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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Temmuz 2017 sayısını siz-
lerin 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, “Temmuz 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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507. AYVAZ DEDE ŞENLİKLERİ İÇİN ATLILAR PRU-
SAC’A DUALARLA UĞURLANDI

Boşnakların İslam’ı kabul etmesinin en önemli sim-
gelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına, 507 yıldır 
düzenlenen şenlikler kapsamında ülkenin çeşitli şe-
hirlerinden gelen atlı birlikler,  merkezi programın 
düzenleneceği Prusac kasabasına doğru yola çıktı. 
Geleneksel kıyafetleri ve ellerinde sancaklarıyla 
Bosna Hersek’in orta kesimlerinde bulunan Karaula 
şehrinde buluşan onlarca atlı, tekbir ve ilahiler eşli-
ğinde Prusac’a uğurlandı. Travnik Müftülüğü tem-
silcisi Resad Lendo, atlıları duayla yolcu etti. Bosna 
Hersekli atlılar, önce Donji Vakuf şehrine gidecek, 
buradaki karşılama törenin ardından merkezi töre-
nin yapılacağı Prusac’a geçti. Etkinliğe katılacaklar, 
rivayete göre Ayvaz Dede’nin beş asır önce Prusac 
kasabasında yaşanan kuraklık nedeniyle yakınlarda-
ki dağda 40 gün dua ettikten sonra su bulduğu böl-
geye geçerek, dua edecek. Ayvaz Dede Şenlikleri, 
Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından 
kılınacak öğle namazıyla son buldu.

UYGUR YAZAR İLHAM TOHTI BIR ÖDÜLE DAHA LA-
YIK GÖRÜLDÜ
2014 yılında Çin’de ömür boyu hapis cezasına çarptı-
rılan İlham Tohti’ye birçok uluslararası insan hakları 
örgütü, projelerinde geniş yer ayırıyor. Uluslararası 
Af Örgütü, kızı Cevher İlham (soyadı baba isminden 
alınır) ile yürüttüğü birçok proje ile İlham Tohti’ye 
olan desteğini göstermişti. Ayrıca PEN ve Martin 
Ennals gibi insan hakları örgütlerinden ödüller alan 
Tohti, Uygurların uluslararası alanda sembol ismi ol-
maya devam ediyor.

KAZAKİSTAN’DA MAAŞLARA %20 ARTIŞ GELDİ
Kazakistan’da emekli maaşına ve sosyal ödemele-
re yeni zamlar bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. 
Emekliler için %20 maaş artışı geldi, Kazakistan Si-
lahlı Kuvvetleri kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle 
askerlere de %25 maaş zammı verilecek

TÜRK KENEŞİ ÜLKELERİ BİRİNCİ ULUSLARARASI 
PROFESYONEL KİCK BOKS TURNUVASI SONA ERDİ
30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Azerbay-
can Kick Boks Federasyonu`nun evsahipliğinde dü-
zenlenen Türk Keneşi Ülkeleri Birinci Uluslararası 
Profesyonel Kick Boks Turnuvası sona erdi. Dört 
üye ülkeden farklı kategorilerde çok sayıda sporcu-
nun katılımıyla düzenlenen turnuvaya Azerbaycan 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmayıl İsmayı-
lov, Türk Keneşi üye ülkelerinin Bakü Büyükelçi-
leri ve Azerbaycan`ın çeşitli spor federasyonlarının 
başkanları iştirak etti. Müsabakalarda ödül kazanan 
yarışmacılara altın, gümüş ve bronz madalya ile para 
ödülü verilirken en çok madalya kazanan Azerbay-
can takımına kupa takdim edildi.

TEBRİZ’DE ‘SELLER SARA’YI ALDI’ OYUNU SAHNEYE 
HAZIRLANIYOR
İçeriği Azerbaycan folklorundan alınmış olan 
oyun Türk dilinde hazırlandı. Temaşa Tebriz 
“Qoqnus” grubunun genç aktörleri tarafından 
sahnelenecek. Eserin yönetmeni Emir Hicazi Tebriz 
Modern’le yaptığı röportajında, “Qoqnus grubu yak-
laşık iki aydır oyunun sahnelenmesi için hazırlıklar 
yapıyor. Deneme egzersizleri kabul edildiği takdir-
de oyun yakın haftalarda sahneye çıkarılacak ” diye 
açıklama yaptı. Azerbaycanlı yönetmen ayrıca, “Biz 
bu işimizle Azerbaycan’ın zengin sözlü halk edebi-
yatının bir bölümünü salon ve tiyatro sahnelerinde 
canlandırmaya çalışıyoruz.   Tebriz “Qoqnus” grubu 
40 kişilik heyetle “Apardı Seller Saranı” oyununu 
sahnelendirecek.

TSK MEHTERAN BÖLÜĞÜNDEN SARAYBOSNA’DA 
AÇIK HAVA KONSERİ
Bu yıl 507’ncisi düzenlenen ”Ayvaz Dede Şenlikle-
ri”ne katılmak üzere Bosna Hersek’e gelen Mehteran 
Bölüğü, şehir merkezindeki Ferhadiye Caddesi’nden 
geçerek tarihi Başçarşı’da konser verdi. Açık hava 
konserine, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Hal-
dun Koç, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı temsilcile-
ri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok 
sayıda kişi katıldı. Saraybosnalıların ve turistlerin 
yoğun ilgisini çeken Mehteran ezgileri, katılımcıla-
ra çoşkulu anlar yaşattı. Ellerinde Türkiye ve Bosna 
Hersek bayrakları ile konsere eşlik eden çok sayıda 
kişi çalınan marşlara eşlik etti. Mehteran Bölüğü, 
Ayvaz Dede Şenlikleri’nin 2 Temmuz Pazar günkü 
programında sahne alacak.
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SURİYE TÜRKMEN AŞİRETLERİ TOPLULUĞU’NDAN 
BİLDİRİ

Suriye Türkmen Aşiretleri Topluluğu tarafından bir 
bildiri yayınlandı. Terör örgütleri IŞİD, PYD, YPG 
ve PKK’ya karşı mücadeleye devam edileceği vurgu-
lanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği 
Fırat Kalkanı Operasyonu’na olan destek yinelendi. 
Ayrıca söz konusu bildiride, Suriye’nin toprak bü-
tünlüğüne kastedecek her türlü girişimin reddedildiği 
ifade edilirken, Fırat Kalkanı Operasyonu ve diğer 
destekleri dolayısıyla Türkiye ve Türk Milletine te-
şekkür edildi.

UYGUR TÜRKLERİ’NDEN NAZARBAYEV’E ÇAĞRI
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler 
Derneği (TKÜUGD) Doğu Türkistan Masası, Uygur 
Türkleri’nin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’den destek beklediklerini açıkladı. Sür-
gündeki Doğu Türkistan Başbakanı İsmail Cengiz’in 
TKÜUGD‘ye yaptığı ziyarette yapılan açıklamada, 
Pekin Hükümeti’ne çağrıda bulunularak, “keyfi baskı 
ve yasaklarla sorunlar çözülmez” denildi. Sürgünde-
ki Doğu Türkistan Başbakanı İsmail Cengiz, ’’1949 
yılından bu yana Çin Halk Cumhuriyeti egemenli-
ği altında, “özerk bölge” statüsüyle yönetilen Doğu 
Türkistan’da, Uygurlara yönelik artan baskıların yanı 
sıra son bir kaç aydır da sayıları 1.2 milyon civarın-
daki Kazakın pasaport ve kimliklerinin toplanması, 
aydınların, din adamlarının ve gençlerin keyfi olarak 
gözaltına alınmaları ve inançlara yönelik getirilen ya-
saklar, bölgede gerilimin tırmanmasına neden olmuş-
tur. 1992’de Kazakistan’ın bağımsız devlet olması-
nın ardından, Doğu Türkistan’ın kuzey taraflarındaki 
Altay Dağları eteklerinde yaşayan Kazakların hak ve 
hukuklarının korunması noktasında daha iyimser bir 
siyaset uygulayan Pekin yönetiminin, özellikle Nisan 
2017’den itibaren Uygurlara olduğu gibi Kazaklara 
da baskılarını artıtrması, iki ülke arasında sıkıntılara 
yol açmıştı.”şeklinde konuştu.

İRAN REJİMİNDEN TÜRKLERİN PROTESTOSUNA 
SERT MÜDAHALE
İran, Güney Azerbaycan Türklerinin Babek 
Kalesi’ndeki toplantısına sert şekilde müdahale etti. 
Birçok Türk milliyetçisi aktivist tutuklandı. 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 Gö-
lü’nün kuruması ve tutuklu aktivistler hakkında bir-
çok slogan atıldı. Bine yakın Türk’ün katıldığı ve 
Iran rejiminin protesto edildiği bu gösterinin ardın-
dan birçok Türk milliyetçisi aktivist tutuklandı. Ak-
bar Cihangiri, Murtaza Pervin, Seccad Sıdki, Rehim 
Novruzi ve Hamed Revadi’nin, tutuklananlar arasın-
da isimleri öğrenilebilen göstericiler olduğu bildiril-
di.  Güney Azerbaycanlı milliyetçiler, üzerinde açlık 
grevindeki Siyamek Mirzayi’nin görselleri bulunan 
posterler açtı. 

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİJİTAL GÖZETİMİ EN 
ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI
Urümçi’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 güçleriyle iş-
birliğine gitmekle yükümlü ve bunun aksi yönde dav-
rananlar potansiyel şüpheli olarak görülecek. Eğer bir 
kişi telefonunu polis merkezine getirmediği takdirde 
yine o kişinin cep telefonu sinyali vasıtasıyla buluna-
cağı da görevliler tarafından aktarıldı. Çin, bir deney 
alanı olarak gördüğü Doğu Türkistan’da olabilecek 
en aşırı gözetim koşullarını yaratmaya çalışıyor. 
Bu uygulamanın hemen öncesinde bölgedeki tüm 
araçlara mikroçip GPSler takılması zorunlu hale 
getirilmişti. Ayrıca Ramazan ayında Çin Komünist 
Partisi’nden görevliler Hoten’de Uygurların evlerine 
zorunlu olarak «misafir» olmuş ve ev sahiplerinin 
oruç tutup tutmadıklarını rapor etmişlerdi.
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TÜRKMEN LİDERİ YABANCI KONUKLARI İLE GÖRÜŞ-
TÜ
60.yaş günü kutlayan Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhamedov ülkesine gelen yaban-
cı konukları kabul etti. Başta 11.Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül olmak üzere Başbakan Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş yanı sıra Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, 
Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey Prihodko, Kaza-
kistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin ve Ukray-
na Başbakan Yardımcısı Gennadi Zubko ile görüşen 
Türkmen Lider, konukları ile ikili işbirliğini ele aldı.
Görüşmede, Özbek tarafı Türkmenistan’ın uluslara-
rası girişimlerini desteklediğini, Orta Asya-Ortado-
ğu (Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman) ulaşım 
koridorunun oluşturulmasına ve Türkmenistan-Af-
ganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz boru 
hattı projesine katılmaya ilgi gösterdiklerini belirtti. 
Ayrıca, Özbekistan yetkilisi, Türkmenistan’ın Hazar 
Denizi kıyısındaki petrol ve doğalgaz yataklarının 
araştırılmasına katılmak istediklerini de belirtti.

BOSNA HERSEK’TE ÖLÜM YOLUNDA ‘BARIŞ YÜ-
RÜYÜŞÜ’

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından ka-
çanların orman yolundan “güvenli bölge” Tuzla şeh-
rine ulaşmak için kullandığı güzergahta, geleneksel 
olarak düzenlenen “Barış Yürüyüşü”ne (Marş Mira) 
katılacak grup başkent Saraybosna’dan hareket etti.
Başkentteki Bosna Hersek Ordusu Şehit ve Gazileri 
Anıtı önünde toplanan 50 kişilik grup, “Barış Yü-
rüyüşü”nün ilk durağı Nezuk kasabasına doğru yü-
rüyüşlerine başladı. Avrupa’da, İkinci Dünya Sava-
şı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi 
olarak kabul edilen Srebrenitsa’daki soykırımından 
kaçmak isteyenlerin takip ettiği ve halk arasında 
“ölüm yürüyüşü” olarak da bilinen etkinliğe katılmak 
üzere yola  çıkan Saraybosnalı grubun yaklaşık 250 
kilometre yol yürüyeceği bildirildi.

KERKÜK’E PEŞMERGE HEYKELİ

Barzani 25 Eylül’de sözde bağımsızlık referandu-
munu yapmakta ısrarlı. Öte yandan Türk yurdu Ker-
kük’te de etkinliğini artırmaya çalışıyor. Kerkük’ten 
gelen bir fotoğraf ise hem soydaşlar hem de Türki-
ye’nin milli güvenliği için endişe verici gelişmelerin 
yaşanabileceğine işaret ediyor. Kerkük’ün Erbil gi-
rişinde büyük bir peşmerge heykeli dikiliyor. Hey-
kelin yapımının Kerkük valisi emriyle gerçekleştiği 
belirtiliyor. Daha önce de Kerkük’te birçok binaya ve 
Kerkük Kalesi’ne Barzani paçavraları asılmış, Türk-
men soydaşlar buna tepki olarak cadde ve sokakları 
Türkmen bayraklarıyla donatmıştı.

TÜRK DOKTORLAR, ÖZBEKİSTAN’DA 70’TEN FAZLA 
ÖZBEK HASTAYI AMELİYAT EDECEK
Özbekistan-Türkiye Sağlık Haftası kapsamında 
Özbekistan’a gelen Türk doktorlar, 70’ten fazla 
Özbek hastaya kalp-damar, ortopedi, üroloji ve kadın 
hastalıkları gibi alanlarda ameliyatlar yapacak. Tür-
kiye ve Özbekistan sağlık bakanlıkları, Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 
desteğiyle Taşkent’te 4. Özbekistan-Türkiye Sağlık 
Haftası düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Uluslararası Sağlık 
Politikaları Daire Başkanı ve Sağlık Haftaları Koor-
dinatörü Selami Kılıç, Taşkent Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde yapılan törende konuştu. Türkiye’nin 
1991’de bağımsızlığını kazanan Özbekistan’ı tanıyan 
ilk devlet olduğunu anımsatan Kılıç, Türkiye’nin kar-
deş Özbekistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye 
önem verdiğini, Türk ve Özbek halkları arasındaki 
ilişkilerin ilerletilmesi yönündeki iradesini ortaya 
koyduğunu vurguladı. Kılıç, 7 Temmuz’a kadar de-
vam edecek Sağlık Haftası kapsamında Türk doktor-
ların 70’ten fazla Özbek hastayı ameliyat etmesinin 
planlandığını dile getirdi.
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AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ TÜRKMENİS-
TAN’DA

Resmi  ziyaret için Aşkabat’a gelen Afganistan Cum-
hurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Türkmenistan 
Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından resmi 
törenle karşılandı. Oğuzhan Köşkü’ndeki resmi kar-
şılama töreninin ardından iki lider baş başa görüştü. 
İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerde, 
iki ülke ilişkileri ve uluslararası konular ele alındı. 
Görüşmelerin ardından  elektrik, ulaşım, eğitim 
ve halıcılık alanlarında bir dizi anlaşmaya imza 
atıldı. İmza töreninin ardından  Türkmenistan 
Devlet Başkanı Gurbanguli  Berdimuhammedov ve 
Afganistan Lideri Eşref Gani ortak açıklama yaptı. 
Türkmen ve Afgan liderler, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin, karşılıklı anlayışa dayalı  yakın işbirliği 
çerçevesinde ve üst seviyede devam ettiğini 
vurguladı. Liderler, uluslararası terörizm, ve uyuştu-
rucu kaçakçılığı konusunda iki ülke arasındaki  etkin 
işbirliğinin devam edeceğini belirttiler.
  
ÜSKÜP TÜRK TİYATROSU SIRBİSTAN’DAN ÖDÜLLE 
DÖNDÜ
Milli Kurum Türk Tiyatrosu, Othello ile Novi Sad’da 
seyirci karşısına çıktı. 44. Uluslararası Alternatif ve 
Yeni Tiyatro Festivali “İnfant” jürisinin değerlen-
dirmeleri sonucunda Üsküp Türk Tiyatrosu Tiyatro 
dilinin bölümlerinden birinde yapılan en özgün araş-
tırma ödülüne layık görüldü. Othello oyununda Ce-
nap Samet (Othello), Suzan Akbelge (Dezdemona), 
Selpin Kerim (İago), Osman Ali (Cassio), Zübeyde 
Ali (Emilia) ve Neat Ali (Rodrigo) röllerini oynuyor.

İRAN’DA 13 GÜNEY AZERBAYCANLI TÜRK 
TUTUKLANDI
30 Haziran’da, Güney Azerbaycanlı Türk aktivist-
lerin Babek Kalesi’ndeki gösterisine sert müdahale 
edilmişti. Tutuklu aktivistlerden Murtaza Pervin, 
telefonla ailesine ulaşarak Tebriz’deki istihbarat 
hücrelerinde işkence gördüklerini belirtti. Babek 
Kalesi’ndeki eylemde, Siyamek Mirzayi ve Hebib 
Sasaniyan’ın tutuklanmalarına ve açlık grevlerine 
dikkat çekilmişti. Ayrıca Türk dilinin İran’da karşı-
laştığı engellere dikkat çekilen açıklamalarda bulu-
nulmuştu. Son tutuklamalarla beraber İran’da, 18 
Güney Azerbaycanlı Türk, “düşünce suçlusu” olarak 
tutuklanmış ve hapsedilmiş durumda.

TEBRİZ MİLLETVEKİLİ DEVLETİ TÜRK DİLİNE DİKKAT 
ETME KONUSUNDA UYARDI
Parlamentoda konuşmasını yapan milletvekili, Azer-
baycan halkının yıllardır Anayasa’nın 15. maddesin-
deki milletlerin ana dili koruma özgürlüğü için bir 
kurum kurdurmaya çalıştığını, sonunda başardığını 
fakat bu kurumun da çalışmadığını söyledi. Azer-
baycan kültür ve sanatının uzun zamanlardır yaşa-
dığı durağanlığı yok etmek amacıyla kurulmuş olan 
bu kurumun eğer yeterli derecede işlerse, İran’ın 
kültür ve sanatına da katkısı olacağını da sözlerine 
ekledi. Alirzabeygi  ayrıca “İran’da büyük Türk top-
lumu mevcuttur. Maalesef, bu gün bir takım siyasi 
ve kültürel sorumluların ihmal yaklaşımı sonucunda, 
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin edebiyatı 
ülkenin büyük Türk dilli toplumunun konuşma ve 
yazışması için bir referans noktasına dönüşmüştür ” 
şeklinde konuştu.

RUSYA VE ÖZBEKİSTAN’DAN ORTAK ASKERİ TATBİ-
KAT
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Merkezi Askeri Bölgesi 
Birlikleri, Özbekistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir-
liklerle beraber Ekim 2017’de Özbekistan’daki Foriş 
poligonunda geniş çaplı ortak askeri tatbikat gerçek-
leştirecek. Rusya Merkezi Askeri Bölgesi 2. Komu-
tanı Yaroslav Roşupkin, askeri tatbikat 2005 yılından 
bu yana ilk kez gerçekleştirilmesi bakımından önem 
taşıyor. Planı Özbekistan Savunma Bakanı Orgeneral 
Kabul Berdiyev ve Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi 
Komutanı Orgeneral Vladimir Zarudnitskiy başkan-
lığındaki Savunma Bakanlıkları heyetleri görüşmesi 
kapsamında onaylandı.
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ABD “INSAN TICARETI” RAPORUNDA UYGURLARA 
YER VERDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “Traffic-
king in Persons 2017” başlıklı insan ticareti raporunun 
Çin bölümünde Uygurlara geniş yer ayrıldı. Raporda, 
Uygurların Doğu Türkistan içinde ve dışında zor 
kullanılarak fuhuş ve angarya işçiliğe tabi tutulduğu 
belirtildi. Ayrıca Uygurların sözde “yasadışı aktivite-
ler”den uzak durması maksadıyla Çin tarafından dik-
te edilen tarımsal angaryalara dikkat çekildi. Bugün 
Doğu Türkistan’da Çin’in kolonize ettiği ve silahlan-
dırdığı tarım alanlarında, Uygurların angaryaya tabi 
tutuldukları uzun süreden beri biliniyordu. Çin, 1949 
yılından beri Doğu Türkistan’ı işgal etmiş durumda. 
Ülkede Uygurlar ve Türk halkları, Çin Anayasası’nın 
koruma altına aldığı haklardan dahi yararlanamıyor. 
Zorunlu işçilik, dini özgürlüklere müdahale, anadilin 
öğrenilmesine engelleme gibi birçok insan hakkı 
ihlali Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan’da bir 
rutin haline gelmiş durumda.

TÜRK DÜNYASI ASTANA’DA MÜZİK FESTİVALİNDE 
BULUŞTU
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 10. 
Uluslararası Astana Arkau Türk Dünyası Geleneksel 
Müzik Festivali’ne Türkiye, Kazakistan ve Azerbay-
can’ın yanı sıra ilk kez Avşar ve Salar Türklerinden 
sanatçılar da katıldı. Astana Opera ve Bale Tiyatro-
su’ndaki festivalde Türk dünyasından ülkeleri temsi-
len sahne alan sanatçılar milli çalgılarıyla geleneksel 
müziklerini ve şarkılarını icra etti.
Festivalin yapımcısı Askar Umarov, “Müzik, halkları 
birleştiren benzersiz ve kutsal dildir. Tüm müzikler 
ortak kökene sahiptir. Bu yıl festivale ilk kez Avşar 
ve Salarlar da katıldı. Salarlar Çin’den geldi. 100 bin 
nüfusa sahip ve Oğuz lehçesinde konuşuyorlar. Av-
şarlar Güney İran’dan gelen Türk kökenli etnik grup-
lar.” dedi.

