
Artık her vatandaş istediği anda nüfus sayısını öğre-
nebilecek. Veriler doğum ve ölüm sayısını, ülkemize 
gelen ya da gidenlerin sayısını içerecek. Gelecek ay 
bu uygulamayı başlatacağız.” dedi.

ÖZBEKİSTAN’DA ARTIK DEVLET BAŞKANI’NI 
ÖVMEK YASAK
SSCB sonrası Türk devletlerinin ortak problemi olan 
diktatör yönetimler bazı trajikomik olaylara da sebe-
biyet vermişti. Ülkelerde devlet başkanlarına sınırsız 
övgüler methiyeler düzmek bir gelenek haline gelmiş 
hatta başkanların doğum günleri de resmî tatil olmuş-
tu. Bu tablolar arasında Özbekistan’dan yeni karar 
geldi. Açıklanan karara göre artık özellikle şarkılarda 
gereksiz methiyelerin kullanılması yasaklandı. Bu 
konuda şarkıcılara ve söz yazarlarına ciddi uyarılarda 
bulunularak aksi halde lisanslarının iptalinin 
gerekeceği ifade edildi. 21 Mayıs’ta Şevket Mirziyo-
yev’e övgüler düzen şarkısını Youtube’a yükleyen 49 
yaşındaki ünlü Özbek şarkıcı Dilfuza Ismoilova, bu 
karardan sonra klibini siteden kaldırdı. Şarkı sözle-
rinde Mirziyoyev için “yakışıklı sultan” gibi ifadeler 
bulunmaktaydı.

TÜRK DÜNYASININ BÜYÜK YAZARI CENGİZ AY-
TMATOV’UN ANITI DİKİLECEK
Moskova Kentsel Duma’sında Anıtsal Sanat Komis-
yonunu dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov için 
Moskova’da bir anıt yapılmasına karar verdi. Komis-
yon Başkanı İgor Voskresenskiy’in Komisyonun bu 
kararı oybirliği ile verdiğini duyurdu. 25 Nisan tari-
hinde Hükümetin kararıyla Pavlovskaya Caddesi ile 
Podolsky Otoyolu’nun Güney İdari Bölgesi’ndeki 
kesiştiği meydana yazar Aytmatov’un adı verilmişti.

TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİ KIRMIZI ALARM 
VERİYOR
Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği 
(TSGB) Mayıs ayında en az 12 özel şirketin ka-
pandığını ifade etti. Önceki yıllarda TSGB üyeliği, 
Türkmenistan’daki özel şirketlere ticaret ve girişim 
imkanı veriyordu. Ancak ülke ekonomisindeki mev-
cut kötü durum artık girişimciler için yeni imkanları 
tanımıyor. Son zamanlarda, ülkenin konut ve konut 
dışı tesislerinin yapımı konusunda uzmanlaşmış fir-
maların büyük çoğunluğu ekonomideki krize daya-
namayıp kapandı. 2017 yılının ilk yarısında da yol 
yapım alanında çalışan firmalar kapanmaya baş-
ladı. Özel şirketlerin kapanma nedeni girişimciler 
tarafından şu şekilde açıklanıyor: Daha önce özel 
işletmeler sipariş almadıklarında devlete ödeme yap-
mıyorlardı. Şimdi ise faaliyette bulunmayan iş yer-
lerinden bile firmaya kayıtlı olan herkes için aylık 
emeklilik ve sigorta paralarının yatırılması talep edi-
liyor. Ayrıca şirketler banka hizmetlerine para ödeme 
mecburiyetinde kalıyor. Ülkede tüzel bir kuruluşu 
kapatmak için ekstra mali yükümlülük ve uzun süren 
bir süreç gerekiyor.

BM GENEL SEKRETERİ TÜRKMENİSTAN’DA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 
Orta Asya turu kapsamında Türkmenistan’da resmî 
temaslarda bulundu. Guterres, Oğuzhan Köşkü’nde 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov ile görüştü. Lider ile BM Genel Sekreteri 
önce baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve ardın-
dan heyetler arası görüşmelere geçildi. Daha sonra 
Devlet Başkanı ile BM Genel Sekreteri ortak basın 
açıklamasında bulundu. Türkmenistan Devlet Başka-
nı basın açıklamasında, Antonio Guterres’in BM Ge-
nel Sekreteri sıfatıyla Türkmenistan’a ilk ziyaretini 
gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretten memnun kaldık-
larını söyledi. BM ile ilişkilerine değer verdiklerini 
söyleyen Türkmen lider, bu nedenle Guterres’in bu 
ziyaretinin önemli olduğunu ve Türkmenistan ile BM 
ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti. 
BM Genel Sekreteri ile enerji, ekoloji, ulaştırma gibi 
birçok alanda işbirliği konularını değerlendirdikleri-
ni söyleyen Devlet Başkanı, geçen sene Aşkabat’ta 
düzenlenen 1. Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Kon-
feransı ile ulaştırma alanındaki işbirliğine yeni sevi-
yelere ulaşıldığını belirtti. Türkmen Lider, enerji ala-
nında önemli işbirliği içerisinde olduklarını, enerji 
kaynaklarının istikrarlı bir şekilde dünya piyasasına 
ulaştırılması konusunda ortak çalıştıklarını belirtti.
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ERMENİSTAN 129 KEZ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
Ermenistan silahlı güçleri temas hattından Azerbay-
can mevzilerine ağır makineli tüfekler ve havan top-
ları kullanarak, ateşkesi bir gün içinde 129 kez ihlal 
etti.

TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI MİNNİHANOV 
KAZAKİSTAN’DA

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, resmî 
temasları kapsamında bulunduğu Kazakistan’da, Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi. Kültür 
ve ekonomik iş birliği konuları ele alındığı görüşme-
de, liderler, “Batı Avrupa-Batı Çin” güzergahı inşaatı 
kapsamındaki altyapı projelerinin hayat geçirilmesi, 
Kazakistan ile Tataristan’ın transit ulaştırma potan-
siyelinin artırılması konularında görüş alışverişinde 
bulundu. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, hem Rusya 
hem de Tataristan ile sıcak ilişkilere sahip oldukları-
nı belirterek, “Kazaklarla Tatarlar tarih, kültür, dil ve 
gelenek bakımından çok yakınlar.” ifadesini kullan-
dı. Görüşme sonunda Minnihanov, Tataristan’a yap-
tığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e 
madalya takdim etti. Ülkedeki temasları kapsamında 
EXPO 2017 fuar alanını da ziyaret eden Minnihanov, 
Rusya standındaki Tataristan’ın “insan enerjisi” 
temalı bölümünün açılışına katıldı.

AVRUPA PARLAMENTOSU, KOSOVA KARARINI 
ONAYLADI
Avrupa Parlamentosu Avrupa yanlısı Hükü-
met’in hızlı bir şekilde kurulması ve vize ser-
bestisi ile Belgrat diyalogda yapıcı ilerlemenin 
kaydedilmesinin talep edildiği  kararı onayladı. 
64 çekimser ve 134 oya karşı 474 oyla onaylanan 
kararda AB’nin beş üye ülkesinin Kosova’yı kabul 
etmediği ve tüm üye ülkelerin  bunu yapmaları halin-
de bu tür bir şeyin AB’nin dış politika güvenilirliğini 
artıracağını ve Kosova ile Sırbistan arasında ilişkile-
rin normalleştirilmesine yardımcı olacağı belirtiliyor.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL 
ÇOLAK AZERBAYCAN’DA
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki 
Çolak, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbay-
can’da Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir 
Hasanov’la görüştü. Görüşmede konuşan Hasanov, 
Azerbaycan ve Türkiye askeri ilişkilerinin hem ikili 
düzeyde hem de NATO kapsamında yürütüldüğünü, 
askeri, askeri-teknik ve askeri eğitim alanlarındaki 
iş birliğinin de geliştiğini belirtti. Orgeneral Çolak 
iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi kökler ve sıcak 
dostluk ilişkilerine dayandığını ifade ederken 
Azerbaycan’ın Türkiye’nin önemli ortağı olduğuna 
işaret etti. Görüşmede bölgedeki askeri-politik 
durum, Azerbaycan ve Türkiye silahlı kuvvetleri 
arasındaki ilişkilerin geleceği, tecrübe paylaşımı 
için uzman heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin 
planlanması, farklı ordu birliklerinin katılımıyla 
ortak tatbikatların gerçekleştirilmesi gibi konularda 
fikir alışverişi yapıldı.

ÖZBEKİSTAN TAPİ PROJESİNE KATILMAYI 
ARAŞTIRIYOR
Özbekistan’ın, Türkmen doğalgazını Afganistan 
üzerinden Pakistan ve Hindistan’a taşıyacak TAPİ 
doğalgaz boru hattı projesinde yer alma imkanları-
nı araştırmaya başladı. Özbekneftgaz Başkanı Alişer 
Sultanov, Taşkent’te düzenlediği basın toplantısında, 
ülkesinin TAPİ projesine katılma veya bu projenin 
gerçekleştirilmesinde operatör olarak yer alma 
perspektifleri ve imkanları üzerinde çalışma başlat-
tığını söyledi.

ITC BAŞKANI MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Lİ-
DERİ DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, 
Ankara’daki temasları sırasında Milliyetçi Harekat 
Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. 
Bahçeli- Salihi ziyaretinde, Irak’ta Türkmenlerin 
durumu ve bölgede yaşan son gelişmeleri ele alın-
dı. Salihi, IŞİD sonrası Irak’ın önemli bir dönemden 
geçeceğini ve halkın önünde çok sayıda zorlukların 
çıkacağını belirterek, Irak’ta ve Suriye’de olan Türk-
menler Irak’ın toprak bütünlüğünden yana oldukları-
nı ve başkalarının bölücülüğe ve parçalanmaya öner-
dikleri projeleri de reddettiklerini ifade etti. MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Türkmenlerin 
durumunu yakından takip ettiğini ve her zaman her 
yerde Türkmenlerin yanında olduğunu ve destekle-
diklerini söylerken, Türkmenlerin maruz kaldıkları 
olaylar karşısında üzüntüsünü de açıkladı.



HAZİRAN 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

26
www.turkdunyasibir l ik .org

RUSYA’DAKİ SEL AHISKA TÜRKLERİNİ VURDU
Rusya Federasyonu’ndaki Stavropol bölgesindeki sel 
faciası Ahıska Türkleri’ni vurdu. Acil Durumlar Ba-
kanlığı’nın açıkladığı yardım miktarını yetersiz bu-
lan Ahıska Türkleri, Türkiye’den bu konuda yardım 
talep ediyor. Selde milyonlarca dolarlık hasar mey-
dana geldirken olay sırasında 3 bin 600 kişi bölgeden 
tahliye edildi. Rusya’daki Ahıska Türklerinin 
lideri Cavit Aliyev zarara uğrayanların haklarını 
alabilmesi için Rus makamlarla temasta olduklarını 
ifade etti.  Aliyev, Türk yetkilerden sel felaketinden 
etkilenen Ahıska Türklerine destek verilmesini istedi.

TÜRKMENİSTAN’DA KADİR GECESİ AFFI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hammedov, Kadir Gecesi münasebetiyle, cezaevle-
rinde bulunan 1029 Türkmenistan vatandaşı hüküm-
lünün cezasını affetti. Türkmenistan’da 1999 yılından 
bu yana uygulanan af uygulamasında geçtiğimiz yıl 
da Kadir Gecesi dolayısıyla 1200 civarında mah-
kum affedilmişti. Gurbanguli Berdimuhammedov’un 
Devlet Başkanı seçildiği 2007 yılından bu yana, Ka-
dir Gecesi ile birlikte Tarafsızlık Bayramı ve diğer 
milli ve dini bayramlarda da af kararları alınıyor.