TÜRK KENEŞİ GENÇ DİPLOMATLAR 4. EĞİTİM 
PROGRAMI BİŞKEK’TE GERÇEKLEŞTİ
Türk Keneşi Genç Diplomatlar 4. Eğitim Prog-
ramı, 3 Temmuz 2017 tarihinde Bişkek’te Kır-
gız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik 
Akademisi`nde gerçekleşti. Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Türkiye ve Macaristan`dan 
gelen 20 genç diplomatın katıldığı programın 
açılış töreni, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Ba-
kanlığı Diplomatik Akademisi Rektörü Prof. 
Dr. Chinara Adamkulova, Kırgız Cumhuriye-
ti Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Aybek 
Omokeev, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyü-
kelçisi Metin Kılıç ve Türk Keneşi Genel Sek-
reter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman tarafından 
yapıldı. Sekretarya, eğitim programlarının içe-
riğini, Türk Keneşi ve evsahibi ülkenin önce-
likleri ile önceki programların deneyimlerini 
dikkate alarak hazırlandı. Bu program sırasında 
genç diplomatlar, programın düzenlendiği üye 
ülkede, bu ülke ve güncel uluslararası ilişkiler 
konuları hakkında bilgilerini arttırmak ve bir-
birleriyle uzun süreli arkadaşlık bağları oluştur-
mak amacıyla iki haftalık eğitim alındı.

KIZILORDA-TÜRKİSTAN-BESARIK YENİ YOLCU 
TRENİ HİZMETE AÇILDI
Haftada 5 gün (Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cu-
martesi, Pazar) boyunca periyodik olarak hare-
ket edecek tren “Prirodnıye perevozki” A.Ş’nin 
2 vagonundan oluşuyor. Yol süresinin Kızılorda 
istasyonundan Türkistan istasyonuna kadar 6 
saat 40 dakika, dönüşte 7 saat 27 dakika olacağı 
tahmin edilen ilgili rota üzerinde Belkol, Berka-
zan, Solo-Tübe Tartugay, Baygekum, Şieli, To-
menarık, Janakorgan, Akkum, Talap, Besarık, 
Türkistan ve diğer 26 istasyonlar bulunuyor.

KIRIM TATAR HALKININ MİLLİ LİDERİ KIRIMOĞ-
LU ANKARA’DA
Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Cum-
hurbaşkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu 
yetkilisi, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdül-
cemil Kırımoğlu bugün, 4 Temmuz’da  Anka-
ra’yı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Kırımoğ-
lu, sabah saatlerinde Ukrayna ve Polonya’nın 
Türkiye Büyükelçileri ile bir toplantı gerçek-
leştirdi. Toplantı sırasında taraflar, Rus işgali 
altındaki durum ve yarımadadaki insan hakları 
ihlalleri konusunu ele aldılar.



TEMMUZ 2017TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

w w w.turkdunyasibir l ik .org
9

İRAN EMNİYET GÜÇLERİ GÜNEY AZERBAYCAN’IN 
GÖSTERİSİNİ BASTI
Serderi’nin edebiyat kurulu tarafından yapılan şehir 
akşamı gösterisi İran hükumetinin emniyet güçleri 
tarafından saldırıya uğradı. Bu gösteride 18 kişi göz 
altına alındı. Aynı zamanda Aşık Gafar İbrahimi per-
şembe günü intizami güçlerin ETTELAAT idaresin-
de hazır olması istendi. Fakat bu çağrıya giden Aşık 
Gafar İbrahimi de tutuklandı. 18 kişinin 6’sı Aşık 
Gafar İbrahimi’nin telefon temaslarından belirlendi. 
İran hükumetinin baskıları Güney Azerbaycan Türk 
halkının milli medeni aktivistleri, sanatçı ve kültür 
sahasında çalışan aydınlara karşı artmıştır.

TELAFER’DE 200 TÜRKMEN İNFAZ EDİLDİ
Terör örgütü IŞİD’ın, elinde tuttuğu Musul’un Tela-
fer  ilçesinde 200 Türkmeni infaz ettiği iddia edildi. 
Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kap-
lan, IŞİD’ın Telafer’den güvenli bölgelere kaçmaya 
çalışan  yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan 
sonra infaz ettiğini ifade etti. Kaplan, örgüt tarafın-
dan infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay  terörist-
lerce hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın 
ve çocukların da  olduğunu söyledi. IŞİD’ın aylardır 
Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe  mer-
kezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahale-
ye karşı canlı kalkan olarak  kullandığı ve kaçışlarına 
izin vermediği belirtiliyor. 

ERMENİ ORDUSU AZERBAYCAN’DA SİVİLLERİ VUR-
DU!
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin, Azerbaycan’ın 
Fuzuli bölgesine düzenlediği saldırı sonucu 2 kişi 
hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ermenistan silahlı 
kuvvetleri, sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı, ger-
ginlik yine tırmandı. Azerbaycan Savunma Bakanlı-
ğından yapılan açıklamaya göre, yerel saat 19.40’da 
Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli bölgesinin Al-
hanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 82 ve 120 
milimetrelik havan toplarıyla hedef aldı. Saldırı so-
nucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra Guliyeva isimli 
Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını kaybetti. Şarapnel 
parçalarından yaralanan Servinaz Guliyeva isim va-
tandaşın ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 
Bakanlık yetkilikleri, saldırıya Azerbaycan askerleri 
tarafından gerekli cevabın verildiğini vurgulayarak 
provokasyona ilişkin tüm sorumluluğun Ermenistan 
askeri-siyasi yönetime ait olduğunu belirtti.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA TARİHİ DİYALOGU 
ANLAŞMA İLE KESİNLEŞECEK
Brüksel dönüşünden sonra yaptığı açıklamada Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, çok yakında Kosova ile Sır-
bistan arasında diyalogun iki ülke arasında tarihi bir 
anlaşma ile kesinleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı 
Hashim Thaçi, bu sürece dahil olması için ülkemizin 
tüm siyasi yelpazesine bir kez daha çağrıda bulundu.  

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI, GÜNEY KORE’Yİ Zİ-
YARET EDECEK
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 
2017 yılı sonuna kadar Güney Kore’ye ziyaret 
gerçekleştirecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev çalışma ziyareti amacıyla Özbekistan’da 
bulunan Seul Belediye Başkanı Park Won Soon’u 
kabul etti. Görüşmede, Seul Belediye Başkanı Şavkat 
Mirziyoyev’i Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In 
adına Güney Kore’ye resmi ziyaret gerçekleştirmeye 
davet etti ve resmi davet mektubunu iletti. Özbekistan 
ve Kore arasında stratejik işbirliği, dostluk ve ortak 
çıkarlara dayanan ticari ilişkiler tesis edildiğini 
vurgulayan Şavkat Mirziyoyev, daveti memnuniyetle 
karşılayarak, 2017 yılı sonuna kadar Güney Kore’ye 
gideceğini bildirdi.

KARABAĞ’DA KATLEDİLEN BABAANNE VE TORUNU 
TOPRAĞA VERİLDİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan’ın ateş-
kes ihlalleri sürüyor. Bu kez de Ermeni askerler Ka-
rabağ bölgesindeki Füzuli’de ağır silahlarla yaptıkları 
saldırıda 2 yaşındaki Zehra ve babaannesini katletti. 
Azebaycan bugün şehitlerini toprağa verdi. Ermenis-
tan‘ın işgali altındaki Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesinde  geçen yıldan bu yana tansiyon yüksek. 
Yaşanan çatışmalar sonucunda Azerbaycan ordusu 
bazı stratejik noktaları geri almıştı. Ardından ateşkes 
devreye girmişti; ancak Ermenistan’ın ihlalleri binlerle 
ifade ediliyor. Bu kez Ermenistan ordusu Füzuli iline 
gece ağır silahlarla saldırdı ve  2 yaşındaki minik Zeh-
ra  ile babaannesini katletti.
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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ : KÜRT ASAYİŞ GÜÇLERİ KAH-
RAMAN GÖSTERİLMEK İSTENİYOR
Kerkük’te KYB’ye bağlı Kürt Asayiş Güçleri tarafın-
dan bir Türkmen kızı kaçırıldı. Kaçırılan Türkmen kı-
zın ailesine telefon edildi ve kızın serbest bırakılmasına 
karşı 500 bin dolar fidye istendi. Olaydan 2 gün sonra, 
aynı Kürt Asayiş Güçleri gece saatlerinde milliyetçi üç 
Türkmen gencin evini basarak sorgusuz sualsiz suçsuz 
gençleri yaka paça tutukladı. Tutuklanan gençler neden 
tutuklandıklarını dahi bilmezken, asayiş güçleri sosyal 
medyada hesabında, kaçırılan Türkmen Türkmen kızın 
bu üç milliyetçi Türkmen tarafından kaçırıldığını ve 
kız çocuğunun Kürt asayişleri tarafından kurtarıldığını 
açıkladı. Irak Türkmen Cephesi “Kerkük’te Türkmen-
lere karşı Kürt teröristleri tarafından düzenlenen terör 
olaylarından dolayı Bağdat’tan yardım isteyen biz 
Türkmenleri susturmak için bu senaryo kurgulanmış-
tır. ” açıklaması yaptı Suçsuz yere tutuklanan Türkmen 
gençlerinin üzerlerine bugüne kadar Kerkük’te meyda-
na gelen faili meçhul tüm terör olayları yıkıldı.

UYGUR TÜRKLERİNİN ACI TARİHİ: 5 TEMMUZ URUM-
Çİ KATLİAMI
Çin’in işgali altında bulunan ve Pekin yönetiminin 
yeni toprak diye adlandırdığı Doğu Türkistan’da 
2009 yılında gösterilere sert müdahale sonrası çıkan 
Uygur başkaldırısı kanlı bir şekilde bastırılmıştı. 
Urumçi’de Uygur Türklerine yönelik yapılan 
saldırılarda resmi kayıtlara göre 197, gayri resmi 
kayıtlara göre ise bine yakın Uygur Türk’ü katledildi.
Şiddet olayları Çin’deki en kalabalık etnik grubu 
oluşturan Hanlar ile Çin’deki etnik gruplardan biri 
olup köken olarak Türk halklarından biri olan ve 
Müslüman olan Uygurlar arasında etnik çatışmaya 
dönüştü. İlk olaylar, Uygurların 26 Haziran’da 
Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında 
meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün 
öldürülmesini protesto etmek istemesi üzerine 
yaşanmıştı. Çin güvenlik güçleri gösterilere sert 
karşılık vermişti. O dönem Çin medyasına göre çıkan 
çatışmalarda 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1680 kişi 
yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştır. Dünya Uygur 
Kongresi lideri Rabia Kadir ise Washington’da yaptı-
ğı açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre ölü sayısı 
1000’in üzerinde, kimileri de 3 bin rakamını telaffuz 
ediyor” diyerek korkunç bilançoyu ortaya koydu.

TÜRKİYE ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’A SALDIRI-
SINI KINADI
Türkiye, Ermenistan ordusunun Azerbaycan yerle-
şim birimlerine dün açtığı ateş sonucu Azerbaycan 
vatandaşı sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle 
kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, “4 Temmuz günü 
saat 20.40 sularında Azerbaycan’ın Fuzuli rayonunda 
yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvet-
leri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun so-
nucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 
yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şid-
detle kınıyoruz.” ifadesine yer verildi.

‘KIBRIS’TA AZINLIK KONUMUNU KABUL ETMEYİZ’

Kıbrıs Konferansında yaşananları değerlendi-
ren KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün Rum kesi-
minin tavrına tepki gösterdi. Rum kesiminin garan-
tileri çağ dışı bulmasını kabul etmediklerini belirten 
Özgürgün Kıbrıs ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü 
ancak  Rumların niyetinin adayı Yunanistan’a bağla-
mak olduğunu söyledi. Özgürgün; 1974’e kadar bu-
rada ne kadar insanın  öldürüldüğünü, kaybolduğunu 
hala daha bilemiyoruz. Kıbrıs’ta garantiler bugün 
en  gerekli şeydir. Rum tarafının dediği gibi garantiler 
çağ dışı değil, en çağdaş  şeydir. Bunun için de mü-
cadelemizi devam ettireceğiz. Bunda en büyük  mo-
tivasyonumuz, halkımızın verdiği destektir. Kıbrıs 
Türklerinin eşitliği ve ana vatan Türkiye’nin  garantisi 
burada olduktan sonra bir anlaşmaya varmamak için 
hiçbir neden yok. Ama  karşı taraf hiçbir zaman için 
ne garantileri ne eşitliği kabul ediyor. Azınlık  hakları 
vermeye çalışıyor. Biz de onu kabul etmeyiz, dedi.

TÜRK DÜNYASI SPORLARI BURSA’DA
Türkiye’de bulunan Ulu Pamir Kırgızları Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi 
Abdulmetin Keskin’in vermiş olduğu bilgiye göre, 
21-23 Temmuz’da Bursa’da düzenlenecek Ata Spor-
ları Oyunlarına Kırgızistan’dan çoklu sayıda atlı gös-
teri ekipleri ve sanatçılar katılacak.
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FARE ŞEBEKESİ İRAN FUTBOLUNDA TÜRKLERE KAR-
ŞI HAKARETLER KONUSUNDA BELGE YAYINLADI

Avrupa Futbol Dernekler (UEFA) ve Uluslararası 
Futbol Federasyonları (FIFA) himayesinde faaliyet 
gösteren FARE (Football Against Racism in Europe) 
şebekesi zamanlarda dünyada futbol stadyumlarında 
ırk ayrımcılığı örneklerine dair yönetim belgesi ya-
yınladı. Dünya etrafında futbol sahalarında etnik ve 
dini gruplar, aynı zamanda kadınlar ve cinsel azınlık-
lara karşı ayrımcılık örneklerinin yer aldığı belgenin 
İran bölümünde İranlı taraftarların (futbol taraftar-
ları) Türklere karşı seslendirdikleri ırkçı sloganlara 
dikkat çekildi. FARE belgesinde, “Turkish donkey” 
(eşek Türk), “Donkey, get lost!” (Eşek, git yok ol!), 
“There is no braying from the donkeys!” (Eşeklerin 
anqırma sesi gelmiyor!) Ve “The Turkish donkeys 
are silent “(Eşek Türkler sessizdir!) sloganlarına işa-
ret etti. FARE’in belgesinde getirilen bu sloganlar 
genellikle Tebriz’in Traktör takımının Azerbaycan’ın 
dışında yaptığı maçlar sırasında rakip takım tarafın-
dan söylendiği yazılmakta.

AGİT’TEN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN’A ÇAĞRI
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk 
Grubu Eş Başkanları, Ermenistan ve Azerbaycan’a 
cephe hattında askeri eylemleri durdurma çağrısı 
yaptı. Eş Başkanlar Rus İgor Popov, Fransız Step-
hane Visconti ve Amerikalı Richard Hoagland dün 
Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 2 yaşındaki kız 
çocuğu ile 50 yaşındaki kadının yaşamını yitirme-
sinin ardından ortak açıklama yaptı. AGİT’in resmi 
internet sitesinde yayımlanan açıklamada, “Taraflara 
acilen askeri eylemleri durdurma çağrısı yapıyoruz. 
Şiddet şiddeti doğurur ve hiçbir sonuç vermez. Uzun 
zamandır devam eden çatışmayı çözmenin tek insan-
cıl yolu, tarafların müzakere masasına iyi niyetle geri 
dönmesidir” ifadelerine yer verildi.

VUKOVAR-SREBRENİTSA MARATONU BAŞLADI 
Srebrenitsa Soykırımı’nın 22. yılı anma etkinlik-
leri kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Vu-
kovar-Srebrenitsa Maratonu Hırvatistan’ın doğu-
sundaki Vukovar şehrinde başladı. Ovcara  Anıt  
Merkezinde  başlayan ve Hırvatistan Cumhurbaş-
kanı  Kolinda Grabar Kitarovic, Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzet-
begovic ve Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı 
Milan Bandic’in desteklediği maraton, 5 katılımcı-
nın 10 Temmuz’da Srebrenitsa’ya varmasıyla sona 
erecek. Zagreb Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBN-
MGZ) tarafından düzenlenen maratonun amacının, 
savaş yıllarında Sırp saldırıları sonucu Hırvatistan 
ve Bosna Hersek’te hayatını kaybeden Vukovar ve 
Srebrenitsa kurbanlarını anmak olduğu belirtildi. 
VBNMGZ’den yapılan açıklamada, “Savaşta kayıp 
vermiş iki şehri, Vukovar ve Srebrenitsa’yı bu şekil-
de birbirine bağlayarak, kurbanları hatırlama bilinci 
oluşturmak ve yakınlarının başına ne geldiği konu-
sunda henüz bir malumatı olmayan insanlara karşı, 
insanlık görevimizi yerine getirerek kayıp kişilerin 
bulunması konusunda bir çözüm üretilmesi çağrı-
sında bulunmayı hedefliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 
Beş etaptan oluşan 227 kilometrelik marato-
na katılanlar, ilk etapta Hırvatistan’ın Vinkov-
ci şehrine, ikinci etapta da Bosna Hersek’in Br-
cko şehrine ulaşacak. Katılımcılar, üçüncü ve 
dördüncü etapta Janja ve Zvornik şehirlerinden 
geçerek, beşinci etapta bu yıl 70 kurbanın topra-
ğa verileceği Potoçari Anıt Mezarlığına ulaşacak. 

KAZAKİSTAN’DA BAŞKENT GÜNÜ KUTLAMALARI 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
başkent Astana’nın bütçeye her yıl önemli oranda ge-
lir getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 6 
Temmuz Astana Günü dolayısıyla düzenlenen tören-
de yaptığı konuşmada, başkentin her geçen gün daha 
da geliştiğini söyledi. Ekonomi, siyaset ve kültür 
alanında geniş çaplı yenilikler gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Nazabayev, “Biz yüzyı-
lın başında yeni, büyük bir şehir inşa eden dünyadaki 
tek ülkeyiz.” dedi. Kazakistan 1997’de, kuzeydeki 
Akmola kentinin adını Astana olarak değiştirip bu-
rayı başkent ilan etmişti. Ülkenin başkenti daha önce 
Almatı’ydı. 2006’ya kadar 10 Haziran’da kutlanan 
Başkent Günü, bu tarihten itibaren, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in doğum günü olan 6 Temmuz’da kut-
lanmaya başlandı.
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ÇIN’IN BASKISIYLA MISIR’DA ÇOK SAYIDA UYGUR 
ÖĞRENCI TUTUKLANDI

3 Temmuz’dan bu yana Mısır polisi, ülkedeki Uygur 
öğrencilerini tutuklamaya başladı. Yasal yollarla Mı-
sır’da öğrenim gören öğrencilerin Mısır polisi tara-
fından neden tutuklandıkları bilinmiyor. Aktivistlerin 
aktardığına göre, Çin hükümetinin dini baskıları Mı-
sır’a kadar ulaşmış durumda. Mısır, Uygurların dini 
eğitim gördüğü yerlerden biri. Özellikle El Ezher 
Üniversitesi’nin, Uygurlar arasında oldukça rağbet 
gören bir kurum olduğu biliniyor. Dün gece yani 5 
Temmuz’da Uygur öğrencilerin Mısır’daki bir kara-
koldan çektikleri görüntülerde 80’i aşkın Uygur öğ-
rencinin tutuklu olduğu kaydedildi. 

TÜRK DÜNYASI URUMÇİ KATLİAMINI ANDI
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel 
Başkanı Seyit Tümtürk, Cumhuriyet Meydanı’nda 
yapılan basın açıklamasında yaptığı konuşmada, de-
mokrasi havarilerinin boşvermişliği ve umursamazlı-
ğına inat kısık sesleriyle, inançla ve iman dolu yürek-
leriyle bir araya geldiklerini söyledi. Çin yönetimini 
eleştiren Tümtürk, son yıllarda başlayan ‘Ramazan 
orucu yasağını’ iyice arttıran Çin yönetiminin yeni 
kurallar getirerek halkı inanç ve kimliği üzerinden 
tahrik ettiğini anlattı.

AVRUPA PARLAMENTOSUN’DAN KÜSTAH ÇAĞRI: 
TÜRKİYE KIBRIS’TAN ASKERLERİNİ ÇEKSİN
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’ye, “müzakerele-
rin en erken bir zamanda başarılı bir şekilde tamamlan-
masına aktif bir şekilde destek göstermesi” çağrısında 
bulunarak, Türkiye’ye, askerlerini Kıbrıs’tan çekmeye 
başlamasını istedi. AP Milletvekilleri, “Kıbrıs sorunu-
na, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon temelinde, 
adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına” 
desteklerini ifade ettiler. Ayrıca, Kapalı Mağusa bölge-
sinin Birleşmiş Milletlere devredilmesini de talep et-
tiler. Oylama 477 lehte, 64 aleyhte ve 97 çekimser oy 
aldı. AP, parlamenter diyaloğun yenilenmesi için son-
baharda Ankara’ya bir heyet göndermeyi hedefliyor.

TÜRKMEN AİLELER UNUTULMADI
Adıyaman’da yaşayan 156 Türkmen aileye, İnsa-
ni Yardım Vakfı (İHH) tarafından yardımda bulu-
nuldu. İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 
Adıyaman’da ki Türkmen ailelere gıda ve mutfak 
malzemesi yardımında bulunuldu. Irak, Afganistan, 
Özbekistan, Kırgızistan ve Pakistanlı olan 156 
Türkmen ailenin yüzü İHH’nın yardımı ile güldü. 
Temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerinin 
yanı sıra mutfak malzemeleri ailelere dağıtıldı.Yar-
dımları alan Türkmen aileler İHH görevlilerine te-
şekkür etti.

ÖZBEKİSTAN, RUSYA’NIN ASKERİ BLOĞUNA 
KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 
kendilerinin Rusya öncülüğündeki bir askeri bloğa 
katılmak gibi bir planlarının olmadığını söyledi. 
İslam Kerimov’un ölümünden sonra yerine geçen 
Şavkat Mirziyoyev’in, Rusya’nın Kolektif Güvenlik 
Anlaşması Örgütü adı altında oluşturduğu askeri 
ittifaka dahil olup olmayacağını merak ediliyordu. 
Özbekistan 2012 yılında bu örgütten ayrılarak bölge-
de büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. 