UYGUR TÜRK’Ü ALİMİ İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Doğu Türkistan Türklüğünün kanaat önderlerinden, 
Kaşgarlı din âlimi Abdulhamit Damollam, 
yıllardan beri işgal polislerinin takip ve 
gözetiminde  evinde tecrit edilmiş iken, 1 Nisan 
2017’de çıkarılan Aşırı Dinciler ve Terörle Savaş 
yasasından sonra ailesi ile birlikte tutuklanarak 
hapishaneye konulmuştu. Burada kendisine yapılan 
baskı, zulüm ve işkencelere dayanamayarak 
hastalanan âlim kaldırıldığı hastahanede vefat etti. 

ÖZGÜRGÜN: TÜRK ASKERİ OLMASIN YARIN BU-
RADA ÇATIŞMA ÇIKAR”
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cenevre kon-
feransının Kıbrıs görüşmelerinde son olması gerek-
tiğini söyledi. Kıbrıs Rum tarafının Cenevre’ye ker-
hen gideceğine işaret eden Özgürgün, “Enosis diyen, 
Türk askeri çıksın diyen birisine beşli konferans de-
diğinizde ne çıkacak. Yani, beşli konferansa iş olsun 
diye gidiliyor havası var” dedi. Kıbrıs görüşmeleri-
nin 50 yıldır devam ettiğini, şimdi de ilanihaye Ce-
nevre konferanslarına dönüşmemesi gerektiğini be-
lirten Başbakan Özgürgün, “bu konferansta anlaşıldı, 
anlaşıldı. Anlaşılmadı, Kıbrıs’ta artık federal bir ya-
pının kurulamayacağı, Kıbrıs’ta yan yana iki devle-
tin varlığının olduğu gerçeğinin BM tarafından ilan 
edilmesi gerekiyor. Bu kadar basittir” diye konuştu. 
Türk askeri Ada’dan çıkarsa çatışma çıkacağını, Tür-
kiye’nin garantisinin hiçbir şekilde sulandırılmaması 
gerektiğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, toprak 
konusundaki tek tavizinin, Cumhrubaşkanı Erdo-
ğan’ın açıkladığı gibi, Maraş’a karşılık Erenköy’e 
karadan bağlantı verilmesi olduğunu, bunun resmi 
görüş olduğunu söyledi.

ISIK-GÖL, KUM HEYKELLERİ FESTİVALİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPACAK
Isık-Göl’de geçen sene Tarih ve Kültür Yılı’na ve 
İkinci Dünya Göçebe Oyunları’na ithaf edilen Orta 
Asya’da ilk kum heykelleri festivali düzenlenmiş 
ve olumlu tepkiler almıştı. Bu yıl ise Isık-Göl’ün 
Çolpon-Ata şehrinde amatörler arasında bir kum 
heykelleri festivali yapılacak.  Proje başkanı Temir-
lan İbrayev, “Proje, Kırgızistan’da Tarih ve Kültür 
Yılı’nda en iyi proje olarak nitelendirildi. Buna 
ek olarak, uluslararası uzmanlar tarafında kabul 
edilmişti.” dedi. Geçen yılda söz konusu festivale ka-
tılmak isteyenlerin çok olduğunu, ancak sadece yurt 
dışından profesyonel heykeltıraşların katıldığını be-
lirten proje yetkilsi, “Bu yılında etkinliği amatörler 
arasında gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Festivale 
medya, Büyükelçilik ve uluslararası örgütler, spor 
temsilcileri, yetkililer ve kamu çalışanları katılabi-
lir” dedi. Buna ek olarak, İbrayev, Ahlak, Eğitim ve 
Kültür Yılı’na adanan “Çağdaşların Gözünden Kırgı-
zistan” konulu 20 heykelin yapılması planlandığını 
sözlerine ekledi.
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KUKLA TİYATROLARI TÜRKİSTAN’DA BULUŞTU
5. Orteke Uluslararası Kukla Tiyatroları Festivali, 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı, Güney Kaza-
kistan Valiliği ve TÜRKSOY işbirliğinde Kazakis-
tan’da gerçekleştirildi. 2017 Türkistan Türk Dünyası 
Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Türkistan 
ve Çimkent şehirlerinde gerçekleştirilen festivale 
TÜRKSOY üyesi ülkelerden çok sayıda tiyatro ka-
tıldı. Festivalin açılışı Kazakistan Serke Kojamkulov 
Jeskazkan Kazak Müzikal Dram Tiyatrosu tarafından 
yapıldı. Festival kapsamında tiyatrolar arası yarışma 
ve çeşitli eğitimler de düzenlendi.

TÜRK HEYETİ İSVİÇRE’DE KIBRIS’TAKİ GARAN-
Tİ SİSTEMİNİ ANLATTI
T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkan-
lığındaki Türk heyeti, İsviçre’nin Crans-Montana 
kentinde başlayan Kıbrıs Konferansı’nın ilk günün-
de adadaki mevcut garanti sisteminin neden gerekli 
olduğunu gerekçeleriyle birlikte anlattı. Türk heyeti, 
Kıbrıs Türk tarafının geçmişte yaşadığı acı tecrübe-
lerinden kaynaklanan haklı endişelerinin, bulunacak 
çözümde ortaya konacak güvenlik ve garanti sistemi 
için elzem olduğunu vurguladı. Görüşmelerde, kon-
feransın sadece güvenlik ve garantiler başlığının ele 
alındığı bir ortam olmadığı, adadaki iki taraf arasın-
da sürdürülen görüşmelerde ortaya çıkacak anayasal 
düzenin nasıl olacağının da bilinmesinin gerekeceği 
dile getirildi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ’NDEKİ HALA SUL-
TAN TEKKESİ’NE ZİYARET
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşle-
ri Başkanlığı tarafından, Güney Kıbrıs Rum Ke-
simi’nin Larnaka bölgesinde bulunan Hala Sultan 
Tekkesi’ne ziyaret düzenlendi. Ramazan Bayramı 
gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Lefko-
şa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve 
Vadili’den Larnaka’ya 19 otobüs seferi düzenlendi. 
Yaklaşık bin ziyaretçi Lefkoşa Metehan Sınır Kapı-
sı’ndan geçerek, Rum polisinin geniş güvenlik ön-
lemleri altında Hala Sultan Tekkesi’ne ulaştı. Ziya-
ret sırasında dualar okundu, vakit namazları kılındı. 
KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay burada yaptığı 
konuşmada, Kıbrıs’ın Hala Sultan gibi güzide bir de-
ğerini dokuzuncu kez toplu ziyaret etmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını belirterek, tüm Müslümanların 
bayramını kutladı. Ziyaret, Hala Sultan Teknesi’nde 
kılınan öğle namazının ardından sona erdi.