TÜRKSOY’DAN TÜRK OCAKLARINA TÜRK DÜNYASI-
NIN 25. YILI MADALYASI
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 
Türk Dünyasına önemli katkılar sağlayan kişi ve ku-
rumlara TÜRKSOY 25. Yıl ve Balasagun Madalya-
ları takdim etti. TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde, 
Türk Cumhuriyetleri arasında diplomatik ilişkilerin 
25. yılı kapsamında madalya töreni ve Kazakistan 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in “Milli Şu-
urun Şahlandırılması Manifestosu” konusunda kon-
ferans düzenlendi. TÜRKSOY, Türk Ocakları Genel 
Merkezi adına Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Öz’e ve İstanbul Türk Ocağı adına Şube 
Başkanı Dr. Cezmi Bayram’a madalya takdim etti. 
Genel Başkan Öz’ün adına madalyayı Türk Ocakları 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şahin-
göz aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, geçen yıl 
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılını 
büyük bir gururla kutladıklarını, bu yıl ise Türk Cum-
huriyetleri arasında diplomatik ilişkilerin başlaması-
nın 25.  yılını idrak ettiklerini belirtti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İLHAM ALİYEV’E 
TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşme-
si yaptı. Erdoğan Ermenistan silahlı kuvvetleri Fuzuli 
bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölgelerini 
82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef alması 
sonucu hayatını kaybeden Sahibe Guliyeva ve Zehra 
Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar için Cum-
hurbaşkanı Aliyev’e taziyelerde bulundu. 4 Temmuz 
günü saat 19.40’da Ermenistan silahlı kuvvetleri Fu-
zuli bölgesinin Alhanlı köyünde sivil yerleşim bölge-
lerini 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla hedef 
aldı. Saldırı sonucunda Sahibe Guliyeva ve Zehra 
Guliyeva isimli Azerbaycanlı vatandaşlar hayatını 
kaybetti. Şarapnel parçalarından yaralanan Servinaz 
Guliyeva isim vatandaşın ise hastaneye kaldırılarak 
ameliyata alındı.

SREBRENİTSA KURBANLARI HIRVATİSTAN’DA 
ANILDI
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından en bü-
yük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebre-
nitsa soykırımının 22. yıl dönümü kapsamında Hır-
vatistan meclisinde anma töreni düzenlendi. Zagreb 
Boşnak Azınlıklar Konseyi (VBNMGZ) ve Hırva-
tistan Boşnakları ‘Preporod’ Kültür Topluluğu tara-
fından düzenlenen törende Srebrenitsa soykırımının 
kurbanları anıldı. Törende Srebrenitsa soykırımının 
unutulmaması, kurbanların gömüldükleri yerlerin 
tespit edilmesi ve suçluların cezalandırılması ge-
rektiği mesajları verildi. Hırvatistan Meclis Başka-
nı Gordan Jandrokovic, törende yaptığı konuşmada 
“Aradan onca zaman geçmesine rağmen Srebrenitsa 
trajedisi hala devam ediyor. Bu trajedi, soykırımın 
son kurbanının kimlik tespiti yapılana dek devam 
edecek.” dedi.

AZERBAYCAN ERMENİSTAN’I VURDU, ÇOK SAYIDA ER-
MENİ ASKERİ ÖLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, cephe hattının Fuzuli-Hocavend yönünde Er-
menistan askeri birliklerinin savaşa hazır duruma ge-
tirilmesinin tespit edilmesinin ardından bu hedeflere 
Azerbaycan ordusunca atış yapıldığı bildirildi. Açık-
lamada, yapılan atışlar sonucu Ermenistan ordusunun 
çok sayıda can kaybı verdiği, birkaç savaş aracı ve ya-
pıların tamamen imha edildiği kaydedildi.

BOSNA HERSEK’TE “FETİH ŞENLİKLERİ”

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in, 1463 yı-
lında Bosna Hersek’i fethi sırasında, batıda ulaştığı 
en uç nokta olan Sanski Most şehrinde askerlerine 
cuma namazı kıldırdığı musallada geleneksel Fetih 
Şenlikleri gerçekleştirildi. Bosna Hersek İslam Bir-
liğince gerçekleştirilen şenliklerde başlarına fes gi-
yen ve ellerinde yeşil zemin üzerine ay yıldız bulu-
nan bayraklar taşıyan bölge sakinleri ve katılımcılar, 
şehir merkezindeki Gazi Hüsrev Bey Camisi’nden 
Donji Kamengrad kasabasına yürüdü. Fatih Sultan 
Mehmet’in askerlerine cuma namazı kıldırdığı mu-
sallada toplanan yüzlerce kişi, Travnik Müftüsü Ah-
med Adilovic’in kıldırdığı cuma namazında saf tuttu. 
Şenlikler renkli görüntülere sahne olurken, etkinli-
ğe katılanlar süslenmiş at arabalarıyla tören alanına 
geldi. Adilovic, şenlikte yaptığı konuşmada, Boşnak 
halkının inanç ve geleneklerinin unutulmasına izin 
vermesi durumunda kimliğini kaybedeceğini belir-
terek, “Bu nedenle kimliğimizi ve gelecek nesillerin 
geleceğini korumak adına inancımıza, geleneklerimi-
ze ve vatanımıza sahip çıkmalıyız.” diye konuştu.

‘DEVLET LİDERİ İSMİYLE DEĞİL, YAPTIĞI İŞLERLE TA-
RİHTE KALMAYA ÇALIŞMALIDIR’
77. yaşına giren Kazak Lider, Başkent günleri kut-
lamalarının arifesinde Rossiya-24 televizyon kana-
lına röportaj verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı ayrı-
ca,  Astana uluslararası havalimanına kendi isminin 
verilmesine ilişkin soruyu da cevapladı. Nazarbayev, 
inisiyatifin kendinden gelmediğini belirterek, “Buna 
her zaman karşıyım. Her defasında çıkıyor. Muhte-
melen, onlar yürütülen çalışmaları görüyor ve takdir 
ediyor. Bunun için minnettarım, fakat her siyasetçi 
gibi devlet lideri yaptığı işlerle tarihte kalmaya çalış-
malıdır.” dedi. 
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AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ İRAN’DAN ERMENİ Cİ-
NAYETLERİNE KARŞI RESMİ TAVIR İSTEDİ
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 4 Temmuz’da işle-
diği cinayetle ilgili “Yol Press” e konuşan Ruhulla 
Hazretpur, İran Dışişleri Bakanlığı’nı Ermenistan’a 
karşı tavrını sert bir dille eleştirdi. Hazretpur, “Erme-
nistan’ın dışı saldırısında Azerbaycan Müslümanları, 
özellikle de küçücük çocuğun şehit edilmesi, bu re-
jimin iç yüzünü bir daha dünyaya gösterdi. Ben şa-
şırdım ki, İran Dışişleri Bakanlığı Dağlık Karabağ’ın 
işgali konusunda halen böyle suçlara karşı resmi 
makamlardan bir tepki vermiyor! Bu cinayetle ilgi-
li sadece İran değil, uluslararası alem acil kınayarak 
tepki göstermelidir“ diye vurguladı. Azerbaycanlı 
milletvekili 2 yaşındaki Zehra’nın öldürülmesi ile il-
gili dünya kamuoyunu çifte standartlar göstermekten 
uzak durmaya çağırdı.

ÖZBEKİSTAN’IN GSYİH 67 MİLYAR DOLAR OLDU
Dünya Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, 
2016 yılda Özbekistan’ın Gayrisafi yurt içi hasılası 
(GSYİH) 67 milyar dolar oldu ve ülke ekonomik güç 
olarak 195 ülke arasında dünyada 71 sırada yerini 
aldı. 2016 yılı sonunda Özbekistan’ın kişi başına dü-
şen Gayri Safi milli geliri 2,2 bin dolar ile dünya dev-
letleri içinde 159’ncu oldu. Özbekistan genç işçi gücü 
ve zengin doğal kaynaklarına rağmen dünyanın en 
fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor. Bunun nedeni 
olarak, tüm ekonomiyi kontrol altında tutan ve özel 
girişimleri engelleyen otokratik rejimin baskısı ve 
Özbekistan’ın coğrafik olarak kapalı bölgede olduğu 
gösteriliyor.

GÜVENLİK KURULU TOPLANDI: OCAK-HAZİRAN AY-
LARI DEĞERLENDİRİLDİ
Türkmenistan Devlet Başkanı ve Başkomutan Sayın 
Gurbanguli Berdimuhamedov, başkanlığında Devlet 
Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantıda, 2017 yılının 
Ocak-Haziran aylarında çalışmalar değerlendirildi.  
Ülkede barış ve güvenliğin sağlanması, kolluk kuv-
vetlerinin maddi ve teknik altyapısının güçlendiril-
mesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Bütün kolluk kuvvetleri yetkilileri, Savunma 
Bakanı, Sınır Kuvvetleri Komutanı, İçişleri Bakanı, 
Başsavcı, Yüksek Mahkeme Başkanı, Milli Güvenlik 
Bakanı, Gümrük İdaresi Başkanı, Göç İdaresi Başka-
nı, Adaleet Bakanı ve Ekonomik Suçlarla Mücadele 
Kurumu Başkanı kendi alanlarındaki çalışmalar hak-
kında rapor verdi. Kara ve deniz sınırlarının korun-
ması yönündeki çalışmalardan bahsedildi. 

TÜRKMEN LİDER, ASYA OYUNLARI HAZIRLIKLARINI 
İNCELEDİ

Türkmenistan’ın 17-27 Eylül tarihlerinde ev sahip-
liğini yapacağı Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya 
Oyunları’na az bir süre kalması nedeniyle hazırlık-
lar arttırıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın 
Gurbanguli Berdimuhamedov, Tekstil Bakanlığı’nda 
Türkmen sporcuların açılış ve kapanış törenlerinde 
giyeceği spor kıyafetlerini, tekstil ürünlerini, Aşka-
bat Olimpiyat Kompleksi’nde spor tesislerinin süs-
lenmesini ve Aşkabat’ın çeşitli caddelerinde Asya 
Oyunları ile ilgili hazırlanan panolar ve çeşitli ya-
zıların örneklerini inceledi. Ayrıca, Türkmen Lider 
Asya Oyunları zamanında Olimpiyat Köyü’nün ve 
Aşkabat’ın binalarının süslenmesi ile ilgili bilgi ve-
rildi. Asya Oyunları İcra Komitesi Başkanı Dayanç 
Gulgeldiyev, Olimpiyat Köyü’nün tesislerinin gün-
düz ve gece süslenmesiyle ilgili hazırlanan sunumu 
gösterdi.

TÜRKMENİSTAN’DA BAZI BAKANLAR GÖREVDEN 
ALINDI
Türkmen Liderinin Başkanlığında gerçekleşen Ge-
nişletilmiş Bakanlar Kurulunda bazı atamalar ger-
çekleşti. İşte o atamalar :
-Alladurdi Atayev emekli olduğu için Türkmenistan 
Devlet Başkanlığına bağlı Milli Uzay Ajansı Başkanı 
görevinden alındı ve bu göreve  İletişim Bakan yar-
dımcısı Aşır Garayev atandı
-Muhammetguli Muhammedov,  Maliye Bakanı gö-
revinden alındı ve bu göreve Maliye bakan yardımcı-
sı Goçmurat Mıradov atandı
-Çarı Atayev, İnşaat ve Mimarlık Bakanı görevinden 
alındı ve bu görevi vekaleten İnşaat bakan  yardımcı-
sı Çarıyar Ahmedov yürütecek.
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AFRİKA ÜLKELERİNDEN TÜRKMENİSTAN’A YOĞUN 
İLGİ
Son yıllarda Afrika ülkelerinden Türkmenistan’a 
ilgi bir hayli arttı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nden 
sonra şimdi Burkina Faso Türkmenistan’a büyükel-
çi atadı. Afrika ülkesi büyükelçisi Antoine Somdah, 
Türkmenistan Meclis Başkanı Akça Nurberdiyeva 
güven mektubunu sundu. Meclis Başkanı, Devlet 
Başkanı’nın adından diplomatı yeni göreviyle tebrik 
etti ve Türkmenistan ile Burkina Faso münasebetle-
rin geliştirilmesi yönündeki çalışmalarında başarılar 
diledi. Görüşmede, Türkmenistan iç ve dış politikası, 
ülkedeki kalkınma programları hakkında bilgi veril-
di, özellikle eğitim, spor ve turizm alanındaki kalkın-
ma hamlelerinden bahsedildi. Taraflar tarım, ticaret, 
tekstil ve yeniden işleme sanayi alanındaki işbirliği-
nin ön plan çıkarılmasının daha verimli olacağı yö-
nünde görüş alışverişinde bulundu. 

TÜRKMENİSTAN, CİBUTİ İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 
KURDU
Türkmenistan,  Doğu Afrika’da bir ülke olan Cibuti 
Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerini kurdu. Türk-
menistan’ın Suudi Arabistan’daki Büyükelçiliği’nde 
iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına 
ilişkin protokole imza atıldı. Söz konusu belge, iki 
ülkenin Suudi Arabistan’daki büyükelçileri tarafın-
dan imzalandı. İmza töreninde yapılan açıklamada, 
imzalanan protokol ile ikili münasebetlerin 
arttırılacağını belirtti. Ayrıca, taraflar özellikle 
Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Örgütü gibi 
uluslararası örgütler bazında işbirliğinin güçlendirme 
kararı aldı. Ülkeler arasında özellikle kültür ve spor 
alanındaki münasebetlerin arttırılması görüşüldü. 
Türkmen tarafı Cibuti Cumhuriyeti yetkililerine 
Aşkabat’ta yapılacak Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 
5.Asya Oyunları ile ilgili broşür, dergi ve görsel 
yayınlar takdim etti.

TÜRKMENİSTAN’DAN ALMANYA’YA TAZİYE
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov, Almanya’nın Bavyera eyaletinde 
meydana gelen trafik kazası dolayısıyla Almanya 
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başba-
kan Angela Merkel’e taziye mesajı gönderdi. Çok 
sayıda insanın ölümüne neden olan turist otobüsü 
kazasından büyük üzüntü duyduklarını kaydeden 
Türkmen Lider, hayatını kaybedenlerin ailelerine 
başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

İSVİÇRE’DEN TÜRKMENİSTAN’A KUTLAMA
İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 25.yılı dolayısıyla 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov’a kutlama mesajı gönderdi. Geçen 
çeyrek asırda iki ülke arasındaki ikili münasebetlerden 
memnun olduğunu söyleyen İsviçre Cumhurbaşkanı 
Doris Leuthard, geçenlerde maliye bakanlıkları 
arasında imzalanan işbirliğinin genişletilmesine 
yönelik karşılıklı anlayış muhtırasının ülkeler 
arasında devam eden başarılı işbirliğinin kanıtı 
olduğunu belirtti.  Türkmenistan ile İsviçre’nin taraf-
sızlık tarihinde birçok ortak yönlere sahip olduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, sürdürüle-
bilir su yönetimi alanında yakından işbirliği yapabi-
leceklerini ifade etti. İsviçre’nin su diplomasisinden 
yana olduğunu söyleyen Doris Leuthard, Orta Asya 
bölgesinde bu problemin çözümüne bu diplomasinin 
önemli rol oynayabileceğini belirtti. Türkmenistan’ı 
Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’na başkanlık yap-
masıyla tebrik eden Doris Leuthard, spor oyunlarının 
da halkları yakınlaştırmakta önemli rol oynadığını 
belirtti.

TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN LİDERLERİ TELEFONDA 
GÖRÜŞTÜ

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın arasında telefon görüşmesi 
gerçekleştirildi. Türk tarafının isteğiyle yapılan gö-
rüşmede, liderler temeli kırılmaz dostluk, kardeşlik, 
kültür ve manevi bağlara dayanan Türkmenistan ile 
Türkiye münasebetlerinde gelinen son durumdan 
memnun olduklarını açıkladı. Türk Lideri Erdoğan, 
Türkmen mevkidaşı’nı fırsattan istifade ederek, ge-
çen günlerde kutladığı 60.doğum günü ile tekrar teb-
rik etti ve sağlık, sıhhat ve Türkmen halkının kalkın-
ması için çalışmalarında başarılar diledi.
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TÜRKMENİSTAN’DA İLK OKUL ÖĞRENCİLERİNE 143 
BİN LAPTOP HEDİYE
Eğitime büyük yatırımlar yapan Türkmenistan, son 
birkaç yıldır her yıl ilkokula yeni başlayan öğrenci-
lere laptop hediye etmektedir. Bu amaçla bu sene de 
toplam 142 bin 819 adet laptop satın alacak. Bununla 
ilgili Türkmenistan Eğitim Bakanlığına, “Aydın Gi-
jeler” HJ şirketi ile sözleşme akdetmeye izin verildi.

KARABAĞ AZATLIK TEŞKİLATI’NDAN KARABAĞ’A YÜ-
RÜYÜŞ ÇAĞRISI
Azerbaycanın Karabağ bölgesinde yerleşen Füzuli böl-
gesinin Alhanlı köyünde üç gün önce 18 aylık Zehra 
bebeğin ve babannesinin Ermenistan ordusu tarafından 
katledilmesi üzerine dün Karabağ Azatlık Teşkilatı kü-
çük Zehra’nın resimleri ile Bakü sokaklarında eylem 
yaptı. Bu gün sabah saatlerinden yollara koyulan Teş-
kilat başkanı Akif Nağı, üyeleri ve Karabağ gazileri 
ellerinde Azerbaycan bayrakları ve “Ya Karabağ, ya 
ölüm” sloqanları ile Alhanlı köyüne yürüyüş yaptılar. 
Eylemciler halkı, bu adaletsizliye, cinayete, katliama 
son koyulması için Karabağa çağırdılar.

TÜRK DÜNYASININ BÜYÜK SANATÇISI PROF. DR. MEH-
MET BAŞBUĞ’U YİTİRDİK
Türk Dünyasının büyük ressamı Prof. Dr. Mehmet 
Başbuğ 4 Temmuz’da yüksek tansiyona bağlı geçirdiği 
beyin kanaması sonrası Bişkek’te kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. Prof.Dr. Mehmet Başbuğ kim-
dir? 1956 yılında Diyarbakır’da doğdu. Bursa Eğitim 
Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun oldu. 
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölü-
mü’nde Lisans tamamladı. Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Resim Ana Bilim Dalı’nda Yüksek 
Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora yaptı. 1976-1986 
yılları arasında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul-
larda görev yaptı. 1986 –1994 yılları arasında Gazi 
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde 
Öğretim görevliliği, 1994-1999 yılları arasında Ispar-
ta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-
kültesi’nin kuruluş çalışmasında görev alarak Dekan 
yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığı’nı yürüttü. 
Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında binden fazla 
karma ve grup sergilerine katıldı. Çeşitli yarışmalara 
katılarak 17 ödül aldı. Yurt içinde ve dışında 80 kişisel 
sergi açtı. Çeşitli sergi ve yarışmalarda jüri üyeliğin-
de bulundu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını ve aynı fakültede 
Resim Bölümü Başkanlığını yürütmekteydi.

AVUSTURYA’DA SREBRENİTSA KATLİAMI UNUTUL-
MADI
Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 1995 yılında Sırp 
askerleri tarafından Bosna Hersek’in Srebrenitsa 
şehrinde katledilen 8 bin 372 Boşnak Müslüman anı-
sına yürüyüş geçekleştirildi. Bosna Hersek Viyana 
Gençlik Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe 
bine yakın kişi katıldı.  Bosna Hersek bayrakları ve 
“Srebrenitsa’yı unutma!: 8372” yazılı pankartlar taşı-
yan katılımcılar, kentin önemli alışveriş caddesi Ma-
riahilfer Strasse üzerinden Kahramanlar Meydanı’na 
kadar kurbanların anısına sessizlik içerisinde yürüdü.

ÖZBEKİSTAN RUSYA’NIN ASKERİ BLOĞUNA 
KATILMAYACAK

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ken-
dilerinin Rusya öncülüğündeki bir askeri bloğa ka-
tılmak gibi bir planlarının olmadığını söyledi. İslam 
Kerimov’un ölümünden sonra yerine geçen Şevket 
Mirziyayev’in, Rusya’nın “Kolektif Güvenlik Anlaş-
ması Örgütü” adı altında oluşturduğu askeri ittifaka 
dahil olup olmayacağını merak ediliyordu. Özbekistan 
2012 yılında bu örgütten ayrılarak bölgede büyük bir 
şaşkınlığa neden olmuştu. Ayrıca Rusya’nın  “Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü”ne üye ülkeler arasında 
Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Tacikistan bulunuyor.