HALA SULTAN CAMİSİ’NDE SON AŞAMAYA GE-
LİNDİ
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetle-
ri Müşaviri Selami Açan yaptığı açıklamada, temeli 
Eylül 2013’te atılan Lefkoşa’daki Hala Sultan Cami-
si’nin son durumu hakkında bilgi verdi. Hala Sultan 
Camisi’nin mimarisinin, Edirne’deki Selimiye Ca-
misi’nden esinlenildiğini belirten Açan, inşaatın son 
aşamaya geldiğini, caminin bu yıl içerisinde açılma-
sını beklediklerini kaydetti. Açan, görkemli ve gü-
zel bir açılış yapmayı planladıklarını dile getirerek, 
“Hala Sultan Camimiz, ada için büyük bir değer ifade 
ediyor. Bölge olarak 15 bin öğrencinin öğrenim gör-
düğü bir merkezin yakınında inşa edilen bu cami hem 
bu merkezdeki potansiyele ihtiyaç verecek hem de 
özellikle adaya gelecek kişilerin yol güzergâhında ol-
duğu için dikkat çeken KKTC’de simge bir eser ola-
cak.” dedi. KKTC’de çalışan Abdullah Aktaş ise pro-
jeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, Türkiye’de 
bir Sultan Ahmet’in bir Süleymaniye Camii’nin nasıl 
İstanbul’un İslam beldesi olduğunun mührü ise Hala 
Sultan Camisi’nin de Kıbrıs’ın bir İslam beldesi, 
Türk beldesi olduğunun kanıtı olacağını söyledi.

KIRIMOĞLU: KIRIM’I ASLA TERK ETMEYİ DÜ-
ŞÜNMÜYORUZ
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kı-
rımoğlu, Kırım’ı asla terk etmeyi düşünmediklerini 
belirterek, Tatar kültürü, gelenekleri ve varlığını ko-
rumak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. 
Strazburg’da Avrupa Konseyi Parlamenterler Mecli-
si (AKPM) Genel Kurulu çerçevesinde, Kırım Tatar 
Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz’ün 
serbest bırakılması ve Kırım’ın işgaline son veril-
mesi amacıyla düzenlenen konferanta konuşan Kırı-
moğlu, “Kırım’da Tatarlara ait tüm varlık nedenleri 
yok edilerek yerine Rusya yerleştirildi. Tatarların 
evlerine işaret konuldu. İnsanlar Kırım’ı terk etmeye 
zorlandı. Cenevre Sözleşmesine göre yerli halk göçe 
zorlanamaz ve başka yerden insanlar getirilip burala-
ra yerleştirilemez. Rusya şu an bu suçu işliyor.” dedi. 
Rusya’nın sürekli olarak Kırım’ın kendi toprakları 
olduğunu tekrarladığını kaydeden Kırımoğlu, “Buna 
rağmen uluslararası kamuoyu ve kuruluşlar Kırım’ın 
işgal altında olduğunu kabul ediyor.” ifadelerini kul-
landı. Sürgün ve soykırımdan sonra anavatanlarına 
yeniden kavuştuklarını kaydeden Kırımoğlu, “Biz 
Kırım’ı terk etmeyi düşünmüyoruz ve Kırım’da Ta-
tar kültürü, gelenekleri ve varlığını devam ettirmek 
için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradan tüm 
dünyaya çağrımız da bu yöndedir.” şeklinde konuştu.
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ASTANA’DA SURİYE İÇİN ORTAK ÇALIŞMA GRU-
BU TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 4-5 Temmuz’da 
düzenlenecek Suriye konulu 5. toplantıdan önce ga-
rantör ülkeler ortak çalışma grubu toplantısı yapa-
cak. Yapılan açıklamada, 5. Astana Toplantısı’nda da 
Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması 
muhtırasındaki hükümlerin uygulanmasıyla ilgili 
çalışmaların devam edeceği ifade edildi. Tarafların, 
çatışmasızlık bölgelerindeki sınırlar ve haritalarda 
mutabakat sağlaması, kontrol güçlerinin faaliyetini 
düzenleyen belgeler ile koordinasyon merkezi tüzü-
ğünün oluşturulması konuları üzerinde çalışacağı, 
garantör ülkelerin, tutukluların serbest bırakılması, 
cenazelerin teslim edilmesi ve kayıpların aranmasıy-
la ilgili çalışma grubu hükümlerini onaylamayı plan-
ladığı kaydedildi.

ESAD GÜÇLERİ TÜRKMENDAĞI’NI FÜZE VE TOP 
ATIŞLARIYLA VURDU

Suriye’de Esad rejimine ait birlikler, Lazkiye kırsa-
lındaki Türkmendağı’na füze ve top atışlarıyla saldır-
dı. Rejim birlikleri, muhaliflerin kontrolündeki bazı 
köy ve bu köylere çıkan yolları top ve füzelerle vur-
du. Kelez, Sallur ile İsapınar köy ve yollarının hedef 
alındığı saldırılara muhaliflerin zaman zaman karşı-
lık verdiği öğrenildi. Saldırılar nedeniyle Türkmen-
dağı’ndaki bazı ormanlık alanlarda yangın çıktığı 
görüldü. Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre mesa-
fede olan ve zaman zaman etkisini arttıran yangınlar, 
Türkiye’yi tehdit etmediği kaydedildi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 11. CUMHURBAŞKANI 
ABDULLAH GÜL TÜRKMENİSTAN’DA
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov’un doğum günü nedeniyle çok sayıda ya-
bancı üst düzey yetkili Türkmenistan’ı ziyaret edi-
yor. Türkiye 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül 
Türkmenistan’a geldi ve Türkmenistan Devlet Baş-
kanı tarafından kabul edildi.

KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI KÜTÜPHANE-
CİLER SEMPOZYUMU

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen “Oku-
yan Dünyada Okuyan Millet” temalı uluslararası 
sempozyumda, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
onlarca ülkeden 400’e yakın kütüphaneci bir araya 
geldi. Birleşmiş Milletler Bilim, Kültür ve Eğitim 
Örgütü (UNESCO) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütünün (ISESCO) himayesinde yapılan sem-
pozyuma Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Genel 
Sekreteri Düsen Kaseyinov, Milli Kütüphane Baş-
kanı Zülfi Toman’ın yanı sıra 400’e yakın yerli ve 
yabancı kütüphaneci katıldı. Toman, burada yaptığı 
konuşmada, günümüz neslinin bilgiye ulaşması, onu 
kullanabilmesi ve yeni bir dünya inşa edebilmesinin 
önemini vurguladı. 
 
KAZAKİSTAN’DA 17 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ-
Sİ PARASIZLIKTAN DOLAYI OKULU BIRAKTI
Kazakistan’da 2016-2017 öğretim yılında maddi 
zorluklar nedeniyle 17 bin üniversite öğrencisinin 
okulu bıraktığı öğrenildi. Kazakistan’da 2016-2017 
öğretim yılında maddi zorluklar nedeniyle (11 bini 
özel üniversite öğrencisi olmak üzere ) toplam 17 bin 
üniversite öğrencisinin okulu bıraktığı bildirildi. Ka-
zakistan’da üniversite öğrencilerinin sayısı yüzde 4 
oranında artarak 477 bine ulaştı. Burs alan öğrenci 
sayısı ise 3 bine düşerek yüzde 31 den yüzde 29,4 
oranına geriledi. Ayrıca bu yıl devletin öğrencilere 
verdiği burs oranı yüzde 13 oranında artacak ve 56 
milyar Tenge olacak. Ortalama olarak, bir talebeye 
yaklaşık 400 bin Tenge (4 bin 360 Lira)  para tahsis 
edilecek. Ülkede 140 bin 300 öğrenci (yüzde 29,4) 
devletten burs alarak,  337 bin öğrenci (yüzde 70,6) 
ise ücretli olarak eğitim görüyor. Kazakistan’da 477 
bin üniversite öğrencilerinden 254 bin 400’ü özel 
üniversitede,  217 bin 200’ü ise devlet üniversitele-
rinde eğitim görüyor.
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T.C. BAŞBAKAN YARDIMCISI TUĞRUL TÜRKEŞ 
TÜRKMENİSTAN’DA
Türkiye Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş Türk-
menistan Devlet Başkanının doğum gününü kutladı. 
Bugün Türkmen Lideri tarafından kabul edilen Tür-
kiye Başbakan yardımcısı Türkeş, Başkan Berdimu-
hamedov’un doğum gününü kutladı ve iyi dileklerini 
iletti. Tuğrul Türkeş dün Türkmenistan Dışişleri Ba-
kanlığında da kabul edilmişti ve Türkmenistan Ba-
kanlar Kurulu Başkan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Raşit Meredov ile görüşmüştü. Taraflar görüşmede 
iki kardeş ülkelerin ilişkilerini ele almıştı. Son dö-
nemde Türkmenistan’ı birkaç defa ziyaret eden Tür-
kiye Başbakan yardımcısı Türkeş en son At Bayramı 
nedeniyle Nisan 2017 tarihinde Türkmenistan’a gel-
mişti. Bu ziyaret kapsamında Sayın Türkeş ile Ata-
vatan Türkmenistan dergisi yöneticileri kısa görüşme 
yapmıştı ve dergimizi takdim etmişti.

TÜRKMENBAŞI PETROL RAFİNERİSİ’NDE EKO-
LOJİ PROJESİ
Türkmenistan’ın bağımsızlık yıllarında kurduğu en 
büyük sanayi tesislerinden birisini teşkil eden Türk-
menbaşı Petrol Rafinerisi’nde kanalizasyon arıtma 
tesisleri ve su geri dönüşümü projesi hayata geçirildi. 
İngiltere’nin Petro Gas LLP şirketi tarafından haya-
ta geçirilen yeni atık su arıtma tesisi, Türkmenbaşı 
Petrol Rafinerisi’nin ekolojik seviyesini arttıracak. 
Tesisin açılış törenine, çok sayıda davetli katıldı. Son 
teknoloji ile donatılan tesiste, atık suların arıtma sü-
recini monitörlerden izlemek imkânı sağlandı. Tesis-
te ABD’nin önde gelen ve Avrupa üreticilerin yüksek 
hassasiyetli analitik ekipmanlar ile donatılmış labora-
tuvar bulunuyor. Bir bütün olarak arıtma tesislerinin 
kapasitesi bir günde 30 binden fazla metreküp suyun 
geri dönüşümü sağlanacak. Suyun 25 bin metreküpü 
yeniden kullanılabilecek düzeyde olacak. Söz konu-
su proje,  deniz suyunu temiz suya çeviren su arıtma 
tesisi kadar önemli bir projedir.