GÖÇEBE KÜLTÜRÜNÜN DÜNYA MERKEZİ ASTA-
NA’DA KURULACAK
Geliştiricilere göre, tüm Türk halklarının ortak evi 
olacak ilgili merkez yaklaşık 200 hektarlık alanı kap-
sayacak. Dünya Türk Kurultayı uzmanlar konseyi 
tarafından ifade edilen bilgide, dünyada benzeri yok 
Türklerin soy ağacı gibi benzersiz tesisleri ve Uzak-
doğu’dan Doğu Avrupa’ya kadar tüm Türkçe konu-
şan halkların etno-köylerinin inşa edileceği belirtildi. 
Bahse konu merkezi kurma fikri bu yılki Dünya Ku-
rultayına katılan 20 Türk kökenli halkların 160 tem-
silcileri tarafından oybirliğiyle desteklenmişti.
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KIRGIZİSTAN’DA ASIRLARDIR DEVAM EDEN KIMIZ 
TEDAVİSİ
Kımız, Kırgızistan’da asırlardır bir tedavi yöntemi 
olarak kullanıyor. Kırgız sofralarının vazgeçilmez 
içeceği olan ve yere dökülmesi günah sayılan bol mi-
neral ve vitamin deposu olan kımız, kısrak sütünün 
mayalanmasıyla elde ediliyor. Yıllardan beri yayla-
larda turizm işletmecileri tarafından kurulan rehabili-
tasyon merkezlerinde çeşitli hastalıkları iyileştirdiği 
ifade edilen at sütüyle tedavi yöntemi uygulanmaya 
devam ediyor. At sütünün kronik hastalıklara, tüber-
küloz, bronşit, kansızlık, halsizlik, mide ve sindirim 
sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade ediliyor. 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten 153 kilometre me-
safede, deniz seviyesinden iki bin 200 metre yüksek-
likte bulunan Suusamır Vadisi’nde at sütüyle tedavi 
merkezinin yöneticisi olan Gülbara Barıktabasova 
yaptığı açıklamada kımızın elde edilme sürecini ve 
içeceğin insan sağlığına yararları hakkında bilgiler 
verdi. Barıktabasova, kısrak sütünün mayalanmasıy-
la elde edilen kımızın, tedavi amacıyla kullanıldığını 
belirterek, Suusamır Vadisi’nin bu sütün kalitesinde 
önemli rol oynadığını belirtti.

FRANSIZ PARLEMENTERLERDEN ERMENİSTAN’A 
BASKI ÇAĞRISI
Ermenistan ordusunun havan topu ateşiyle Fuzuli ili-
nin Alhanlı köyünde 4 Temmuz’da iki yaşındaki Zeh-
ra ve babaannesi Sahiba Guliyeva’nın öldürülmesinin 
ardından bir grup Fransız parlamenter, Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron’a gönderdikleri bir mektup-
la Ermenistan’a baskı yapılması çağrısında bulundu. 
Saldırının şiddetle kınandığı mektupta Ermenistan’ın 
25 yıldır uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. Er-
menistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da 1 milyon 
Azerinin evlerinden çıkarıldığı, Azerilere karşı işle-
diği Hocalı soykırımı ve Azeri topraklarının yüzde 
20’sini işgal ettiği de vurgulandı. Dün Ermenistan’ın 
Washington Büyükelçiliği ile Birleşmiş Milletler 
önünde toplanan Azeriler alçak saldırıyı protesto etti.

MAKEDONYA’DAKİ REKLAM PANOLARINA “15 TEM-
MUZ” AFİŞLERİ ASILDI
Başkent Üsküp olmak üzere Makedonya’nın birçok 
yerindeki reklam panoların 15 Temmuz darbe girişi-
mi vesilesiyle afişler asıldı. TİKA tarafından ülkenin 
dört bir yanında yerleştirilen afişlerde, Türkçe, İn-
gilizce, Makedonca ve Arnavutça olmak üzere “15 
Temmuz Demokrasi Kazandı” yazısı yazıldı.

BTK HATTI ÇALIŞMALARI GECE-GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında çalışmalar ara-
lıksız devam ediyor. Rayların sıkıştırılması ve bağ-
lantılarının yapılması işlemleri gece-gündüz sürüyor.
Bakan Ahmet Arslan’ın yakından takip ettiği BTK 
Demiryolu hattında gece-gündüz çalışmalar devam 
ediyor. Uzun yıllardan beri yapımının tamamlanması 
beklenen BTK Demiryolu hattında artık trenler gö-
rünüyor. BTK hattında döşenen rayların üzerindeki 
trenler ise vatandaşları heyecanlandırıyor. Kars’tan 
Arpaçay, oradan da Gürcistan sınırına kadar bütün 
bölgede çalışmalar gece geç saatlere kadar yürütülü-
yor. Trenlerin taşıdığı raylar ise itina yerlerine yer-
leştiriliyor. Türkiye tarafında ufak tefek eksiklilerin 
giderildiği BTK hattı, Gürcistan tarafının tamamlan-
masını bekliyor. Kars’ta herkesin sabırsızlıkla bekle-
diği BTK Demiryolu hattı Gürcistan tarafında yürü-
tülen işlerin bitirilmesiyle birlikte faaliyete geçecek.

OĞLUNU KATLEDİLDİKTEN 22 YIL SONRA DEFNEDE-
BİLECEK
Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te, 8 bin Boşnak’ın 
Sırp birlikleri tarafından katledildiği, Avrupa’da 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük insanlık tra-
jedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 
22. yılının anılacağı yarın, Potoçari Anıt Mezarlı-
ğı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazede toplum 
mezarlardan çıkarılan 71 kurban, kendi mezarlarına 
gömülecek. Kurbanlar arasında 15 yaşında öldürü-
len ve toplu mezarda sadece kafatası bulunan Damir 
Suljic de yer alıyor. Anne Hanija Suljic, hayat dolu 
oğlundan geriye kalanları, 22 yıldır dinmeyen evlat 
acısıyla cenaze töreninde toprağa verdi.
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‘TÜRKMENELİ CEPHESİ TÜRKMENLERİN UMUDU-
DUR’
Salihi, sosyal medyadaki hesabından yaptığı Canlı 
yayında konuştu. Konuşmasında Türkmeneli Cephe-
si’nin Irak ve Suriye Türkmenlerin daha büyük bir 
ümitlerinin olduğunun altını çizen Salihi, şu sözleri 
kaydetti:“Azez, Çobanbey, Türkmendağı, Tel-A-
bayd’dan Telafer, Erbil, Kerkük, Tuzhurmatu, Di-
yale’ye kadar bir ay misali uzanan topraklar bizim 
Coğrafyamızdır. Türkmeneli Cephesi Türkmen Mil-
letinin büyük bir ümidi olması gerekmektedir. Büyük 
Türkmeneli Coğrafyası, Türkmenlerin tek hedefi ol-
ması gerekiyor “ifadelerini kullandı.

TATARİSTAN’A GÜZEL HABER: ZÖYE ADA-KENTİ 
UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE GİRDİ
Tataristan’ın tarihi ada kenti olan Zöye’de (Sviyajsk) 
bulunan Uspenski Kilisesi UNESCO’nun Kültür Mi-
rası Listesine alındı. Kilisenin Uluslararası Kültür 
Mirası listesine alınması için Türkiye’nin yanı sıra, 
Lübnan, Kuveyt, Tanzanya, Azerbaycan,Peru, Tunus, 
Vietnam ve başka üye ülkeler desteklerini esirgeme-
di. Bu ülke temsilcileri Tataristan’ın tarihi miras bi-
nasını kendine özel ve fantastik bir eser olduğunu be-
lirterek, kilisenin bu bölgede İslam ve Hıristiyanlığın 
yan yana olmasının bir yansıması olduğunu kaydetti.

ALİYEV,”TÜRKİYE GÜÇLENDİKÇE AZERBAYCAN’DA 
GÜÇLENİYOR”
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22. Dünya 
Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de 
yeniden bulunmaktan memnun olduğuna vurgu ya-
parak, “Kardeş Türkiye bugün dünya çapında büyük 
bir güçtür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
22. Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada 
Türkiye’de yeniden bulunmaktan memnun olduğuna 
vurgu yaparak, “Kardeş Türkiye bugün dünya çapın-
da büyük bir güçtür. Türkiye dünya gündeminin bir-
çok konularda kritik söze sahiptir. Bütün bu başarılar 
kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ile 
elde edilmiştir. Bugün Türkiye başarıyla, hızla geliş-
mektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider-
liği ile çok büyük ve şerefli yol geçmiştir. Bugünkü 
toplantı bunun kanıtıdır. Türkiye güçlendikçe biz de 
güçleniyoruz, biz de seviniyoruz. Fırsattan istifade 
ederek kardeş Türk halkına tüm Azerbaycan kardeş-
lerinin içten selamlarını iletiyorum” dedi. 

İRAN’DA AZERBAYCANLI ZEHRA’NIN ÖLDÜRÜLMESİ 
HAKKINDA KAMPANYA BAŞLATILDI
Kampanya başladıktan sonraki 72 saat içinde 20161 
kişi bu kampanyaya katılarak Ermenilerin cinaye-
tini kınadı. “Yolpress” haber ajansının ilanına göre 
bu adım siyasal, ırksal ve coğrafi bölgeler dikka-
te almadan atıldı ve gelecekte de benzer cinayetler 
gerçekleşirse, kınanmaya devam edileceği söyledi: 
“Amacımız çocukların öldürülmesini kınamak. Biz 
imzaları topladıkdan sonra en kısa sürede bunları 
ülkenin siyasi ve diplomatik yetkililerine sunaca-
ğız”şeklinde açıklama yapıldı. Kurulu Urmiye şeh-
rinde bulunan “Yolpress”, Azerbaycan ve Fars dilin-
de yayımlanan basın organdır. Esasen Doğu ve Batı 
Azerbaycan eyaleti ve bölge haberlerini aydınlatır. 
Kayıt edilmelidir ki, 4 Temmuz saat 20:40 civarında 
Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Füzuli böl-
gesinin Alhanlı köyü yakınlarına saldırı oldu ve bu 
saldırıda köy sakinleri – 1967 doğumlu Hostes Qu-
liyeva  ve torunu, 2015 doğumlu Zehra Quliyeva ya-
şamını yitirdi. 

AZERBAYCAN’IN GAZ REZERVLERİ 2,6 TRİLYON 
METREKÜPTÜR

Aliyev, “Güney Gaz Koridoru projesi başarıyla yü-
rütülüyor. Bu proje 4 bölümden oluşuyor. Birinci 
bölüm ‘Şahdeniz’ gaz yatağıdır, orada ‘Şahdeniz-2’ 
projesinin uygulanması artık yüzde 93’e ulaşmıştır, 
önümüzdeki aylarda tam sona erecektir. İkinci bö-
lüm Azerbaycan’ı Gürcistan birleştiren Güney Kaf-
kasya gaz boru hattı. Orada da işler yüzde 87 düze-
yinde tamamlanmıştır. Üçüncü ve en önemli bölüm 
TANAP boru hattı. Burada da tamamlanma düzeyi 
yüzde 77 ve biz gelecek yıl bu projenin tamamlama-
sını kutlayacağız. Son olarak, dördüncü bölüm TAP 
- Trans-Adriyatik kemeridir. Burada da yüzde 44 
oranında işler tamamlanmıştır. Tüm bu dört önem-
li proje Güney Gaz dehlizini oluşturmaktadır. Bu 
projenin uygulanması için 40 milyar dolar yatırım 
gerekliydi, bunun büyük bölümü artık yatırılmıştır. 
Azerbaycan’ın onaylanmış gaz rezervleri 2,6 trilyon 
metreküptür.
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BULGARİSTAN: TÜRK AKIMI İÇİN SIRBİSTAN’LA AN-
LAŞMA İMZALAYACAĞIZ
Borisov, daha önce Sırbistan’la Türk Akımı ile 15.7 
milyar metreküp gaz sevkiyatına yönelik ‘yol hari-
tası’ imzaladıklarını ifade etti. Borisov “Sırbistan’la 
yarın da benzer bir anlaşma imzalayacağız ve Bulga-
ristan’dan Sırbistan’a 10 milyar metre küp gaz akışı 
alacağız” dedi. Gazprom’un daha önce Macaristan’la 
Türk Akımı ile gaz sevkiyatı konulu bir anlaşma im-
zaladığı belirtilmişti.

TÜRKMEN KURTULUŞ ORDUSU ŞEHİTLERİ
Kerkük’te gizli teşkilatın sokak sokak faaliyet göster-
diği bir dönemde Baas rejimi ve cellatları Türkmenleri 
deşifre etmeye çalışıyorlardı. Başta Rüştü Reşat 
Muhtaroğlu (ITC başkanı Erşet Salihi’nin Ağabey’i) 
ve eğitimci Mehmet Korkmaz olmak üzere Hamit 
Kümbetli, Selahattin Abdullah Tenekeci, İzzettin 
Celil Terzi, Muazzam Osman Kasa, Mahir Oktay, 
Adnan Saygın, Abdullah Tahsin Beşirli, Halit Şengül, 
Muhsin Molla Ali, Yaşar Abdullah gibi isimlerin 
ardarda şehit edilmişlerdir. 

KOSOVA TEMMUZ’UN SON HAFTASINDA HÜKÜME-
TE SAHİP OLACAK
Kosova Geleceği için İttifak-AAK Başkanı ve PAN 
Koalisyonu Başbakan Adayı  Ramush Haradinaj Ko-
sova Hükümeti’nin Temmuz ayının son haftasında 
kurulacağını söyledi. PDK-AAK-Nisma Koalisyonu 
Başbakan Adayı Ramush Haradinaj, ülkede kurumlar 
ablukasının hüküm sürdüğü ve ü hayal kırıklığı nede-
niyle 100 bin üzerinde vatandaşın Kosova’yı terk etti-
ği 2014 yılı senaryosunun yaşanmayacağını ifade etti. 
“Kosova’nın rekor bir süre içinde Hükümet’e sahip 
olacağını söylüyorum. Yarınki toplantıda -eğer ger-
çekleşirse- Hükümet’e dahil olmaları  için Vetëven-
dosje (VV) Hareketi’ni, Kosova Demokratik Birli-
ği’ni (LDK) ve Sırp Listesi’ni davet edeceğim.” diye 
belirtti.

KAZAKİSTAN PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İSTİYOR
OPEC’in aldığı petrol üretimini kısma kararına des-
tek veren Kazakistan, arz kısıntısı anlaşmasının ka-
demeli olarak sonlandırılmasını ve ardından üretimin 
artırılmasını istiyor. Kazakistan, üretim kısıntısı an-
laşmasının kademeli olarak sona erdirilmesini istiyor 
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kaza-
kistan’ın da taraf olduğu OPEC liderliğindeki arz kı-
sıntısı anlaşmasından kademeli olarak çıkılmasını ve 
üretimin anlaşma sona erdikten bir veya iki ay sonra 
yükselmesini istediklerini söyledi. 

TÜRKMENİSTAN NAKİT TASARRUFU İÇİN PETROL VE 
DOĞAL GAZ ŞİRKETİNİ KAPATIYOR
Türkmenistan, harcamalarını azaltmak için petrol ve 
doğal gaz temellerini kurmaktan sorumlu bir şirketi 
kapatıyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanku-
lu Bedrimuhammedov, harcamaları azaltmak için yapı-
lan hamlenin petrol ve doğal gaz sektörünün faaliyet-
lerini en iyi hale getirebilmek için yapıldığını belirtti. 
Turkmenneftegazstroy’un işlevlerini devlet gaz te-
keli ve Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
doğalgaz hattının planlanan yapımında öncü olan 
Türkmengaz devralacak. TAPI olarak adlandırılan bu 
proje enerji bakımından zayıf olan bölgelere doğal 
gaz götürmeyi planlıyordu ve Aralık 2015’te bu iş-
leve başlamıştı.
  
TÜRK KENEŞİ ULUSLARARASI GENÇLİK KAMPININ 
AÇILIŞ TÖRENİ, KAZAKİSTAN’NIN AKMOLA EYALETİ-
NİN ZERENDI KÖYÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Türk Keneşi Uluslararası Gençlik Kampının açılış 
töreni, Kazakistan Cumhuriyeti Din İşleri ve Sivil 
Toplum Bakanlığı evsahipliğinde 11 Temmuz 2017 
tarihinde Kazakistan’nın Akmola Eyaletinin Zerendı 
köyündeki kamp tesislerinde düzenlendi.
Kazakistan Cumhuriyeti Din İşleri ve Sivil Toplum 
Bakan Yardımcısı Abzal Nukenov ve Nur Otan Parti-
si Gençlik Kolları Başkanı Daniyar Sunzhetpayev‘in 
katılımlarıyla onurlandırdığı, Türk Keneşi Üye Ül-
keleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türki-
ye’den geniş bir katılımla düzenlenen açılış programı 
çerçevesinde gençler tarafından halk şarkıları seslen-
dirilmiş, konser ve gösteriler sahnelenmiştir. Açılış 
töreninde ayrıca yerel basın mensupları ve gazeteci-
ler de hazır bulundu.
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KAZAKİSTAN OPEC’TEN AYRILACAK
Bozumbayev Kazakistan’ın OPEC’ten ayrılma sü-
recinin birkaç ay içinde gerçekleşeceğini bildirdi. 
Kazak bakan OPEC zirve toplantısının sonbaharın 
son ayında gerçekleşeceğine işaret ederek, “Bu Ka-
sım ayının konusudur” açıklamasında bulundu. Buna 
ek olarak, Bozumbayev Kazakistan’ın bu yıl petrol 
üretim planını aşacağını ve 81 milyon tondan fazla 
petrolün üreteceğini ve buna rağmen ülkesinin yine 
de ‘petrol üretiminin azaltılması anlaşması’na uydu-
ğunu öne sürdü.

KIRIM’DAKİ TARİHİ ESERLERE EL KONULUYOR !
Kırım’daki eski çarlık sarayı olan Livadiya sarayı için-
deki müzede güzel kapkacak, gümüş sofra takımları, 
heykeller, tatbiki sanat eserleri, eski vazolar dahil 50-
den çok değerli eşyadan oluşan ekspozisyon törenle 
açıldı. Kırım’da bulunan tarihi eserler İşgal yönetimi 
tarafından Livadiya Sarayında toplanıp sergileniyor. 
Kırım’ın tatil beldesi Yalta’da bu değerler koleksiyo-
nunun nasıl ortaya çıktığı,bilinmiyor. Eksperler deği-
şik yıllara ait belgelerde bu sorunun cevabını şimdilik 
bulamıyor. Bunu bulmak için arşiflerde korunan bel-
geleri incelemeleri gerekecek. . Şimdilik te sadece fi-
kir yürütmekle ve tahminlerde bulunmakla kalıyor.Bu 
değerler eskiden mahzen olarak kullanılan metruk bir 
binada bulundu. İlk değerlendirmelere göre, ünlü Rus 
kuyumcu Karl Faberje’nin ürünü gümüş kepçe ve 18. 
yüzyılda İtalya’da yapılmış mermer kız heykeli en de-
ğerli buluntulardır. Livadiya sarayındaki müzeye dev-
redilmiş koleksiyonun değeri kesin olarak şimdilik be-
lirlenmedi. Ama eksperlerin tahminlerine göre, toplam 
bedelinin yüz binlerce doları bulması olasıdır. Tahmin-
lerden birine göre, İkinci Dünya savaşı sırasında Kırım 
işgal edilmeden önce değerler koleksiyonu,düşmanın 
eline geçmesini önlemek için saklandı. Yeni bulunmuş 
koleksiyonu oluşturan nesnelerin gerçekliğini ve değe-
rini belirleme çalışmaları birkaç ay alacak. Eksperler 
koleksiyonu titizlikle inceleyecek .Ancak Rusya’nın 
ulusal serveti ve Livadiya sarayındaki müzenin incisi 
olduğu daha şimdiden bellidir

SIRP BAKAN DAÇİÇ’TEN MAKEDONYA İLE İLGİLİ 
ÇARPICI AÇIKLAMA 
Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Daçiç dün Atina’da 
Yunan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin 
ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Ma-
kedonya ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
Yaptığı açıklamada Sırp Bakan Daçiç, 20 yıl önce 
Sırbistan’ın, Üsküp’ü Makedonya Cumhuriyeti is-
miyle tanıyarak hata yaptığını ifade etti. Daçiç ayrıca 
Üsküp’ün her zaman Sırnistan’ın Kosova sorununa 
kötümser baktığını da sözlerine ekledi.

TÜRKMENİSTAN İLE ALMANYA EKONOMİK İŞBİRLİ-
ĞİNİ GÖRÜŞÜYOR
Almanya’nın Frankfurt kentinde ‘Türkmenistan-Al-
manya: İşbirliğinin potansiyeli’ konulu iş forumu 
başladı. Söz konusu foruma katılmak için Türkme-
nistan’dan da bir heyet Almanya’ya gitti. Türkmen 
heyeti, Almanya temasları kapsamında bir dizi ikili 
görüşmelerde bulunacak, Neufeld gıda sanayi şirke-
tinin, SAP SE programcılık şirketini ve BASF dev 
kimya sanayi tesisini ziyaret edecek. Forumda iki 
ülke arasındaki ekonomik işbirliği konuları, yeni 
işbirliği anaları masaya yatırılacak. 11 Temmuz ta-
rihinde Türkmen ürünlerinin sergisi düzenlenecek ve 
aynı gün KApalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyun-
ları’nın tanıtımı yapılacak. Bu foruma Almanya’dan 
100 civarında şirket temsilcileri katılacak. Bu firma-
lar bilgisayar teknolojisi, petrolgaz, kimya sanayisi, 
enerji, inşaat, inşaat malzemeleri üretimi, tarım, gıda 
sanayisi, ulaştırma, lojistik, bankacılık, sigorta, sağ-
lık ve eğitim alanlarını kapsıyor. Almanya’daki işbir-
liği forumu Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ile 
SAP Se ve CLAAS şirketleri tarafından organize edi-
liyor. Alman şirketleri, Türkmenistan’da birçok alan-
da faaliyet gösteriyor. Bunlardan Siemens, Daimler, 
CLASS, Rohde & Schwars ve Dresser Rand şirket-
leri uzun yıllardır ortak projelere imza atmaktadır. 
Almanya’nın şirketleri, Türkmenistan’daki ulaştırma 
alanında projelere daha fazla önem vermektedir.
Almanya ile ekonomik işbirliği yanı sıra kültür ala-
nındaki münasebetler de geliştiriliyor. 2018 yılında 
Almanya’da Bronz Çağı’nın Margiana Krallığı döne-
mine ait eserlerin sergisi yapılacak.

ATAMBAYEV: KIRGIZİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKA-
NI KİM OLACAĞINI BİLMİYORUM
Ala-Arça Devlet Konutu Evi’nde devlet ödüllerinin 
sunulduğu törende konuşan Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev, “ Kırgızistan’ın yeni cumhurbaşkanı 
kim olacağını bilmiyorum, ancak kim olursa bile ül-
keyi seçilmiş yoldan başka yola döndüremez” dedi. 
Cumhurbaşkanı, ülkenin üç ay içinde ülkenin yeni 
cumhurbaşkanı seçeceğini söylerken, “Yeni başkan 
kim olacak bilmiyorum, fakat ülkenin zaten ken-
di yolunu seçtiğini ve yeni cumhurbaşkanı bile bu 
yoldan döndüremeyeceğini söylemek istiyorum. Bu 
amaçla, geçen yıl 1 Aralık 2017’de yürürlüğe girecek 
Anayasa değişikliği hakkında referandum düzenle-
dik” ifadelerini kullandı.
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KIRGIZİSTAN-ABD İŞ FORMU
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı 
Sapar İsakov, Kırgızistan’ın, bölgesinde sanayi 
ve inovasyonda lider konuma gelmek istediği-
ni bildirdi. Merkezi Washington’da bulunan ve 
2016’da kurulan ABD-Kırgızistan İş Konseyi 
(USKGBC) ve KırgızistanAmerikan Ticaret Oda-
sı’nın Bişkek’te düzenlediği Kırgızistan-ABD 
İş Forumu’nun açılışını Sapar İsakov yaptı. 
İsakov, Kırgızistan’ın, bölgesinde sanayi ve 
inovasyonda lider konuma gelmek istediğini ifade 
ederek, geleceklerinin yabancı yatırımlara bağlı 
olduğunu bildiklerini söyledi. İsakov, ABD’li iş 
adamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti. 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Eldar Abakirov 
da ABD yatırımlarının, Kırgızistan’da ulaşım, ile-
tişim, restoran ve otelcilik sektöründe kendisini 
gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 2016’da önceki yıla kıyasla 31 milyon 
dolar artışla 154 milyon dolara yükseldiğini bil-
dirdi. Kırgızistan’daki yatırım atmosferini olumlu 
olarak değerlendiren Abakirov, Doing Business 
araştırmasına göre, Kırgızistan’ın, iş yapma ko-
laylığı açısından 185 ülke arasında 85. sırada bu-
lunduğunu kaydetti.ABD’nin Bişkek Büyükelçisi 
Sheila Gwaltney ise ABD ile Kırgızistan arasın-
daki ilişkilerin gelişmesine destek olmaya devam 
edeceklerini söyledi.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN İŞBİRLİĞİNİ GELİŞ-
TİRİYOR

Kırgızistan’ın Taşkent Büyükelçiliği’nden yapı-
lan açıklamaya göre, Sıdıkov ile Atahanov ara-
sındaki görüşme başkent Taşkent’te düzenlendi. 
Görüşmede, Başbakanlık Finansal Piyasanın Dü-
zenlenmesi ve Denetimi Devlet Hizmeti ve Özbe-
kistan Cumhuriyeti Devlet Komitesi Bünyesinde 
Mülkiyet Piyasasının Koordineli ve Geliştirilmesi 
Merkezi Özelleştirilen İşletmeleri Teşvik ve Re-
kabet Teşvikleri arasında işbirliği kurmanın pratik 
konuları görüşüldü. Taraflar deneyim, bilgi ve staj 
alışverişi için müşterek olaylar düzenlenmesi ko-
nusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiler.

KAZAKİSTAN’DA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA YASA-
SI GENİŞLETİLDİ
Kazakistan resmi basını, Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in, terörizm ve diğer ağır suçları işle-
yen vatandaşları, vatandaşlıktan çıkarmayı öngören 
yasayı imzaladığını bildirdi. Yeni yasaya göre terör 
saldırısı düzenleyenler, terör örgütüne ve faaliyetle-
rine katılanlar ceza olarak Kazakistan vatandaşlığın-
dan çıkartılacak. Bunun yanında soykırım, bölücü 
faaliyetler, aşırılık yanlısı gruplar kurmak ve onların 
faaliyetlerine katılmak gibi söz konusu yasanın 11 
maddesinde öngörülen 16 suçtan dolayı vatandaş-
lara, vatandaşlıktan çıkarma cezası verilebilecek. 
Vatandaşlıktan çıkartma kararı yasal soruşturmanın 
ardından terör eylemlerin şiddeti ve sonuçlarının be-
lirlenmesi üzerine mahkeme tarafından verilecek.

TÜRKMEN VE TÜRK ŞAİRLER ANKARA’DA BULUŞTU

Şairlerin şiirleri Yaren Sofrası Kültür Sanat ve 
Edebiyat Platformu tarafından çıkarılan Yaren 
Sofrası isimli kitapta yer aldı. Kitabın tanıtımı için bir 
araya gelen şairler, kitapta yer alan şiirleri hakkında 
konuştu, Türk Birliğine vurgu yaptı. Yaren Sofrası 
Kültür Sanat ve Edebiyat Platformu 5’i Türkmen 
olmak üzere 50 Türk şairin şiirlerini bir kitapta 
topladı. Telaferli şairlerden Rıza Çolakoğlu, Ganim 
Kassaboğlu, Mikdet Havdioğlu, Muhammed aidoğlu, 
Vaat Havdioğlu’nun şiirlerinin de bulunduğu ktap 
toplam 320 sayfadan oluşuyor. Güçlü kalemlerin yer 
aldığı kitapta Türk ve Türkmen şairlerin en özel 6 
şiiri ve biyografileri yer alıyor.

İLHAM ALİYEV :KANLARINI YERDE KALMADI!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar 
Kurulu’nun 2017 yılının ilk yarısında sosyal-ekono-
mik gelişimin sonuçlarına ve gelecekteki amaçlara 
dair düzenlenen toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı 
Aliyev, bir kaç gün önce Fuzuli ilinin Alhanlı köyün-
de küçük Zehra ve babaannesinin Ermeni vahşetine 
kurban gitmesini, Ermenistan yönetiminin ve Ermeni 
faşizminin iç yüzü olarak nitelendirdi: “Bu cinayet 
cevapsız bırakılmadı. Ordumuz düşmana ağır dar-
beler indirdi, Zehra’nın ve babaannesinin kanı yerde 
kalmadı.” 
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NALBANDİAN VE MEMMEDYAROV BİR ARAYA GELDİ

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian ve 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedya-
rov, Karabağ’da çatışma ve barış süreci konularını 
görüşmek üzere bir araya geldi. AGİT Minsk Grubu 
Eş Başkanları Igor Popov, Stéphane Visconti ve Ri-
chard Hoagland’ın da katıldığı görüşme Brüksel’de 
gerçekleşti.İki ülkenin Dışişleri Bakanları, sınırda 
tansiyonun yükseldiği son haftalarda ilk defa bir 
araya geldi.Toplantı sonrası Nalbandian, görüşmede 
Karabağ’daki müzakere sürecine ilişkin izlenecek 
yöntem konusunun konuşulduğunu ifade etti. Nal-
bandian ayrıca temas hattındaki durumun istikrarının 
sağlanması gerektiğini belirtti; bu kapsamda Viyana 
ve St. Petersburg zirvelerinde varılan anlaşmalarının 
uygulanmasının önemini vurguladı. AGİT Eş Baş-
kanları, Dışişleri Bakanlarının ülke başkanlarına, bu 
sene içinde Karabağ sorunuyla ilgili bir zirve yapıl-
ması konusundaki önerilerini iletmelerini istedi. Bir 
sonraki toplantının Eylül ayında New York’da, BM 
Genel Kurulu’nda yapılması bekleniyor. Asbarez’de-
ki habere göre, ikili görüşmeden bir gün önce yapılan 
gayri resmi bakanlar toplantısında Nalbandian, son 
haftalarda yaşanan çatışmalardan Azerbaycan’ı so-
rumlu tutmuş, ‘uluslararası topluma Azerbaycan’ın 
frenlemesi için daha somut önlemler alması’ konu-
sunda çağrı yapmıştı.

KIRIM TATAR GENÇLERİNDEN İŞARET DİLİ İLE ”BİZ KI-
RIM’DAN ÇIKKANDA” TÜRKÜSÜ
Kırım Tatar gençleri Tuğçe Dölek,Rümeysa Boz-
kurt,Özge Coştu ve Gökçe Dölek bir araya gelerek 
‘Biz Kırım’dan Çıkkanda’ isimli Kırım Tatar türküsü-
nü İşaret dili ile seslendirdiler.Kırım Tatar Kızı Tuğçe 
Dölek Kırım’ın sesi gazetemize yaptığı açıklamada 
‘Arkadaşlarımız ile İşitme engelli kardeşlerimize yö-
nelik yaptığımız çalışmamızla onlar adına farkındalık 
oluşturmak hem de bir Kırım Tatar’ı olarak türküleri-
mizi işaret diliyle tüm dünyaya duyurmak ve tanıtmak 
istedik .’dedi.

HIRVATİSTAN’DA TÜRK BAYRAĞI’NA ÇİRKİN SALDIRI
Dakovo’da düzenlenen Uluslararası Folklor Festi-
vali’ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye’den katılan 
folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağı-
na saldırdı. Saldırının ardından sancağı taşıyan genç 
önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra Hırvat 
gencin elinden bayrağı almayı başardı.
Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından 
gözaltına alındığı belirtildi. Yetkiler, saldırganın aşırı 
alkollü olduğunu açıkladı.
Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırının ardından 
Türkiye’den gelen folklor ekibinin festivalden ayrıl-
mak istediği ancak Dakovo Belediyesi Başkanı Ma-
rin Mandariç’in hem Türk halkından hem de Türkiye 
Cumhuriyeti’nden özür dilediği belirtildi. Saldırıya 
Hırvat basınında geniş yer verildi.

TÜRK DÜNYASINDA 20 FARKLI TÜRK YAZI DİLİ VAR
Türk yazı dillerinin tarihçesi incelendiğinde 1900 
lü yıllarda yepyeni bir sürecin başladığı görülüyor. 
1917’deki Bolşevik ihtilalinden sonra serbest tartış-
ma ortamı yok edilmiş, ortak yazı dili kullanan Türk 
boylarının konuşma dili ayrı yazı dili hali ne getirilmiş. 
Bu sürecin Sovyetler Birliği’nde 1930’larda tamam-
landığını belirten Emet, o dönemleri şöyle anlatıyor: 
“Çin idare sindeki Doğu Türkistan’da Uygurca, Ça-
ğatay yazı dilinin devamı olarak sürerken 1949’daki 
komünist idareden sonra mahallîleştirilmiştir. Alfabe 
değişiklikleriyle bu süreç hızlandırılmış, her Türk yazı 
dili için ayrı alfabeler oluşturularak farklılık artırılma-
ya çalışılmıştır. Batı Türkistan’da ki Türk boyları Kiril 
alfabesi temelindeki bir alfabeyi, Doğu Türkistan’daki 
Türk boyları ise Arap yazısı temelinde oluşturulmuş 
alfabeyi kullanmaya başlamış. Çalışmalar sonunda 
bugün 20 farklı Türk yazı dili ortaya çıkmış. Türkiye 
Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, 
Kırım Tatar Türkçesi bunlardan sadece birkaçı.” Tak-
vim yaprakları 1990’lı yılları gösterdiğinde beş Türk 
cumhuriyetinin bağımsız olduğu, diğerlerinin de daha 
serbest hare ket edebilme imkânına kavuştuğu görülü-
yor.

TÜRKMEN GENÇLERİ KERKÜK KATLİAMI ŞEHİT ANIT-
LARINI BAYRAKLARA SÜSLEDİ
14 Temmuz 1959 Kerkük Türkmen Katliamının 58. 
Yıldönümünün yaklaşması nedeniyle, Türkmeneli 
Öğrenci Ve Gençler Birliği teşkilatı, Katliamda şehit 
düşen Türkmen liderlerin Kerkük’te bulunan anıtları-
nı yıkayarak Türkmeneli bayraklarıyla süsledi.
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ERDEBİL’DEKİ DEMİR FABRİKASINDA AÇLIK GREVİ
Son zamanlarda defalarca protesto mitingleri yap-
masına ve çeşitli devlet kurumlarına müracaat 
etmesine rağmen herhangi bir sonuç alamayan 
Erdebil demir eritme fabrikasının işçileri, bu kez 
açlık grevine başvurdu.   Fabrikanın kesim yapılmış 
yaklaşık 100 işçisi birkaç aylık ücretlerinin öden-
memesine itiraz olarak Erdebil’in Mirza Ali Ekber 
Camii’nde açlık grevine başladılar. Erdebil savcısı 
Nasır Etebati, fabrika işçilerinin uzun süren soru-
nuna ilişkin yerel icra organlarının sorumlularını 
eleştiri ateşine tuttu. Etebati, “Erdebil demir eritme 
fabrikası, kesim yaptığı yaklaşık 100 kişiye toplam 
olarak 3 milyar tümen ödemelidir. İşçiler emek hak-
larını alamadıkları için Mirza Ali Ekber Camii’nde 
açlık grevi yapıyorlar. Ben şahsen protestocuların 
arasında oldum ve onların sorunlarını dinledim.” 
şeklinde konuştu. Savcı, “Sorunla ilgili birkaç or-
ganla bağlantı kaydedilir, sonra işçilerin ücretleri-
nin parça parça karşılanmasına karar verildi. Onlara 
verilecek miktar 3 parçaya bölündü, birinci olarak 
yaklaşık 850 milyar tümen ödendi.Bundan sonra 
protestocular açlık grevini durdurdu. ” diye açıkla-
masına ekledi.

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN SINIRINDA İKİ YENİ 
SINIR KAPISI AÇILDI

Maliye Bakanlığı Devlet Gelirler Komitesi ba-
sın servisinden yapılan açıklamada, “Bu kontrol 
noktaları basitleştirilmiş bir şekilde özel kişiler 
ve binek otomobiller (ticari amaçlı mallar geçe-
mez) geçişi için açıldı. Toplam kontrol ve kayıt 
işlemleri süresi artık 7 dakikayi aşmaz.” denildi. 
Açıklamaya göre, 22-23 Mart 2017 tarihlerinde Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Ka-
zakistan’a yaptığı ziyareti sırasında Kazak-Özbek 
devlet sınırının geçiş noktaları ile ilgili Hükümet-
lerarası Anlaşma Protokolü imzalanmıştı. Protokol 
uyarınca, taraflar iki yeni “Sırdarya” (Kazakistan) 
- “Malik” (Özbekistan) ve “Tselinnıy” (Kazakistan) 
- “Ok oltin” (Özbekistan) sınır kapısını açma kon-
sunda anlaşmıştı.

MANAS’IN BRONZDAN HEYKELİ İSTANBUL’DA 
GB News muhabirinin Türk Dünyası Kültür Mahal-
lesinden edindiği bilgiye göre, Manas heykelinı Kır-
gız iş adamı Temirlan Sarlykbek Uulu 2016 yılında 
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük’e he-
diye etmiştir. Büyük sevinçlere, büyük buluşmalara 
ve kültürlerin kaynaşmasına tanıklık eden Türk Dün-
yası Kültür Mahallesinde bulunan Kırgızistan Kültür 
Evinde sergilenen Manas heykeli öğrencilerin Manas 
destanı ile daha yakından ilgilenmelerine neden olu-
yor. Hatırlatmakta fayda var: İstanbul Topkapı Kültür 
Parkında bulunan Türk Dünyası Kültür Mahallesine 
her yıl ziyaretçi sayısı artmakla beraber 2016 Yılında 
180 bin kişiye ulaşmıştır.

TÜRKMEN LİDER SALİHİ TÜRKMEN DAVASINA SA-
HİP ÇIKMAYANLARA SERT KONUŞTU
Erşad Salihi Irak Türkmenlerinin zor günler geçirdi-
ğini ve Türkmen davasına çok az kişinin sahip çıktığı-
nı ifade etti. Bu bağlamda yayınladığı video mesajda 
maddi durumu iyi olduğu halde Türkmenlere destek 
olmayan Türkmen zenginlerine, meslek sahiplerine 
sert tepki gösterdi. Gücü olduğu halde Türkmenlere 
destek olmayan vatan hainidir dedi. Aynı zamanda 
Türk dünyası hükümetlerini de eleştiren Salihi “Ne-
rede desteğiniz?” diye sordu.

AZERBAYCAN’DAN KKTC’NİN TANINMASI ÇAĞRISI
Azerbaycan merkezli haber ağı the Great Middle East 
(Büyük Orta Doğu)’nun Genel Yayın Yönetmeni Ali 
Hacızade, sonuçsuz kalan Kıbrıs müzakerelerine dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu. İsviçre’deki 
Kıbrıs müzakereleri bir kez daha başarısızlıkla 
sonuçlanarak umutları suya düşürdü. Konuyla 
ilgili, bölgedeki enerji kaynaklarına dikkat çeken 
Hacızade, Rum kesiminin görüşmeleri akla hayale 
sığmayan taleplerle sabote ettiğini söyledi. Hacızade, 
Rumların sabotajına karşı çıkarken, KKTC’nin 
süratle mümkün olduğunca fazla devlet tarafından 
tanınması çağrısında bulundu.  İsviçre’deki Kıbrıs 
müzakereleri, bu görüşmelerden somut bir netice 
bekleyen ve senelerdir çözülemeyen sorunun bu 
günlerde çözüleceğine inanan iyi niyetli insanları bir 
kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
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GÜRCÜLER İZİNSİZ 90 GÜN BOYUNCA TÜRKİYE’DE 
ÇALIŞABİLECEK
Çay ve fındık hasadı için Gürcistan’dan gelen 
mevsimlik işçiler izinsiz bir şekilde 90 gün 
boyunca çalışabilecek. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu imzalı mayıs ayında yayımlanan genelgede 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’e 
çay ve fındık hasadı için gelen Gürcistan uyruklu 
mevsimlik işçilerin kalma sürelerine düzenleme 
getirildi. Düzenlenmeye göre, önceki yıllarda izinli 
bir şekilde çalışan mevsimlik işçiler, izin almaksızın 
Türkiye’de 90 gün çalışabilecek.

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN ARASINDA 
YENİ STA HAZIRLIĞI
Ekonomi Bakanı Zeybekci “Türkiye, Bosna Her-
sek ve Sırbistan üçlü ticaret zirvesini önce Saray 
Bosna’da, sonra Belgrad olmak üzere sonbaharın 
ilk  günlerinde yapmayı planlıyoruz. Hemen arka-
sından üç ülke devlet başkanlarının bir  araya gel-
diği bir zirvede de bu üçlü STA’yı imzalamak is-
tiyoruz..” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye, Bosna Hersek ve  Sırbistan üçlü ticaret 
zirvesini önce Saray Bosna’da, sonra Belgrad ol-
mak üzere  sonbaharın ilk günlerinde yapmayı plan-
ladıklarını belirterek, “Hemen arkasından  üç ülke 
devlet başkanlarının bir araya geldiği bir zirvede de 
bu üçlü Serbest  Ticaret Anlaşmasını (STA) imzala-
mak istiyoruz.” dedi. Zeybekci, Bosna Hersek Dış 
Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko  Saro-
vic ile Bakanlıkta görüştü. Türkiye ile Bosna Hersek 
arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam  ettiğini, 
iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacminin 2016 
yılı sonunda  300’er milyon dolardan 600 milyon 
dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakama  ulaşılmasında 
Türkiye’nin Bosna Hersek’e tek taraflı olarak sağla-
dığı imtiyazın  etkili olduğuna dikkat çekti.

KIRGIZİSTAN HES ELEKTRİĞİNİ KOMŞULARINA SA-
TACAK
Kırgızistan kuracağı dört yeni hidroelektrik santral 
ile elektrik üretimini arttırarak komşu ülkelere elekt-
rik ihraç edecek. Kırgızistan, iki adet hidroelektrik 
santrali inşası için Çek Cumhuriyeti ile bir anlaşma 
imzaladı. İmzalanan anlaşma uyarınca, Çek Liglass 
Trading şirketi, Upper Naryn Şelalesi’nde Akbulun 
HES ve Naryn HES-1 kurulumu ve yönetimini ger-
çekleştirecek. Kırgızistan elektrik üretimini arttıra-
rak komşu ülkeler Afganistan ve Pakistan’a elektrik 
ihraç etmeyi planlıyor.

ABD KOSOVA’YA BİR TABUR DAHA GÖNDERİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Texas, Kuzey Carolina, 
California ve New York eyaletlerinden 500 askeri 
daha 19 Temmuz’da Kosova’ya gönderecek. Koso-
va’ya gönderilecek ABD askerlerinin yaklaşık dokuz 
ay kalmaları öngörülüyor. Arnavut milliyetçi partile-
rinin belirgin bir artış gösterdiği son Haziran genel 
seçimlerinden sonra, Kosova’da gerginlik artış kay-
detti. Diğer yandan Belgrat’a sadık olan bilinen Sırp 
Listesi siyasi oluşumu da Sırp topluluğundan oyların 
çoğunu almaya başardı. NATO ise Kosova Güvenlik 
Gücü’nün Kosova Ordusu’na dönüşmesi için Koso-
va makamlarının girişimine karşı çıktı. NATO Barış 
Gücü Misyonu, Kosova ile Sırbistan arasında mey-
dana gelen gerilimden sonra, son aylarda önemini bir 
hayli daha artırmış bulunuyor. NATO komutanları 
ise onların başrolünün birbirine düşman olmuş iki 
toplum arasında engelsiz bir diyalogu temin etmek 
olduğunu ifade ediyorlar. Avrupa Danışma Konseyi 
Koordinatörü profesör Folorian Bieber, Amerikan 
askerlerinin Balkanlar’da sembolik bir rolü gerçek-
leştirdiklerini belirtti.