KAZAKİSTAN MECLİSİ, TERÖR SUÇLULARINI 
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAYI ONAYLADI
Kazakistan Meclisi, Senato’da değişiklikler getiri-
len terör suçlarına karışan kişilerin vatandaşlıktan 
çıkarılması ile ilgili yasa tasarı onaylandı. Meclis’in 
Yasama, Yargı ve Yasal Reformlar Komitesi üyesi, 
milletvekili Kanat Musin, getirilen değişiklikler ve 
eklemelerin yasa tasarı konsepsiyonuna etkilemeye-
ceğini ifade etti. Musin, değişiklikler ve eklemelerin 
Medeni Usul Kanunu standartlarıyla ile ilgili oldu-
ğunu ve savcılık yetkilerinin revizyonu yapıldığını 
belirtti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV, 
BERDİMUHAMMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov telefonda görüştü.  Mirziyoyev  
ile Berdimuhammedov arasındaki telefon 
görüşmesinde, mart ve mayıs aylarında ikilinin 
Türkmenistan›da gerçekleşen görüşmelerinde varılan 
anlaşmaların ve kabul edilen kararların hayata 
geçirilmesine ilişkin konular ele alındı. Görüşmede, 
ekonomi, ulaşım-taşımacılık, enerji, kültür ve diğer 
alanlardaki ortak projelerin verimli bir şekilde haya-
ta geçirilmesinden duyulan memnuniyet dile getiril-
di. İki ülke devlet başkanları, stratejik ortaklığın üst 
düzeye ulaşmasına imkânı veren yakın ve verimli 
iş birliğinden elde edilen deneyimin ikili ilişkilerin 
mevcut potansiyelinin hayata geçirilmesi için sağlam 
altyapı olarak hizmet ettiğini vurguladı. Liderler ay-
rıca bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili de fikir 
alışverişinde bulundu. 

ÇİN, KAZAKİSTAN’DAN PETROL ALIMINI 
AZALTIYOR

Kazakistan’ın en büyük ticaret ortaklarından olan 
Çin, petrol alımını birden bire azalttı. 2017 yılının 
ilk 4 ayında Kazakistan’dan Çin’e ihraç edilen pet-
rol ve petrol ürünlerinin hacmi iki kata düştü. 2016 
Ocak-Nisan dönemine kıyasla Çin’in petrol alımı, 1 
milyon 500 bin tondan 706,4 bin tona geriledi. Son 
bir yılda petrol fiyatlarının artış göstermesiyle ülke-
nin parasal kaybı dramatik sonuçlar doğurmadı. Çin’e 
yapılan ihracat hacmi yüzde 31 oranında gerilerken, 
parasal açıdan 112,6 milyon dolar kayıp yaşandı. Bu 
nedenle Kazakistan’ın petrol ihracatında Çin’in pa-
yının yüzde 6,1 oranından yüzde 3 seviyesine gerile-
diği gözlemlendi. Diğer yandan, Fransa, Hırvatistan 
ve Kanada, Kazakistan’ın ham petrolüne olan ilgiyi 
artıran ülkeler oldu. 
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KAZAKİSTAN’DA ÜST DÜZEY BÜROKRATA HA-
PİS CEZASI VERİLDİ

Kazakistan’da beş ay önce Cumhurbaşkanlığı İdaresi 
Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak, hakkında 
tutuklama kararı çıkan Bağlan Maylıbayev, Astana 
Yesil mahkemesinin kararıyla 5 yıllık hapis cezasına 
çarptırıldı. Başkent Astana’da bulunan Yesil mahke-
mesi, Kazakistan Ceza Kanunu’nun 361/4. (‘görevi 
kötüye kullanmak’) ve 185/3. (‘yasadışı bilgi topla-
ma, bilgi yayma ve devlet sırlarını ifşa etmek’) mad-
deleri gereğince Maylıbayev’ı suçlu buldu ve 5 yıl-
lık hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, hapis cezası 
ile beraber, eski bürokratın mülkiyetine el koyma 
ve ömür boyu kamu görevlerinden yasaklama ka-
rarı aldı. 12 Ocak Maylıbayev ile beraber gözaltına 
alınan Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nin eski çalışanı 
Nikolay Galihin ise 185/3. (‘yasadışı bilgi toplama, 
bilgi yayma ve devlet sırlarını ifşa etmek’) maddeleri 
gereğince 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Bununla 
beraber, Galihin’in 3 yıl süre ile memuriyetten men 
edilmesine karar verildi.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI ATAMBAYEV, 
“AMACIM TEMİZ SEÇİMLER YAPMAK”
Almazbek Atambayev, Acil Durumlar Bakanlı-
ğı çalışanları için üç evin açılmasının açılış töre-
ninde “Amacım temiz cumhurbaşkanlığı seçimler 
düzenlemektir” dedi. Seçimlerin şeffaf ve temiz ola-
cağını söyleyen Atambayev, “Tabii ki, oylarını satan-
lar da var. Onur ve geleceğinizi satmayın” ifadelerini 
kullandı. Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimler 
15 Ekim 2017 tarihinde yapılacak.

KIRGIZİSTAN MECLİS BAŞKANI: TURSUNBEKOV 
MUHTEMELEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY 
OLACAK
Kırgızistan Meclisi Başkanı basın sözcüsü Mirlan 
Toktaliyev, Çınıbay Tursunbekov›un muhtemelen 
cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi. Bununla 
birlikte, Tursunbekov’un nasıl aday gösterileceğini 
ise belirtilmedi. Bu arada Merkez Seçim Komisyonu, 
Meclis Başkanı’nın başvurusunu almadıklarını bil-
dirdi. Çınıbay Tursunbekov, Sosyal Demokrat Partisi 
üyesidir. Ancak partinin siyasi konseyi, Başbakan 
Soononbay Ceenbekov’u cumhurbaşkanlığına aday 
göstermişti.

ÖZBEKİSTAN’DA FATURA BORCU OLAN HACCA 
GİDEMEYECEK
Özbekistan’da Taşkent İmam Hatibi Anvar Tursunov, 
vatandaşlara elektrik, su ve gaz borçlarını ödeme 
çağrısında bulundu. Tursunov, fatura borcu olanların 
hacca gidemeyeceği uyarısında bulundu. Ülkede va-
tandaşlardan elektrik, su ve gaz borçlarını tahsil et-
meye yönelik başlatılan kampanya çerçevesinde bir 
din görevlisinin yaptığı ilk açıklama oldu. Tursunov, 
“Kişinin bir som tutarında bile borcu varsa onun hac-
cı kabul edilmez. Hacca giden böyle insanları uçağa 
dahi almayız” dedi. “Boşuna harcanan her bir dam-
la su için insanın Allah’ın önünde hesap vereceğini” 
söyleyen Tursunov, “Özbekistan’da namaz kılan, 
hacca giden ama elektrik parası ödemeyen insanlar 
var” diye konuştu. Resmi verilere göre Özbekis-
tan’da günümüzde gerçek ve tüzel kişilerin doğalgaz 
ve elektrik borcu toplam 5 trilyon somdan fazla (yak-
laşık 1,25 milyar dolar). 