KAZAKİSTAN’DA TERÖRLE MÜCADELE
Kazakistan terörle mücadele konusunda önemli 
adımlar atıyor. Teröre adı karışanları vatandaşlıktan 
çıkarılacak. Aktöbe ve Almatı şehirlerinde geçen yıl 
yaşanan terör saldırıların ardından,  Kazakistan,  te-
rörle mücadele adına önlemleri artırdı. Parlamentoda 
kabul edilen Kazakistan sınırları dışında teröre bu-
laşanları vatandaşlıktan çıkarma yasası, Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in imzalaması ile  yürür-
lüğe girdi. Yasa ile Kazakistan sınırları dışında terör 
ve bölücü faaliyetleri organize edenler, kamu görev-
lilerine suikaste teşebbüs edenler ve radikal gruplara 
katılan Kazakistan vatandaşları sınır dışı edilecek.
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ AŞKABAT’TA ANLATIL-
DI
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği,  15 Temmuz hain 
darbe girişiminin birinci yıl dönümünde,  uluslararası 
basın kuruluşlarının temsilcileri için bir bilgilendir-
me toplantısı düzenlendi. Büyükelçi Mustafa Ka-
pucu,  uluslararası basın temsilcilerine 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ve Türk milletinin şanlı direnişi-
ni anlattı. Türk milletinin, gövdesini tanklara, uzun 
namlulu silahlardan çıkan mermilere ve uçaklardan 
atılan bombalara siper ederek canı pahasına demok-
rasisine sahip çıktığını anlatan Kapucu;  FETÖ/PDY 
mensuplarının hukuk kuralları içinde yargılamaları-
nın devam ettiğini söyledi. Türkmenistan hüküme-
tinin, hain darbe girişimi ve FETÖ terör örgütü ile 
mücadele konusunda ilk günden itibaren Türkiye’nin  
yanında yer aldığını belirten Büyükelçi Kapucu;  bu 
konudaki olumlu işbirliği dolayısıyla, dost ve kardeş 
Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhammedov ve hükümetine müteşekkir ol-
duklarını  ifade etti.

ALİYEV’DEN ERDOĞAN’A “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ 
BİRLİK GÜNÜ” MEKTUBU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Tem-
muz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gön-
derdi. Mektubuna “Aziz gardaşım” diye başlayan 
Aliyev, 15 Temmuz gecesi yaşanan kanlı olayların, 
ülkenin anayasal düzenini koruyan Türk halkının me-
tanet ve canını feda etmesinin, Azerbaycan’da gerçek 
bir kahramanlık örneği olarak hatırlandığını bildirdi.
Demokrasiyi savunan milyonlarla insanın Türk hal-
kının iradesini kimsenin kıramayacağını ve devlet-
çiliğe karşı yönelen tüm girişimlerin iflasa mahkum 
olduğunu ispat ettiğini vurgulayan Aliyev, “Olayı 
duyar duymaz Türkiye’nin yasal yönetimine desteği-
mi belirttim ve ülkenin anayasal düzenine kastetmek 
isteyenleri kınadım, bununla ilgili Azerbaycan hükü-
met üyelerine gerekli talimatları verdim.” ifadelerini 
kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ AZERBAYCAN’DA ANILDI
Azerbaycan’da, Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) 
15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı dolayısıyla 
anma etkinliği düzenledi. Bakü’deki Haydar Cami-
si’nde düzenlenen etkinliğe KMİ Başkanı Allahşü-
kür Paşazade, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet 
Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan 
etkinlikte vatan uğrunda canlarını feda eden şehitler 
için dualar edildi, gazilere acil şifalar dilendi. KMİ 
Başkanı Paşazade, Türkiye karşıtı atılan her adımı 
Azerbaycan’a karşı atılmış olarak kabul ettiklerini, 
dolayısıyla Türk halkını ve seçilmiş yönetimini des-
teklediklerini bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev ile dostu Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın yürüttüğü siyasetin bazı devletler ve 
güçler tarafından hazmedilemediğini vurgulayan Pa-
şazade, “Biz de 20 Ocak 1920’de feci olaylar yaşa-
mıştık. Fakat bize kurşun atanın Sovyet Rus ordusu 
olduğunu biliyorduk. Maalesef düşman, Türkiye’de 
Türk’ü Türk’e karşı koydu. 250 insan şehit oldu. Bu-
gün İslam aleminde, Ortadoğu’da yaşananlar, Batı 
ülkelerinin İslamı gözden düşürmek için yaptığı fit-
nedir. FETÖ, arkasında bazı güçler olmasaydı ken-
di başına FETÖ olamazdı. Tehlike bugün de devam 
ediyor. Aynı tehlikenin gelecekte yaşanmaması için 
Türk halkıyla birlikte mücadele etmeliyiz.” dedi.

AZERBAYCAN: RUSYA, KARABAĞ’DAKİ İLERLEYİ-
ŞİMİZE ENGEL OLDU.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov geçen 
yıl Karabağ’daki ilerleyişlerini Rusya’nın durdur-
duğunu açıkladı. Geçen yıl (2016) Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar so-
nucunda Azerbaycan, Ermenistan’ın savunma hattı-
nı delerek stratejik mevzileri ele geçirmişti. Ancak 
bu ilerleme bir hafta içerisinde durmuş ve akıllara 
Azerbaycan’ın neden ilerlemediği sorusu gelmişti. 
Zakir Hasanov’un açıklamasına göre çatışmaların 
daha ikinci gününde Rusya Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu kendisini arayarak bu işin sonlandırılması ve 
Rusya öncülüğünde masaya oturulması gerektiğini 
söyledi. Zakir Hasanov ayrıca Ermenistan’ın bölge-
de üç gün dahi dayanamayacağını bildiği için diğer 
ülkeleri kendisine kalkan olarak kullandığını belirtti. 
“Biz onların yıllardır inşa ettiği savunma hatlarını 
40 dakika içerisinde geçip mevzilerini ele geçirdik.” 
ifadelerinde bulunan Zakir Hasanov, Azerbaycan or-
dusunun kapasitesine dikkat çekti.
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ÇİN’DEN UYGURLARA POTANSİYEL SUÇ SEVİYESİ 
ÖLÇÜMÜ
Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki baskı ve 
gözetim seviyesi gün geçtikçe inanılmaz boyutlara 
ulaşıyor. Daha önce insanların evlerinde zorunlu 
misafirlik ve oruç denetimi, tüm teknolojik 
cihazların zorunlu toplatılması ve kontrolü gibi akıl 
almaz uygulamalarına Çin hükümeti bir yenisini 
daha ekledi. Çin hükümeti Ürümçi’nin Yengişeher 
ilçesinde yaşayan Uygurları 10 kategoriden oluşan 
ve her biri 10 puana denk bir ölçüm sistemine tâbi 
tutmaya başladı. Bu ölçüme göre 80 ve üzerinde puan 
alanlar güvenli 50 ile 80 arasında değerlendirilenler 
ortalama 50 puanın altında alanlar ise tehlikeli 
olarak sınıflandırılıyor. 100 puanla başlayan adaylar 
bu on kategoride belirtilen niteliklere sahipse onar 
onar notları düşürülüyor.

AZERBAYCAN VE LETONYA ARASINDA STRATEJİK 
ORTAKLIK KURULACAK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Letonya’ya 
yaptığı resmi ziyaret kapsamında, iki ülke arasında 
stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin protokol 
imzalandı. Resmi temaslarda bulunmak amacıyla 
Letonya’ya giden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev, mevkidaşı Raimonds Vejonis ile baş 
başa görüştü. Ziyaret kapsamında iki lider, Azer-
baycan ve Letonya arasında stratejik ortaklığın 
oluşturulmasına ilişkin protokol imzaladı. Ziyaret-
te, iki ülke arasında ulaştırma, olağanüstü haller ve 
eğitim alanlarında iş birliği anlaşmalarını imzaladı.
Aliyev, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birlik-
lerinin geliştirilmesi için büyük olanakların bulun-
duğunu belirterek, Azerbaycan’ın Asya ve Avrupa 
arasındaki taşımacılıkta önemli rol aldığını kaydetti.
Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis de Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğünü daima desteklediklerini, bun-
dan sonra da destekleyeceklerini ifade etti. Heyet-
ler arası görüşmelerde, hükümetler arası karma 
komisyonun faaliyeti, ticaret hacminin artırılması, 
ithalat-ihracat potansiyelinin belirlenmesi konuları 
müzakere edildi.

ASTANA, EN İYİ ASYA YERİ LİSTESİNDE 5. SIRADA
Reytingte Astana 5. sırada yer aldı. Liste lideri Çin 
eyaleti Gansu oldu. 2. sırada Japonya’nın en büyük 
liman şehri Yokohama, 3. sırada Hindistan’ın gü-
neyindeki Kerala eyaleti yer aldı.  Uzmanlar, Asta-
na’nın petrol üzerine inşa edilen sonsuz boş bozkır-
da altın gökdelenler ve camlı vitraylar ile dünyanın 
en büyük çadırlarından birine sahip parlak şehir ol-
duğunu kaydetti.

ORTA ASYA’NIN EN GENİŞ VİZESİ KAZAKİSTAN VE 
KIRGIZİSTAN’DA

Kazakistan ve Kırgızistan Pasaportları Orta Asya’da 
“en güçlü” pasaportlar olarak belirlendi Passport In-
dex ajansı vize seçenekleri açısından ülkelerin lis-
tesini yayınladı. Listede Kazakistan ve Kırgızistan 
pasaportları Orta Asya’da en “güçlü” olarak tanındı.
Passport Index listesinde pasaportun “gücü” vizesiz 
gidebilecek ülkelerin sayısına göre belirlendi. Va-
tandaşları 71 ülkeye vizesiz giden Kazakistan sıra-
lamada 56’ncı sırayı aldı. Buna göre, Kırgızistan 58 
ülkeye vizesiz seyahat ile 68’nci Tacikistan 54 ülke 
ile 71’nci Türkmenistan 48 ülke ile 77’nci sırayı aldı.
Listede Almanya ve Singapur ilk sırayı aldılar. Bu 
ülkelerin vatandaşları 158 ülkeye vizesiz olarak gi-
debiliyor. 

‘ŞEHİTLERİMİZ BİZİM KUTSAL VARLIĞIMIZDIR’
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet SALİ-
Hİ, ‘’1959 yılında yaşanan Kerkük katliamı’nın 58. 
yıldönümünde,Şehitlerin kanları ve fedakarlıkları 
yolumuzu aydınlatacak ve milli değerlerimize ile-
lebed mahafaza etmek ve Türkmen toprakları’nın 
kurtarılmasında, imarında ve kalkınmasında halkı-
mıza büyük direnç ve direniş verecektir. Yirminci 
yüzyıldan beri bügüne kadar, Telafer, Tazehurmatu, 
Beşir, Tavuk, Emirli, Kerkük ve diğer bölgelerdeki 
Türkmen şehitleri kervanı, Türkmen halkı’nın fe-
dakarlığına ve cesaretine şahittir. Türkmenler,zu-
lüm,göç,esimilasyon,yok etme politikası gördüler. 
1924 yılında Gavurbağı’da yaşanan katliam,1959 yı-
lında Kerkük katliami ve son olarakta Telafer’de suç-
suz ve sivil 200 Türkmen’in hünharca idam ve katledil-
mesi yaşanan çilelerin en büyük ispadıdır. Türkmenler, 
çektikleri zulüm, katliamlar ve demoğrafik değişimle-
re rağmen,her zaman başıdik, gururla yaşıyacaklardır. 
Türkmen şehitleri’ne Allah’tan rahmet ve ailelerine 
sabırlar niyaz etmesini dilerken,daha çok birlik ve 
beraberlik içinde olmalarına da çağrı yapmaktayız” 
dedi.
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‘KIRIM’IN YERLİ HALKLARININ HAKLARINA SAYGI 
DUYUN’
Yerli halklar ve hak savunucu örgütler Rusya ve 
Ukrayna’yı Kırım’ın yerli halklarının kendi ka-
derini tayin etme haklarına saygı duyma ve doğal 
haklarını desteklemeye çağırdı. Kırım Tatar Kay-
nak Merkezi’nden gelen açıklamaya göre ilgili di-
lekçe Cenevre’de 11-14 Temmuz tarihleri arasında 
Birleşmiş Milletler (BM) Yerli Halklar Hakları Uz-
manlık İşlergesi’nin 10. dönem toplantısı sırasında 
imzalandı. Dilkçede, “İki tarafın baskısı altında 
bulunan Kırım Tatarlar, Karaimler ve Kırımçaklar 
gibi Kırım’ın yerli halklarına dikkat çekmek la-
zım.” denildi. Kırım Tatar Milli Meclisi gibi yerli 
halkı temsil eden örgütün özel baskı gördüğünü ve 
koruma, saygı ve desteğe ihtiyaç duyduğu kayde-
dilen belgede, “Biz Rusya ve Ukrayna’yı Kırım’ın 
yerli halklarının kendi kaderini tayin etme hakkına 
saygı duymayı  ve ifade özgürlüklerini destekleme-
ye çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Kırım Tatar 
Milli Meclisi ve Kırım Tatar Kaynak Merkezi 10 
Temmuz tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler 
(BM) Yerli Halklar Hakları Uzmanlık İşlergesi’nin 
10. dönem toplantısı çerçevesinde yan etkinlik dü-
zenlenmişti.

KAZAKİSTAN GÖÇMENLER İÇİN EN İYİ 50 ÜLKE LİS-
TESİNE GİRDİ
Araştırmada, ekonomik istikrar, gelir eşitliği, emek 
piyasaları, iş liderleri ve elit temsilcilerinin ifadeleri 
gibi kriterlerle 80 ülke değerlendirildi. Araştırmacı-
lar, Dünya Bankası ve göç alanındaki BM bilgisini 
de kullandı. Göçmenler için en iyi ülke İsveç oldu. 
Ilk on ülke arasında Kanada, İsviçre, Avustralya, 
Almanya, Norveç, ABD, Hollanda, Finlandiya ve 
Danimarka bulundu. Değerlendirmede Sovyet ül-
kelerinden Rusya (24), Ukrayna (31), Beyaz Rusya 
(38), Kazakistan (46), Letonya (56) ve Azerbaycan 
(61) yer aldı.

TACİKİSTAN’DAKİ FETÖ LİSELERİ KAPATILDI
Tacikistan’daki Türk diplomatı Fatih Kahraman 
Ankara’nın talebi üzerine Fetullah Gülen tarafından 
finanse edilen Türk okullarının kapatıldığını açıkla-
dı. Kahraman ülkedeki tüm Türk liselerinin Tacikis-
tan Eğitim Bakanlığı kontrolüne alındığını sözlerine 
ekledi. Tacikistan’da geçen yıl Eylül ayında FETÖ 
tarafından finanse edilen “Diyalog” grubu faaliyet-
leri askıya alınmıştı. Duşanbe hükümet yetkilileri 
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında yapılan başarı-
sız darbe girişiminden Ankara’nın Fetullah Gülen’e 
bağlı eğitim kurumlarının faaliyetlerini askıya alın-
masını talep ettiklerini doğruladılar.

‘KIRIM TATARLARI YARIMADANIN DIŞINA İTİLİYOR’

Boris Nemtsov Vakfı tarafından hazırlanan rapor-
da, “Yerli nüfusun, özellikle de Kırım Tatarlarının 
ve Kırım Tatar aktivistlerin yarımadadan itilmesi 
açıkça gözlemleniyor. Rus vatandaşlığını redde-
derek Ukrayna vatandaşlığını koruyanlara karşı 
normal yaşamla uyumsuz hayat koşulları oluştu-
ruluyor.” denildi. KırımSOS sivil teşkilatının ve-
rilerine göre, 2016 yılında işgal edilen yarımada-
da 280 insan hakları ihlali vakası kayda geçirildi. 
Üç insan kaçırıldı, 32 yeni düzmece dava açıldı, 
en az 177 kişi gözaltına alındı, 50 yasa dışı arama 
yapıldı, en az 7 kişi zorunlu psikiyatrik muayene-
ye gönderildi. Rapora göre, İşgal edilen Kırım’da 
2014 yılından beri 15 insan kaçırıldı veya kay-
boldu. Bunlar çoğunlukla Kırım’ın işgaline karşı 
çıkan Kırım Tatarları, sivil aktivist ve gazeteciler.
Hak savunucularının verilerine göre, geçen sene 
içinde işgal edilen Kırım’da ve Rusya’da yasa dışı 
olarak hapse atılan Ukrayna vatandaşlarının sayısı 
neredeyse iki kat arttı. 

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN ARASINDA SINIR 
ÖTESİ İŞBİRLİĞİ KONUSU TARTIŞILDI
Sınır bölgeleri dahil olmak üzere ikili işbirliğinin 
perspektifleri ve öncelikli konuları masaya yatırı-
lan toplantı esnasında, taraflar ortak organizasyo-
nel ve pratik tedbirleri öngören Güney Kazakistan 
bölgesi İçişleri Departmanının Özbekistan İçişleri 
Bakanlığı Djizak, Sırdarya ve Taşkent bölgeleri-
nin İçişleri Bölümleri ile 2017-2018 dönemine ait 
suçluluk ile mücadele konusunda eylem planını 
onayladılar. Toplantı sonrasında Kazakistan ve 
Özbekistan İçişleri Bakanlıklarının çalışma top-
lantılarını düzenli olarak gerçekleştirmeye ilişkin 
karar alındı.
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CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV BAKAN ÇA-
VUŞOĞLU’NU KABUL ETTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri 
Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Azer-
baycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti. Bakan Ça-
vuşoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden görüşemeye 
dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 
“Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından ka-
bulümüzde Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik 
ilişkilerini değerlendirdik” dedi. Aliyev’e Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, 15 
Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı dolayı-
sıyla Azerbaycan’da düzenlenen anma etkinlikleri-
nin Türkiye’de memnuniyetle karşılandığını söyledi. 
Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun provokasyonu so-
nucu cephe hattında hayatını kaybeden siviller için 
Aliyev’e taziye dileklerini iletti. 

TÜRKIYE-AZERBAYCAN ARASINDAKI KARDEŞLIK 
ILIŞKILERINI DEĞERLENDIRDIK
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen, 
Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye Dışişleri Bakan-
ları Üçlü Toplantısı zamanı Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt ÇavuşoğluAzerbaycan Dışişleri Bakanı El-
mar Memmedyarov’la ikili görüşü kapsamında, Dev-
let Başkanları Zirvesi hazırlıklarının detaylarını ele 
aldıklarını söyledi. Bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’un Azerbaycan Dışişleri Baka-
nı Elmar Memmedyarov’la ikili görüşü gerçekleşti. 
Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ikili 
görüşmesinde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta ol-
makla , bölgesel konular ele aldı. 
 
ÖZBEKİSTAN-AB İŞ KONSEYİ 13’ÜNCÜ TOPLANTISI
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 
ile görüştü. Özbekistan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Özbekistan-AB İş Konseyi 
13’üncü toplantısına katılmak üzere Brüksel’e giden 
Kamilov, Mogherini ile bir araya geldi. Kamilov ve 
Mogherini görüşmede, uluslararası ve bölgesel önem 
arz eden güncel meseleleri gözden geçirdi. Taraflar 
ayrıca yapılması planlanan “AB-Orta Asya Dışişleri 
Bakanları Toplantısı” gündemine ilişkin de fikir alış-
verişinde bulundu. Görüşmede Kamilov, sonbaharda 
Birleşmiş Milletlerin himayesinde Semerkant’ta ya-
pılması planlanan Orta Asya’da güvenlik ve istikra-
rın temin edilmesine ilişkin uluslararası konferansa 
Mogherini’yi davet etti.

THAÇİ ARNAVUTLUK, KARADAĞ VE HIRVATİS-
TAN’A YARDIM TEKLİF ETTİ

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ve Kosova Güvenlik 
Gücü-KGG Komutanı  Korgeneral Rrahman Rama, 
yangınların kontrol altına alınması amacıyla son 
dönemde orman yangınlarının meydana geldiği Ar-
navutluk,  Karadağ ve Hırvatistan’a  KGG’nin Sivil 
Acil mensuplarını gönderme hazırlığını belirttiler. 
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi Priştine’deki temsil-
cilikleri aracılığıyla bu ülkelere KGG’nin yardımını 
teklif etti. KGG Komutanı General Rrahman Rama 
da doğal afetler için hazır olan KGG güçlerini Arna-
vutluk,  Karadağ ve Hırvatistan’a gönderme hazırlı-
ğını dile getirdi. ‘Telegrafi’ Cumhurbaşkanlığı Ofisi 
ile temas kurduysa da ofis tarafından haberler ne teyit 
edildi ne de yalanlandı. Ancak konuyla ilgili açıkla-
maların daha geç yapılacağı bildirildi.

TÜRKİYE – AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİ İLE KARS’A LO-
JİSTİK MERKEZ KURULUYOR
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Teknik Saha İncelemesi ve SBK Holding 
ile Azerbaycan işbirliğiyle Kars’a kurulacak Lojis-
tik Merkezinin imza törenine katıldı. Azerbaycan 
Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Kazakistan 
Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, Kalkınma 
Ajansı Temsilcisi Arda Ermut ve SBK Holding Sa-
hibi Sezgin Baran Korkmaz’ın katıldığı imza töre-
nine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan şahitlik etti. Azerbaycan Demiryolları 
Başkanı Cavid Qurbanov, imza töreni öncesi Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-
lan’a tren lokomatifinin büyük maketini hediye etti. 
İmzaların Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid 
Qurbanov ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran 
Korkmaz tarafından atılmasından sonra açıklama 
yapan Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Projesinin önemine değinerek, “Geçtiğimiz ay 
temelini attığımız Kars Lojistik Merkezi bir 
vagondu, bu ise ikinci vagon oldu. Bölge için bu 
projenin önemi yüksektir. Taraflara hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.
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GÜNEY AZERBAYCAN’DA URMU GÖLÜ İSYANI
Urmu gölünün kuruması nedeniyle protesto düzen-
leyen Güney Azerbaycanlı Türkler Gölün kuruması 
durumunda 15 miliyon Türk’ün bölgeyi terk etme zo-
runda kalacağını tuzlu rüzgârlar Tebriz, Urmu, Hoy 
Marağa, Salmas, Sulduz ve diğer şehirlere kadar yeti-
şebileceğiini ve birtakım kanser hastalıklarına neden 
olacağını ifade ettiler Protestoya her türlü baskılar 
uygulayan İran Polisinin müdahele etmesi üzerine 
arbede yaşandı çıkan arbede sonucu 10 kişinin İran 
polisi tarafından göz altına aldırdığını belirtildi

KIRGIZİSTAN’IN GÜNEYİNDEKİ 13 KÖYDE ALKOLLÜ 
İÇECEKLERİN SATIŞI YASAKLANDI
Karar, çoğunluğun yerleşim birimde alkol satışı 
yasağı koymak için oy kullandığı yerel sakinlerin 
bir toplantıda alındı. Yerel girişimciler, gençler ve 
sakinler, kırsal kesimin topraklarında 400 binin 
üzerinde (yaklaşık 6 bin dolar) para toplayarak tüm 
mağazalardan alkollü ürünleri satın aldı ve özel bir 
depolama sahasında imha ettiler.
Ayrıca, yerli halk alkollü içecek satacak olanlara 
ceza kararı aldı. Buna ek olarak, Capalak köyünün 
bir parçası olan 13 köyün topraklarında kararın uy-
gulanmasını izleyecek bir komisyon oluşturuldu.
Medyada çıkan haberlere göre, yasağı koyma kararı 
83 yaşındaki bir adamın sarhoş durumunda işlediği 
cinayetten sonra alındı. Yaşlı adam, 79 yaşındaki 
karısını bıçaklayarak öldürdü.

TÜRKMENLER SİLAHLI BİRLİK KURMAYA BAŞ-
LADI
Kerkük’ün IŞİD sonrası peşmerge tarafından işgali 
neticesinde Türkmenlerin endişeleri her geçen gün 
artıyor. Barzani’nin referandum kararı alması ve re-
ferandumda Kerkük’ün de dahil olacağını söylemesi 
Türkmenler ile Kerkük’teki Kürtler arasındaki tansi-
yonu arttırdı. Kerkük valisinin bayrak krizi sırasında 
da büyük gerilim yaşayan şehirde Türkmenler kendi 
güvenlikleri için adım atmaya başladı.
Kerkük’ün batısındaki Yayçı kasabasında yaklaşık 
700 Türkmen’den oluşan silahlı bir güç oluşturuldu-
ğu öğrenildi. Bazılarının Türkiye tarafından eğitim 
gördüğü belirtilen bu gücün peşmerge savunma hat-
tının birkaç yüz metre ilerisinde olduğu belirtildi.
Türkmenler bu gücün Türkmen ağırlıklı yerleşim-
lerin güvenliği sağlamak için kurulduğunu söyledi. 
Diğer yandan Kerkük’teki Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (KYB) üyesi Mala Mahmud ise bu gücün 
bölgede tansiyonu arttırdığını belirtti.

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRK MİLLETVEKİLİNDEN 
İRAN’DA BAKANLAR TÜRK OLSUN ÇIKIŞI

Güney Azerbaycan Urmu Şehri milletvekili Nadir 
Kazipur bugün İran meclisinde gerçekleşen oturum-
da  konuştu, Kazipur Yaptiği konuşmada İran’ın tüm 
4 köşesinde %50’den fazla Türk yaşadığını belirte-
rek İran Cumhurbaşkanı’ndan kurulacak bakanların 
yarısının Türk olmasını istedi. Kazipur ayrıca Milli 
Eğitim bakanlığı ve YÖK’ten Türk şehirlerinde ana-
yasaya dayanarak okullarda Türkçe eğitimin serbest 
olmasını istedi ve belirtilen meşru isteklerin yerine 
getirilmediği takdirde  mecliste bulunan 110 Türk 
milletvekilleri kurulacak yeni kabineye destek olma-
yacaklarını açıkladı.

BULGARİSTAN’DAN TÜRK AKIMI AÇIKLAMASI
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Türk Akımı 
projesi tamamlanıp oradan gaz aktarımına başlandı-
ğında Bulgaristan üzerinde aktarım durmuş olacak. 
Bunu anlamak istemiyorsanız başınız kuma gömül-
müş olsa gerek.” dedi. Bulgaristan’ın büyükelçileri 
ile olağan yıllık toplantısında konuşan Borisov, ül-
kenin özellikle doğalgaz aktarımı alanında dağıtım 
merkezi olma konusundaki isteklerini dile getir-
di. Borisov, Avrupa Komisyonundan, Türk Akımı 
projesi kapsamında Bulgaristan’a direkt boru hattı 
kurulmasına ilişkin görüşmelere başlamak üzere 
onay mektubu beklediğine işaret ederek “Türki-
ye’deki süreçler aslında tahmin edemeyeceğimiz 
kadar hızlı gelişiyor. Doğalgaz aktarımı konusunda 
sahip olduğumuz stratejik konumumuzu korumamızı 
kabul eden Avrupa Birliği’ne (AB) teşekkür borçlu-
yuz. Enerji akımlarının yeniden düzenlenmesi büyük 
değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikler büyük bir 
hızla ve dönüşümsüz olarak ilerliyor.” diye konuştu. 
Bulgaristan’ın doğalgaz aktarım sistemine büyük ya-
tırımlar yaptığını belirten Borisov, Romanya ile ara 
bağlantılarının hazır olduğunu ve Türkiye, Sırbistan 
ve Yunanistan ile ara bağlantıları da inşa ettiklerini 
dile getirdi.
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AZERBAYCAN’LA TRANSİT İMZA
Türkiye - Azerbaycan arasında transit taşımacılık 
protokolü imzalandı. Bakü’de bulunan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Tüfenkci, “Bu, özellikle işlemleri 
hızlandıracak, ihracatçının daha çok ihracat yapma-
sını sağlayacak” dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, Türkiye ve Azerbaycan arasında 
dün imzalanan transit taşımacılıkta elektronik ön bil-
gi değişimi sistemi kurulmasına ilişkin protokolün, 
ihracatçının daha fazla ihracat yapmasına vesile ola-
cak ve sorunsuz geçişlerini sağlayacak bir anlaşma 
olduğunu söyledi. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan 
Yüksek Düzeyli Üçlü Gümrük Toplantısına katılmak 
için geldiği Bakü’de imzalanan söz konusu protokolü 
değerlendiren Tüfenkci, “Aynı zamanda taşınan mal-
ların analizi, mallar iki ülkenin gümrük kapılarına 
varmadan yapılabilecek” diye konuştu.

RUSYA’NIN GÖZÜ TÜRK PAZARINDA
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Ulusla-
rası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor 
Kladov, Türk sanayisinin önemli seviyede teknolo-
jik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Savunma 
sanayisi konusunda Türkiye ile teknik iş birliğinin 
geliştirilmesine olumlu bakıyoruz.” dedi. Potapov, 
“Türkiye hazırsa, biz Rusya olarak birçok alanda iş 
birliğine hazırız.” dedi. Viktor Kladov, Rusya ve Tür-
kiye arasında son dönemde ivme kazanan sanayi ve 
teknik alandaki iş birliğine yönelik değerlendirmeler-
de bulundu. Türkiye pazarının Rusya açısından son 
derece ümit verici olduğunu ifade eden Kladov, Türk 
sanayisinin de önemli seviyede teknolojik kapasiteye 
sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’nin, Rusya’dan 
sadece hazır ürünler almak istemediğini belirten Kla-
dov, “Türkiye, aynı zamanda savunma sanayisi konu-
sundaki teknik iş birliğini de geliştirmek istiyor. Biz 
de bu konuda Türkiye ile teknik iş birliğinin geliş-
tirilmesine olumlu bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Kladov, Rusya’nın geçmişte Türkiye’ye zırhlı araçlar 
da tedarik ettiğini hatırlatarak, birlikte zırhlı araç üre-
timi konusunda görüşmeleri olduğunu, tekrar bu pro-
jeye de dönebileceklerini söyledi. Rusya’nın, Türki-
ye gibi NATO üyesi olan Yunanistan ve Bulgaristan 
gibi ülkelerle de savunma sanayi konusunda istişare-
ler yürüttüğünü ifade eden Kladov, “NATO’nun, bir-
lik dışından askeri ürün alınmamasını tavsiye ettiğini 
biliyoruz. Ancak bu, ülkelerin bağımsız bir şekilde 
kendi verecekleri karardır.” dedi.

KAZAKİSTAN RUSYA’DAN 12 SU-30 ASKERİ UÇAĞI 
SATIN ALACAK

Kazakistan’ın Rusya’dan 12 modern Su-30 askeri 
uçağı satın alacağı bildirildi. TASS haber ajansı Rus-
ya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı 
Dmitry Shugaev, çarşamba günü yaptığı açıklamada 
“Kazakistan 2017 yılı Haziran ayında 12 tane Su-30 
askeri uçak siparişi vermiştir” dedi. Rusya’nın 2016 
yılında Kazakistan’a 2 tane Su-30 askeri uçağı sat-
tığını da hatırlatan Shugaev, bu siparişin 24 Aralık 
2013 askeri-teknik işbirliği anlaşması çerçevesinde 
yerine getirileceğini açıkladı. Su-30 uçakları tüm 
hava şartlarında ve düşman ateşi altında geniş yelpa-
zede kara ve deniz hedeflerine karşı askeri görevleri 
gerçekleştirme yeteneğine sahip olarak biliniyor.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU İLK YOLCULARINI 
TAŞIDI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan yetki-
lileriyle, büyük kısmı tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) Demiryolu’nu kullanarak Kars’tan Gürcis-
tan’a seyahat edip, proje kapsamında ilk yolcu taşı-
macılığını gerçekleştirdi. Yol boyunca sınır köyle-
rindeki çok sayıda kişi, cep telefonuyla hatta ilk kez 
yolcu taşımacılığı yapan treni görüntüledi, seyahat 
edenleri selamladı. Arslan, Azerbaycan Demiryolları 
İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, Gürcistan Demir-
yolları Başkanı Mamuka Bakhtadze, Kazakistan De-
miryolları Başkanı Kanat Alpispayev’i de yanına ala-
rak, seyir halindeki trende gazetecilere açıklamalarda 
bulundu. Bakan Arslan, yol boyunca inşaat çalışma-
larını yerinde görme ve üç ülkenin yöneticileriyle gö-
rüş alışverişi yapma fırsatı bulduklarını söyledi.
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KIRIM TATAR MECLİSİ’NE YÖNELİK YASAĞIN KALDIRIL-
MASI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Rusya’da 2016 yılından beri yasak olan Kırım Tatar 
Meclisi’nin Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve avu-
kat Nikolay Polozov, Meclis’e yönelik yasağın kaldı-
rılması için Kırım Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu. 
Kommersant’ın aktardığına göre, Kırım Tatar Mecli-
si’nin Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve avukat Ni-
kolay Polozov, dün Kırım Yüksek Mahkemesi’ne Mec-
lis’e yönelik nisan 2016’dan beri devam eden yasağın 
kaldırılması için başvuruda bulundu. Mahkemenin 
yasağı kaldırması gerektiğini savunan Polozov “Ulus-
lararası Adalet Divanı, Rusya’nın ırkçılığın bütün tür-
lerinin ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası an-
laşmanın ihlal ettiğini kabul etti. Kırım Tatar Meclisi’ne 
yönelik yasağı da bu ihlallerden biri olarak görüyor. 
Anlaşma federal yasalardan daha önce geliyor. Bu ne-
denle mahkemenin yasağı iptal etmesi gerekiyor” dedi. 
Kırım İşgal yönetiminin, Tatar Meclisi’ni yasak-
lama kararını gözden geçirmeyeceği açıklandı. 
Başvuru talebi, Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 
Nisan’da ‘Rusya’nın Kırım Tatarları’nın Meclis gibi 
temsilci kurumlarını çalıştırma imkanlarına yönelik 
kısıtlamalar uygulamaya devam etmekten kaçınması 
gerektiğini’ belirtmesinin ardından geldi.

“BAŞKURDİSTAN İLE KIRGIZİSTAN’I DİLSEL VE MA-
NEVİ-KÜLTÜREL YAKINLIK BİRLEŞTİRİR”
Khamitov, Başkurdistan’da 2 binden fazla Kırgız-
ların çalıştığını ve 2006 yılından beri Kırgız Kültür 
Merkezi “Ala,Too” nun faaliyet gösterdiğini belirtti. 
Rüstem Khamitov, ülkesinde 100’den fazla milletten 
4 milyondan fazla insanın yaşadığını, yüzyıllarca bir-
likte yaşama sonucu dile, kültüre ve dini öğelere olan 
saygının olduğunu, çoğunun birbirinin dillerini anla-
yabildiklerini ve Hıristiyan ve Müslüman halklarının 
kutladığı bayramları birlikte kutladıklarını konuştu. 

KUM HEYKELLER YARDIMIYLA KIRGIZİSTAN TARİHİ
Kabar ajansına Isık-Göl’de açılan kum heykellerine 
ilişkin izlenimleriyle paylaşan Nikolay Efrimov, Isık-
Göl sahilinde kum heykelleri görmeyi hiç beklemedi-
ğini söyledi. “Ziyaret ettiği göl ve geçitten sonra muh-
teşem yerlerden biri, Kum Şehri’nin açılışıydı. Tabii 
ki, Isık-Göl doğasına hayran kaldım. Ancak, burda 
açılmış olan Kum Şehri’nde çok güzel görüntüleri 
görebildim ve bana çok ilginç geldi. Organizatörler, 
kum heykellerin yardımıyla Kırgızistan halkının tari-
hinin bir kısmını anlatmayı başarabildiler” ifadelerini 
kullandı. Efrimov, sonradan heykel kahramanlarının 
tarihini daha ayrıntılı olarak incelemeye başladığını 
belirtti ve Kırgız kahramını Kocomkul’un kendi atını 
taşıdığına, Manas ve Yusuf Has Hacip’in heykelleri-
ne hayran kaldığını ifade etti. Nikolay Efrimov, “An-
cak beni en çok şaşırtan şey, tüm karakterlerin Kırgız 
halkının eğitimine katkıda bulunan canlı görüntüler 
olmasıydı. Ayrıca, Kırgızistan’daki cumhuriyet lider-
liği sırasında kültür ve medyanın gelişiminde somut 
sonuçlar elde eden İskhak Razzakov hakkında bilgi 
aldım” paylaşımında bulundu ve önceden diğer ül-
kelerde sadece kumdan yapılmış kurgusal heykelleri 
gördüğünü sözlerine ekledi.

“YA RUSLAR KIRIM’DAN ÇIKACAK YA DA BİZ YOK 
OLACAĞIZ”
Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar 
Kongresi Başkanı, Ukrayna Milletvekili Refat Çu-
barov, 1783 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilk işgalinden 
sonra Kırım Tatarların başına gelen bütün acıların 
yeniden yaşanmaması için Rusya’nın Kırım’ı en kısa 
zamanda terk etmesi gerektiğini söyledi. Refat Çu-
barov, Anadolu Ajansı muhabirinin Kırım’ın işgali, 
Türkiye-Ukrayna iş birliği ve Ukrayna’daki son ge-
lişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.  Kırım’ın yeni-
den Ukrayna’ya bağlanması ile ilgili görüşlerini ak-
taran Çubarov, bu konuda uluslararası faaliyetleri en 
üst düzeye taşımaya çalıştıklarını söyledi. Rusya’nın 
Kırım’dan çıkmasının varoluşsal bir soruna dönüştü-
ğünü ifade eden Çubarov, “Sadece umut değil. Uk-
rayna halkı Kırım halkı ve Kırım Tatarları bunun için 
ne gerekiyorsa yapıyor. 234 yıllık tarihimizi, geçmi-
şimizi yok edecek. 1783 yılında Rusya’nın Kırım’ı 
ilk işgalinden sonra başımıza gelen bütün acılar, 
Rusya yüzünden geldi. Böyle tarihi bir tecrübemiz 
var. Aynı acıları yeniden yaşamamak için Rusya’nın 
Kırım’ı en kısa zamanda terk etmesi gerekiyor. Biz 
bunun için elimizden geleni yapacağız çünkü başka 
bir şansımız, alternatifimiz yok. Ya Ruslar Kırım’dan 
çıkacak ya da biz yok olacağız.” değerlendirmesini 
yaptı.
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KIRGIZİSTAN VE TATARİSTAN LİDERLERİNDEN İŞBİR-
LİĞİ GÖRÜŞMESİ!
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nin yaptığı açık-
lamaya göre; görüşmede Atambayev’in mevkidaşı-
nı sıcak karşılayarak ülkeye ziyaret ettiği ve foruma 
katıldığı için Minnihanov’a teşekkür ettiği belirtildi. 
Buna karşılık Tataristan lideri, Kırgızistan liderine 
Tataristan’a ziyaret gerçekleştirdiği ve verimli görüş-
meler düzenledikleri için teşekkürde bulundu. Kar-
deş Altay Halkları Uluslararası Forumu’na davet et-
tiği için teşekkür eden Minnihanov, bu etkinliğin çok 
önemli olduğunu ve büyük bir anlama sahip olduğunu 
söylerken,” Hepimiz dili, kültürü ve tarihi korumayı 
düşünüyoruz. Bu konular günümüzde çok önemlidir 
ve ilgilidir, özel dikkatimizi hakediyor” dedi.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA POLİS SAYISI REKOR SEVİYE-
LERE ULAŞTI

Doğu Türkistan’da baskılar giderek artıyor. Colum-
bia International University akademisyenlerinden 
Adrian Zenz’in aktardığına göre son iki yılda Çin’de 
polis alımlarında bir patlama yaşandı. 2016’ya kadar 
11,000 ile 2,500 civarlarında değişkenlik gösteren bir 
polis alımı mevcut iken 2016 yılında 32,050, 2017 
yılının Ocak - Temmuz ayları arasında ise 51.019 
polis göreve alındı. Bu olağandışı artışın sebebinin 
eski Tibet valisi Chen Quango’nun Doğu Türkistan’a 
sömürge valisi olarak atanması olarak görüldüğü be-
lirtildi. Chen Quango, son Çin Komünist Partisi’nde 
hızla yükselen ve politbüro üyeliği olan gözde bir 
isim olarak biliniyor. Tibet’teki baskı ve gözetim uy-
gulamaları ile tanınan Quango’nun oldukça sert bir 
yönetim tarzına sahip olduğu öğrenildi. Doğu Türkis-
tan’a Ağustos 2016’da atanır atanmaz güvenliği ve 
baskıyı en üst seviyeye çıkarmaya karar verdiği de 
biliniyordu. Doğu Türkistan’da son yıllarda gözeti-
min ve polis devleti baskısının en üst seviyeye çıkar-
tıldığı biliniyor. Uluslararası medya ve insan hakları 
kuruluşları her gün sayısız ihbar yayınlıyor. Devletler 
düzeyinde ise Çin’e yönelik ciddi bir baskı henüz bu-
lunmuyor.

QAZİPUR: TÜRKÇE İRAN’DA OKULLARDA OLMALI
Ayrıca milletvekili eğer kabinede Türk kökenli insan-
ların bakan olması engellenmeye devam ederse mev-
cut bakanlara meclisteki Türk fraksiyonunun güven 
oyu vermeyeceğini belirtti. Nadir Gazipur, İran’ın 
yarısına yakınının Türk olduğunu ve Türkçe konuş-
tuğunu belirttiği konuşmasında İran anayasasının 15. 
ve 19. maddelerini hatırlatarak bunların Türklerin 
haklarını koruma altına alan ibarelerinin icra edilme-
sini istedi. Son olarak konuşmasında Türk kahraman-
ları olan Settar Han, Bagir Han ve Bakeri’nin İran 
için olan özverilerini ve kahramanlıklarını hatırlattı.

ATAMBAYEV’DEN ‘ALTAY UYGARLIKLARINI ARAŞTIR-
MA ENSTİTÜSÜ’ ÖNERİSİ!
Bişkek’te düzenlenmekte olan Kardeş Altay Halkları 
Uluslararası Forumu esnasında konuşma yapan Kır-
gızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, “Bi-
lim adamları ve uzmanlarla Bişkek’te “Altay Uygar-
lıklarını Araştırma Enstitüsü” açmayı öneriyoruz” 
dedi. Konuşmasını sürdüren devlet başkanı, “Bu ku-
rum, kapsamlı bir bilimsel araştırma ortak bir progra-
mın uygulanmasını koordine edebilir, ülkelerimiz ve 
halklar arasındaki bilimsel, eğitsel ve kültürel işbirli-
ğinin yaygınlaştırılmasını teşvik edebilir.” ifadelerini 
kullandı.

TÜRK DÜNYASININ MÜZİĞİ BALKANLARDA YANKI-
LANACAK
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRK-
SOY) Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya 
gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç mü-
zisyenler,Türk müziğini Balkanlara dinletmek için 
turneye çıkıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türki cumhu-
riyetlerden TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’na 
katılan genç müzisyenler, 23 Temmuz’da başlaya-
cakları Balkanlar turnesine nasıl hazırlandıklarını 
ve Türk dünyası bestekarlarının eserlerini de içeren 
repertuvarlarıyla verecekleri konserlerin heyecanını 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salo-
nu’ndaki prova sırasında AA muhabirine anlattı. Or-
kestranın şefi Azerbaycanlı Mustafa Mehmandarov, 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un gi-
rişimiyle 2010’da kurulan gençlik oda orkestrasına 
önce keman sanatçısı olarak katıldığını, daha sonra 
orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirtti.
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KAZAKİSTAN’DA “TÜRKİYE-KAZAKİSTAN KARDEŞLİK 
EZGİLERİ-2” KONSERİ
Kazakistan’da, Astana EXPO 2017 Uluslararası Fu-
arı çerçevesinde, “Türkiye-Kazakistan Kardeşlik 
Ezgileri-2” konseri verildi. Türkiye’nin Astana Bü-
yükelçiliği ve Astana Yunus Emre Enstitüsü tarafın-
dan organize edilen konser büyük ilgi gördü. Kon-
sere, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Müsteşarı 
Özlem Hersan’ın yanı sıra Kazakistan’daki birçok 
ülkenin büyükelçi ve elçilik mensuplarının bulun-
duğu binden fazla seyirci katıldı. Müsteşar Hersan, 
açılışta yaptığı konuşmada, konserin Türkiye ile Ka-
zakistan arasındaki tarihi, kültürel ve dostluk bağ-
larının önemli yansımalarından olduğunu belirterek, 
“Kültürel ilişkiler iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran 
en önemli ilişki boyutudur.” ifadelerini kullandı. 
Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türk 
Dünyası Müzik Topluluğu ve Astana Valiliğine bağ-
lı Milli Akademik Filarmoni Orkestrası tarafından 
Türkçe ve Kazakça eserler icra edildi. Türk sanatçılar 
Çiğdem ve Cem Gürdal’ın orkestra eşliğinde söyle-
diği Duraday ve Karlıgaş Kazak şarkıları, uzun süre 
alkışlandı. 