KAZAKİSTAN’DAN ‘KATAR’ AÇIKLAMASI
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, 
Kazakistan’a dost ülkelerin anlaşmazlıkların üstesin-
den geleceğine ve krizi diyalog yoluyla çözecekle-
rinden emin olduklarını belirtti. Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abd-
rahmanov, “Astana EXPO 2017” Fuarı kapsamındaki 
Katar Milli Günü etkinliğine katılmak amacıyla Ka-
zakistan’ı ziyaret eden Katar Dışişlerinden Sorumlu 
Devlet Bakan Sultan bin Saad Al Muraikhi ile Ba-
kanlıkta görüştü. Görüşmede, Abdrahmanov, Katar 
ve bazı Arap ülkeleri arasındaki siyasi krizden endişe 
duyduğunu aktardı ve “Kazakistan’a dost ülkelerin 
anlaşmazlıkların üstesinden geleceğine ve krizi diya-
log yoluyla çözeceğine eminiz.” ifadelerini kullandı.



HAZİRAN 2017TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
31

KAZAKİSTAN’DA SENATO İÇİN KISMİ SEÇİM YA-
PILDI
Kazakistan’da parlamentonun iki kanadından biri 
olan Senato için kısmi seçim yapıldı. 47 koltuklu 
Senatonun 16 koltuğu için yapılan seçimde 38 aday 
yarıştı. 16 bölgede kurulan 16 sandıkta toplam 3 bin 
291 bölge meclis milletvekilinden 3 bin 165’i oy kul-
landı. Katılım oranının yüzde 96 olduğu seçimi ara-
larında Türk Keneşi ve Türk Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) temsilcilerinin de bulunduğu 172 yaban-
cı gözlemci izledi. Gözlemcilerin büyük bir kısmı, 
seçim sürecini başkent Astana’daki valilik binasında 
kurulan sandıkta takip etti. Merkez Seçim Komis-
yonu tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçla-
ra göre, aralarında Akmola, Aktöbe, Atırau, Güney 
Kazakistan, Cambıl eyaletleri vali yardımcılarının 
da bulunduğu 16 kişi en yüksek oyu alarak millet-
vekili seçildi. Merkez Seçim Komisyonu üyesi Ma-
rat Sarsenbayev yaptığı açıklamada, seçimde ilk kez 
online kayıt sisteminin kullanıldığına dikkati çekti. 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 
Keneşi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, 
seçim sürecini Astana ve Kökşetau kentlerinde 10 
kişilik ekiple izlediklerini, seçimin büyük olgunluk-
la yapıldığını belirtti. Kocaman, “Demokrasinin her 
zaman bu ülkede gelişmekte olduğunu görüyoruz. 
Kazakistan’ın her sahada gelişmekte olduğuna şahit 
oluyoruz. Bu seçimler Kazakistan’ın kalkınmasına 
katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN, PAMUK YETİŞ-
TİRME ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPMA NİYETİNDE
Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçisi Daniyar Sı-
dıkov ile Özbek Pamuk Elyaf Sertifikasyon Mer-
kezi “SIFAT” Genel Müdürü Hâkim Umarhocayev, 
iki ülkenin pamuk yetiştirme alanında ikili işbirliğin 
bugünü ve geleceğini görüştü. Toplantıda, “Kırgı-
zistan Tarım, Gıda Sanayi ve Arazi Islahı Bakanlığı 
bünyesinde Bitki Çeşitleri ve Genetik Kaynakları 
Test Eden Devlet Merkezi ile Özbekistan Hükümeti 
nezdinde Özbek Pamuk Elyaf Sertifikasyon Merkezi 
“SIFAT” arasında tecrübe alışverişi konusuna dikkat 
çekildi. Buna ek olarak, Özbek tarafı, pamuk ürünle-
ri konusunda uluslararası standartlara uygun olarak 
personelleri eğitecek kurslar organize etmeye hazır 
olduklarını belirttiler.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİJİTAL GÖZETİMİ 
EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI
Urumçi’nin Saybağ ilçesinde yapılan duyurularda, 
her bir vatandaştan, 1 Ağustos’a kadar kimlik kart-
larını, cep telefonlarını, harici disklerini, bilgisayar-
larını ve benzeri cihazlarını bölgedeki en yakın polis 
merkezine getirmeleri istendi. Bu talimata riayet et-
meyenlerin ise tespit edildikleri anda soruşturmaya 
tabi tutulacakları öğrenildi. Çinli yetkililere göre, 
her vatandaş istikrarın temini için güvenlik güçleriy-
le işbirliğine gitmekle yükümlü ve bunun aksi yön-
de davrananlar potansiyel şüpheli olarak görülecek. 
Eğer bir kişi telefonunu polis merkezine getirmediği 
takdirde yine o kişinin cep telefonu sinyali vasıtasıy-
la bulunacağı da görevliler tarafından aktarıldı. 

İRAN REJİMİNDEN TÜRKLERİN PROTESTOSUNA 
SERT MÜDAHALE
Babek Hürremi’nin kalesinde toplanan Türk 
aktivistler, Siyamek Mirzayi ve Hebib Sasaniyan’ın 
hapisteki açlık grevi hakkında gösteri düzenledi. 
Gösteriler sırasında Türk dilinin İran’daki durumu, 
Urmu Gölü’nün kuruması ve tutuklu aktivistler hak-
kında birçok slogan atıldı. Bine yakın Türk’ün katıl-
dığı ve İran rejiminin protesto edildiği bu gösterinin 
ardından birçok Türk milliyetçisi aktivist tutuklandı. 
Akbar Cihangiri, Murtaza Pervin, Seccad Sıdki, Re-
him Novruzi ve Hamed Revadi’nin, tutuklananlar 
arasında isimleri öğrenilebilen göstericiler olduğu 
bildirildi.