NADİR QAZİPURUN TÜRK BAKANLARININ SAYI-
SININ ARTIRILMASI İLE İLGİLİ UYARISI TÜRKİYE VE 
AZERBAYCAN MEDYASINDA
Güney Azerbaycan’ın Urmiye şehrinin İran parla-
mentosundaki milletvekili Nadir Qazipurun Başkan 
Hasan Ruhanidən kabinede Türk bakanların sayısı-
nı artırmasına ilişkin talebi İran haber ajanslarından 
ilave Türkiye ve Azerbaycan’ın çoxtirajlı gazeteleri-
nin gündeminde yer aldı.  “Hükümet Azerbaycanlı-
lara verdiği sözü yerine getirmeyip. Sayın Başkan, 
bakanların listesinde Türklerin sayısı artırılsın. Eğer 
becerikli ve sorumlu Türk asıllı Bakan takdim olun-
mayacaksa, o zaman Türk Bölgeleri fraksiyasına üye 
olan 110 Türk milletvekilinden yeni bakanlar Kuru-
lu’na itimat reyi beklemeyin. Kendi onurunu kanıt-
layan parlamentodaki milletvekilleri, bacı ve kar-
deşlerimizden bakanlar kabinesinde kullanılmalıdır 
“.diye Qazipur mecliste söyledi. İran’da milyonlarca 
Azerbaycan türkü ana dilde eğitim almak için uzun 
yıllardır mücadele ediyor. İran Anayasası’nın 15 ve 
19. maddelerinde ise ana dilde eğitim değil, ana dilinin 
öğretilmesi özgürdür. Fakat sivil fars milletleri için 
öngörülen asgari hukuk bile icra edilmez. Bu nedenle, 
bazı yerel sorumlular dahil bazı milletvekilleri hükü-
metten konstutusiyaya takip etmesini talep ediyorlar.  

ÇİN YÖNETİMİNDEN UYGUR TÜRKLERİNE CASUS 
YAZILIMLI TAKİP

Çin yönetiminin, Doğu Türkistan’da Uygur 
Türkleri’ni cep telefonlarına “spyware” olarak 
bilinen ve kullanıcının bilgisi dışında kişisel 
bilgilerini toplayan casus yazılımı yüklemeye 
zorladığı bildirildi. 10 Temmuz tarihinde, Ürümçi 
bölgesinde ikamet eden Uygur Türkleri’ne yerel 
yönetim tarafından”Jingwang” isimli gözetleme 
uygulamasını cep telefonlarına yüklemeleri tali-
matı içeren bir bildirim gönderildiği ortaya çıktı. 
Söz konusu bildirim mesajında uygulamanın, “te-
rörist bilgilere erişimi engelleme” maksadıyla ge-
liştirildiği ifade ediliyor. Öte yandan uzmanlar, 
Çinli yetkililerin mobil uygulamayı belirttikleri gibi 
«terörle mücadele» amacıyla değil, salt gözetleme 
ve fişleme amacıyla kullanacağını belirtiyor. Radio 
Free Asia’nın aktarımına göre, geçtiğimiz günlerde 
Çin’e bağlı İli Kazak Özerk Bölgesi’nde 10 Kazak 
kadın, bahsi geçen»Jingwang» adlı uygulamayı cep 
telefonlarına yükledikten sonra, WeChat sohbet 
uygulamasındaki özel mesajları nedeniyle tutuklandı. 
Ülke genelinde de dijital sansür uygulamalarına 
rastlansana da özellikle Doğu Türkistan gibi Çin 
tarafından”sorunlu” olarak tanımlanan bölgelerde bu 
durumun daha da ileri seviyelerde olduğu görülüyor. 
Bu tür”sorunlu” ve “huzursuz” bölgelerde Çin yet-
kililerin aşırı sansür dayatmalarının, gözetleme ve 
izleme tedbirlerinin ve rutin internet kesintilerinin 
olağan hale geldiği bildiriliyor. 

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ PAKİSTAN’DAKİ TERÖR AK-
TINI KINADI
Azerbaycan Pakistan’ın Lahor kentinde gerçekleşti-
rilen terör aktını kınıyor ve hayatını kaybedenlerin 
ve yaralıların ailelerine, ayrıca tüm kardeş Pakistan 
halkına derin başsağlığı diledi.
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KAZAKİSTAN-KIRGIZİSTAN ARASI YÜK TAŞIMACILI-
ĞINDA ÖNEMLİ ARTIŞ
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2017 yılının ilk 
4 ayında, Kazakistan ve Kırgızistan arasında yük ta-
şımacılığının yüzde 14 arttığı bildirildi. Kırgızistan 
Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu 
durum, Avrasya Ekonomik Birliği bölgelerinden Kır-
gızistan’a demiryolu vasıtasıyla malların taşınması 
adına konulan birleşik tarife uygulamasının bir sonu-
cudur.” ifadelerine yer verildi. İki ülke arasında mal 
ve ürün taşımacılığı konusundaki anlaşma geçen yıl 
imzalanmıştı. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Oleg 
Pankratov, 2017 yılının ilk yarısında ülkenin gayri 
safi yurtiçi hasılasının yüzde 6.4 oranında, sanayi 
üretiminin ise yüzde 19.7 oranında arttığını söyledi. 
Teşvik ortamının ihracatla birlikte geliştiğini ifade 
eden Pankratov, “Göstergeler, mallarımızın Avrasya 
Ekonomik Birliği pazarı içinde oldukça rekabetçi ve 
niş bulunduğu anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

AB VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ STRATEJİK OR-
TAKLIK MACARİSTAN’IN ÇIKARINA

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, 
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’nun da-
vetlisi olarak Macaristan’a geldi. Azerbaycan’ın Bu-
dapeşte Büyükelçisi Adalet Guliyev tarafından kar-
şılanan Mammadyarov, Macaristan Dışişleri ve Dış 
Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Gorpuamma Arena 
Stadı’nda bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulun-
du. Macar Bakan Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Ba-
kanı Mammadyarov’un adının yazıldığı Macaristan 
Milli Takım formayı mevkidaşına hediye etti. Daha 
sonra heyetler arasında ikili görüşmelere geçildi. Gö-
rüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantı-
sına katılan her iki bakan, Macaristan ile Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine çalıştıklarını, 
özellikle doğal gaz enerji konusunda önemli proje-
lerin hayata geçirilmesi için çalıştıklarını açıkladılar.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA 12 YAŞINDAKİ UYGUR ÇOCUK 
TUTUKLANDI
Doğu Türkistan’da 12 yaşındaki Hezritieli Memet 
ismindeki Uygur çocuğun, Çin hükümeti tarafın-
dan gözaltında tutulduğu öğrenildi. Şubat ayında 
Mısır’da bulunan babası Mehmet Ablaq ve annesi 
Buzorigul Reşit (Uygurlarda soyadları babası is-
minin alınmasıyla oluşuyor) ile beraber ülkeye gö-
nüllü olarak dönen Hezritieli Memet, Çin hükümeti 
tarafından ailesi ile birlikte gözaltına alındı. Anne 
ve babasının tutuklanması sonrası ise Hezritie-
li Memet’in siyasi nitelikteki sözde “yeniden eği-
tim” kamplarından birine gönderildiği öğrenildi. Çin 
daha önce Mısır’da yaşayan Uygurlara ülkeye dönme 
çağrısında bulunmuştu. Bunun yanında akrabalarını 
tutuklamakla tehdit ederek dönmeleri için baskı 
yapmıştı. Gönüllü olarak ülkeye dönen ve kendilerini 
siyasi makamlara bildiren aile tutuklandı. 

ÇİN İŞGAL YÖNETİMİNDEN,DOĞU TÜRKİSTAN’DA 
UYGURLARA İSİM DEĞİŞTİRME KAMPANYASI
Çin işgal yönetiminin 01 Nisan 2017’den itibaren 
yürürlüğe koyduğu -Aşırı Dinciler ve Terörle Savaş- 
yasası gereğince yasaklanan isimlerin değiştirilmesine 
yönelik isim değiştirme kampanyası  ülke genelinde 
sürdürülüyor. Çin işgal yönetiminin yeni doğan ço-
cuklara verilemesi yasaklanan isimlerden sonra bu 
kez İslam dini ve bu dinin duyarlılığını  çağırıştıran 
ve daha önce kayıt altına alınan isimlerin değiştiril-
mesi de bu Çin devlet Terörü yasası ile yürürlüğe ko-
nulmuş bulunuyor. Çin komünist Partisi Diktatörya-
sının resmi Şinjiang gazetesinde 21 Temmuz Cuma 
günkü sayısında Kaşgar’a bağlı Yenihisar ilçesi ile 
Yarkent kenti’nde yaşayan bazı Uygurların kendisi ve 
çocuklarının isimlerini değiştirdikleri bilgisi “Önem-
li Haberler” adı altında yayınlanmış bulunuyor. 
Çin Komünist Partisi diktatoryasının resmi  yayın 
organı Xinjiang gazetesinin  21 Temmuz 2017 Cuma 
günkü nüshasında İsim değişikliği ile ilgili  “ önemli 
Haberler” başlığı altında  bildirilen haberde kendisi 
ve çocuklarının isimlerini değiştirdikleri bildirilen 
kişilerin isimleri şöyle ;
1. Abdulhekim Gafur Kaşgar İli Yenihisar İlçesi  Ye-
nibağ Ahali Komite 2. Mahalle No.15 . Arafat Ab-
dulhekim olan oğlumun adını  Bahtiyar Abdulhekim 
olarak değiştirdim.
2. Tohti Kurban  :  Yarkent Pekiçi Yiza Seyek kenti  
Mahalle  No.321. Muslime Tohtı olan kızımın adını 
Merhaba Kurban olarak değiştirdim.
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BÜYÜK KÜLTÜR HİZMETİ: “TARTARİCA TARİH ATLA-
SI”NIN TÜRKÇE TERCÜMESİ BASILDI

Türkiye’nin katkısıyla çok önemli bir kültür hizme-
tine imza atıldı. Türkiye’nin Kazan Başkonsolos-
luğunun teşvik ve yönlendirmesi ile Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği, Tataristan Mercani Tarih Enstitü-
sü’nün “Tartarica Tarih Atlası”nı Türkçeye tercüme 
ettirerek bastırdı. Projenin en önemli sponsorlarından 
biri RF Tataristan’da da yatırımları bulunan Kasta-
monu Entegre şirketi oldu. Eserin tanıtımı için önü-
müzdeki dönemde İstanbul ve Kazan’da etkinliklerin 
düzenlenmesi öngörülüyor. Tarih Atlası, ortak Türk 
tarihine ilişkin unsurları ve Tatarlar’ın tarihini harita 
ve görsel malzemelerin yanısıra güçlü bilimsel me-
tinlerle anlatıyor. Eser Mimar Sinan Üniversitesi öğ-
retim görevlilerinden İlyas Kamal tarafından tercüme 
edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ ÖZBEKİSTAN’DA
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan 
Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Ber-
diyev ile bir araya geldi. Canikli, resmi ziyaret kap-
samında geldiği Özbekistan’da, Taşkent Uluslararası 
Havalimanı’nda Özbekistan Savunma Bakanı Berdi-
yev, Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen ve öteki ilgililer tarafından karşılandı. Yerel kı-
yafetli çocukların çiçek takdim ettiği Bakan Canikli, 
Berdiyev ile bir süre görüştü. Daha sonra Türkiye’nin 
Taşkent Büyükelçiliği rezidansına geçen Canikli ve 
beraberindekiler, burada Büyükelçi Şen’in verdiği 
yemeğe katıldı. Canikli’ye ziyaretinde Savunma Sa-
nayii Müsteşarı İsmail Demir, Milli Savunma Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Milli Sa-
vunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basat Öztürk 
de eşlik ediyor.

YALÇIN TOPÇU: “AHISKA TÜRKLERİ TÜRKİYE CUM-
HURİYETİ’NİN MİLLİ BİR NAMUSUDUR”
Kırgızistan’da yaşayan 50 bin Ahıska Türkü’nün 
temsilcileri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın 
Topçu, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçicisi Metin 
Kılıç, Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve bera-
berlerindeki heyetle biraraya geldi. Vatanlarından 
sürgün edilen Ahıska Türklerinin yeni bir yaşam 
kurdukları ve kök saldıkları Cumhuriyetlerden biri 
de Kırgız Cumhuriyeti.  Kırgız Cumhuriyeti’nin 
başkenti Bişkek Ahıska Türklerinin  anavatanın tem-
silcileri ile buluşmasına ev sahipliği yaptı.  Yalçın 
Topçu “ Amerika Birleşik Devletlerinden Çin Sed-
di’nin eteklerine kadar. Yaklaşık 650 - 700 bin Ahıs-
ka Türkü gittiği her yerde o ülkenin ekonomisine 
güvenliğine katkıda bulunmasına rağmen ne yazık 
ki “ikinci” olarak adlandırılıyor ve bakılıyor. Bizim 
kardeşlerimizin şu çağda bu kadar mağdur yaşama-
larına gerçekten müsaade etmemeliyiz. Ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin milli bir namusudur bence. Bunu 
vurgulayarak her yerde söylüyorum bu bizim mil-
li bir namusumuzdur.” diye konuştu. 1944’ten beri 
Kırgızistan’da sürgünde yaşayan 50 bini aşkın Ahıs-
ka Türkü’nün gözü kulağı anavatanları Türkiye’de..  
Yaşadıkları her yerde Türk dilini ve kültürünü yeşer-
ten Ahıska Türklerinin anavatandan bir de talebi var..  
 Orta Asya’da yaşayan Türk’lerle aynı soydan 
gelmemize rağmen ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
görüyoruz diyen Ahıska Türkleri anavatanları 
Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmasını ve çifte 
vatandaşlık vererek yeni neslin geleceği için bir 
umutlarının olmasını bekliyor. 

KAŞKAY TÜRKLERİNİN YILLIK TOPLANTISI YAPILDI - 
KANADA’DA
Kanada’nın Richmond Hill şehrinde Kaşkay Türkle-
rinin yıllık toplantısı yapıldı.  Kanada’nın kurulma-
sının (Kanada Günü) 150 yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen toplantı Richmond Hill şehrinin İranlı ve 
Kanadalı nüfusunun temsilcisi doktor Moridinin da-
veti üzerine gerçekleşti. Toplantıda çeşitli milletlerin 
temsilcisi katıldı.  “Kaşkay online” nın haberine göre, 
Kaşkay Türklerinin düzenlediği yıllık toplantı 2011 
yılından başlayıp, toplantı gittikçe daha muhteşem 
şekilde gerçekleştirilir.  Toplantıda Qaşqay müziği ve 
ulusal dansı sergilenmektedir.  Toplantının yapılma-
sında temel amaç Qaşqay kültürünü dünya kamuoyu-
na tanıttırmak, yurtdışındaki qaşqay çocuklarını kendi 
öz gelenek geleneği ile tanıştırmak ve yurtdışında ya-
şayan Qayqay Türkleri arasında birlik oluşturmaktır.  
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KAZAKİSTAN’DA LATİN ALFABESİ İÇİN KOMİSYON 
KURULDU
Kazakistan Eğitim Bakanı Erlan Sagadiyev bu yıl 
ülkesinin Latin alfabesini kabul edeceğini söyledi. 
Tengrinews.kz sayfasındaki habere göre, Kazak Ba-
kan “Latin alfabesine geçiş bizim önemli projeleri-
mizden biridir. Bu yıl kendimize uygun Latin alfabe-
sini kabul etmeliyiz. Latin alfabesine geçiş için özel 
bir komisyon kurduk. O bu konuda çeşitli seçenekler 
hazırlayacak ve görüşülmesi için kamuoyuna suna-
caktır” dedi. 23 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, Latin alfabesine geçiş sü-
recini geciktirme için hiçbir neden bulunmadığını 
söyleyerek, “Latin alfabesine geçmemiz birliğimizi 
kuvvetlendirecek. Biz 2025 yılına kadar bu işi hallet-
meliyiz”demişti.

TÜRKİYE’NİN DIŞİŞLERİ BAKANI KAZAKİSTAN’IN 
YENİ BÜYÜKELÇİSİNE BAŞARILAR DİLEDİ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Kazakistan’ın Ankara yeni Büyükelçisi Ab-
zal Saparbekuly’u kabul etti. Çavuşoğlu, Büyükelçiye 
yeni görevinde başarılar diledi ve Kazakistan-Türkiye 
ikili ilişkilerinin sürekli gelişmekte olduğuna, işbirliği 
potansiyelinin daha da yüksekte durmuş olduğuna ve 
her iki tarafın da siyasilerinin işbirliğini arttırmak 
için çalışmaları bundan sonra da yürüteceğine vurgu 
yaptı.

KAZAKİSTAN EKONOMİSİ RUSYA VE İRAN NEDENİY-
LE ZARAR GÖRÜYOR
Rusya ve İran’a uygulanan yaptırımlar sonucunda 
Kazakistan ekonomisi dolaylı olarak büyük zarar 
gördü. Kazakistan’ı özellikle enerji yolunu tekeline 
alan Rusya kendi yanlış politikalarının bedelini böl-
ge ülkelerine de ödetiyor. Özellikle Haziran sonunda 
çıkan ve “Act S.722” olarak bilinen yaptırım tasarısı 
Rusya ve İran’ın enerji piyasasını sarsmakla kalmı-
yor bu ülkelere bağımlı olan enerji piyasalarına sahip 
ülkeleri de derinden etkiliyor. Kazakistan petrol ve 
doğalgazının Batılı ülkelere açılırken Rusya tekelin-
de bir transport süreci yaşadığı biliniyor. AB ülkele-
rine giden Kazak petrolünün %76’sının taşımacılığı 
Rus şirketler tarafından sağlandığı öğrenildi. Yaptı-
rımlar Rusya’nın boru hattı projeleri ve diğer enerji 
alanlarındaki projelere büyük yatırımları yasaklıyor. 
Rusya’nın Kuzey Akım 2 ve sözde Türk Akımı proje-
si durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle Ka-
zak petrollerinin AB yolculuğunda büyük sıkıntılar 
yaşanılacağı düşünülüyor.

KAZAKİSTAN, KUZEY KORE’NİN FÜZE DENEMESİNİ 
KINADI
Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, Kazakistan’ın Kuzey Kore’nin balis-
tik füze denemesini şiddetle kınadığı belirtilerek, 
denemenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK) kararına aykırı olduğu, dünya barışına teh-
dit oluşturduğu ve hem bölgesel hem de dünya ça-
pında durumu istikrarsızlaştığı ifade edildi. Kuzey 
Kore’nin sorumsuz siyasetinin dünyadaki nükleer 
silahsızlandırma sürecini olumsuz etkilediğinin ve 
nükleersiz geleceğin sağlanmasındaki kolektif çaba-
ları baltaladığının kaydedildiği açıklamada, “Kuzey 
Kore’yi kendi halkının güvenliği ve kalkınması, ay-
rıca tüm insanlığın menfaati için nükleer hırslarından 
vazgeçmeye ısrarla çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı. 
Açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidinin tüm 
ilgili tarafların müzakere sürecini yeniden başlatma 
yoluyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümün 
aranması için çabalarını birleştirmesi gerektiğine işa-
ret ettiği vurgulandı.

KIRGISİZTAN’IN CAZİBE MERKEZİ YEDİ ÖKÜZ VADİSİ

Kırgızistan’da, doğal güzellikleri ve temiz havasıy-
la bilinen Yedi Öküz Vadisi, kısrak sütü tedavi mer-
keziyle de yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi 
görüyor. Issık Gölü’nün güney sahilinde, Karakol 
kentinin 28 kilometre uzağında yer alan Yedi Öküz 
(Ceti Ögüz) Vadisi, Terskey Ala Too Dağları’nın ya-
macında yer alıyor. İsmini, girişinde yan yana dizilip 
yatan öküzleri andıran kırmızı tepelerden alan vadi, 
ortadan bölünmüş kırık kalbi anımsatan tepesiyle de 
ilgi çekiyor. Bu tepe özellikle evli çiftler tarafından 
sıklıkla ziyaret ediliyor. Doğal güzellikleri ve temiz 
havasının yanında kısrak sütü tedavi merkezi vadiyi 
turistler için cazibe merkezi haline getiriyor. Termal 
tesisli sağlık merkezinin de bulunduğu vadideki milli 
çadırlar, turistlere hem konaklama hem de kısrak sütü 
tedavisi hizmeti sunuyor.
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KIRIM TATAR TÜRKÜ AHMET ÖRKEN’DEN ÇİN’DE BÜ-
YÜK BAŞARI
Türkiye’nin tek kıta bisiklet takımı Torku Şekerspor, 
Çin’de gerçekleştirilen Mavi Göl Bisiklet Turu’n-
da fırtına gibi esiyor. Turun 10. etabında Torku Şe-
kerspor’dan Konya Çumra Seçmeköylü Kırım Tatar 
Bisikletçimiz Ahmet Örken, birinci sırayı aldı ve bu 
başarısıyla, sprint formasını korudu. Yarışlar sonunda 
kalan üç etapta da zirveyi hedeflediklerini belirten Ah-
met Örken, “Başarının sırrı takım çalışmasından geçi-
yor. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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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
Yayın Nu. 12: Temmuz 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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