SURİYE TÜRKMEN AŞİRETLERİ TOPLULUĞU’N-
DAN BİLDİRİ
Suriye Türkmen Aşiretleri Topluluğu tarafından bir 
bildiri yayınlandı. Bildiride, terör örgütleri IŞİD, 
PYD, YPG ve PKK’ya karşı mücadeleye devam 
edileceği vurgulanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonu’na olan 
destek yinelendi. Ayrıca söz konusu bildiride, Suri-
ye’nin toprak bütünlüğüne kastedecek her türlü gi-
rişimin reddedildiği ifade edilirken, Fırat Kalkanı 
Operasyonu ve diğer destekleri dolayısıyla Türkiye 
ve Türk Milletine teşekkür edildi. 
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İSLAM KERİMOV’UN AKRABASI UKRAYNA’DA 
MÜLTECİ STATÜSÜNE ALINDI
Özbekistan Savcılığınca ağır suçlar işlemekle 
suçlanan İslam Kerimov’un eşi Tatyana Karimova’nın 
yeğeni Akbarali Abdullayev, Kiev’de uluslararası 
havaalanında gözaltına alınmıştı. Kiev savcılığı ba-
sın sözcüsü Nadejda Maksimets, Ukrayna Göç Ser-
visinin Abdullayev’e mülteci statüsü verdiğini ve bu 
nedenle onun serbest bırakıldığını bildirdi. Akbarali 
Abdullayev’e mülteci statüsünün verilmesi nedeniyle 
Ukrayna’nın adı geçen kişiyi Özbekistan’a teslim et-
meme hakkına sahip olduğunu hatırlatan Maksimets, 
Abdullayev’in Özbekistan’a iadesi ve ya iade reddi 
hakkında nihai kararın Ukrayna Başsavcılığının ve-
receğini kaydetti. 10 Ekim 2013 tarihinde Abdulla-
yev ekonomik suçlar işlemekle suçlanmış ve İslam 
Kerimov’un talimatıyla tutuklanmıştı. 2014 yılında 
15 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdullayev’in cezası 
daha sonra 6 yıl ve 6 aya indirilmişti. Hapiste 2,5 yıl 
tutulduktan sonra af kapsamında şartlı tahliye ile ser-
best bırakılan Abdullayev, 2 Eylül 2016 yılında İslam 
Kerimov’un vefatından sonra ülkeden çıkış yasağına 
rağmen yasadışı şekilde ülkeyi terk etmişti. 15 Ekim 
2016 tarihinde Yaşnabad Bölge Mahkemesi Akbara-
li Abdullayev hakkında tutuklama ve Özbekistan’a 
iade kararı çıkardı.

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK ŞARKILARINI 
ÖZBEKÇEYE ÇEVİRME YASAĞI
Özbekistan yönetimi sanatçılara yabancı şarkıları 
(Rusça, Türkiye Türkçesi, Arapça) Özbekçe 
seslendirmeyi, YouTube kullanıcılarına da bu tür 
şarkıları internette yayınlamayı yasakladı. Gerekçe 
olarak ise Özbekistan’ın Özbek müziğinden yoksun 
kalacağı endişesi gösterildi. Kısa zaman önce Azer-
baycan lehçesindeki “Pari” (O’g’irlangan) şarkısını 
Özbekçeye çeviren şarkıcı Bahrom Nazarov, gaze-
tecilere yaptığı açıklamada şarkısının Özbek radyo 
ve televizyonlarında yayınlanmadığını doğruladı. 
Bunun yanı sıra Özbek televizyon kanalları “yabancı 
şarkı söyleyip dinleyicileri kandıran” şarkıcılar hak-
kında programlar yayınladı. Program katılımcıları 
günümüzde Özbekistan’daki sanatçıların repertuarı-
nın yüzde 90’ını Türk ve Arap şarkılarının oluştur-
duğunu ve buna son verilmesi gerektiğini ifade etti. 
“Aksi takdirde ulusal trajedi meydana gelir ve biz 5 
bin yıllık tarihe sahip Özbek müziğinden mahrum 
kalırız” diye konuşan Özbekistan Milli Üniversitesi 
öğretim yesi Curakul Şukurov, “Özbek ulusunun mü-
zikal zevkini eğitmek gerektiğini” kaydetti.

“TÜRKMENLER’İN GELECEĞİ TÜRKİYE’NİN 
AYAKTA KALMASINA BAĞLI”

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Ali Mehdi, 
“Kerkük bölgesinde önümüzdeki 3 ay hem hava 
hem siyasi anlamda çok sıcak geçecek. Referandu-
ma kadar neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz” 
diye konuştu. Türkmen Sözcü Mehdi sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yapılması planlanan referandum herkese 
zarar verir. Bundan en çok zararı da Kürtler görür. 
Biz Irak’ta yıllardır Türk’ü ile Kürt’üyle, Arabı’yla 
beraberce yaşadık. Irak’ı bölmek kimsenin faydasına 
olmaz. Referanduma herkes karşı olmasına rağmen 
bu konuda ısrarcılar. Bakalım önümüzdeki 3 ay ne 
gösteriyor. Referandum öncesi peşmerge ile Haşdi 
Şabi arasında çatışma mı olur, Irak ordusu Kerkük’e 
asker mi yığar? Bekleyip göreceğiz, bundan sonra-
ki dönem her ihtimale açık.” Mehdi sözlerini şöyle 
tamamladı: “Musul operasyonu son aşamasında. An-
cak insanî anlamda çok kötü olaylar yaşanıyor. IŞİD 
kaçmaya çalışan insanları işkence ile öldürüyor. En 
büyük zararı da Türkmenlere veriyorlar. En çok zul-
mü Türkmenlere yapıyorlar diyebiliriz. Türkiye’nin 
bugün yaşadığı sıkıntıları Irak Türkmenleri de yaşı-
yor. Türkmenler’in geleceği Türkiye’nin ayakta kal-
masına bağlı. Türkiye ayakta kalırsa Türkmenler de 
bu bölgede huzur içinde olur.”
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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
Yayın Nu. 11: Haziran 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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