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Değerli okuyucularımız,

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

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

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

Bu vesileyle, “Ekim 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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KERBELA ŞEHİTLERİ AZERBAYCAN VE AFGA-
NİSTAN’DA ANILDI 
Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 
yarenlerinin Kerbela’da şehit edilişinin bin 378. yılı 
sebebiyle Azerbaycan ve Afganistan’da anma prog-
ramları düzenlendi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
sabah saatlerinden itibaren camilere akın eden Azer-
baycanlılar, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar ederek 
Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını andı. Siyah bayrakların 
asıldığı camilerde bazıları mersiyeler eşliğinde sine 
dövüp vücutlarına zincir vurdu. Ülkede birkaç yıldır 
uygulanan Muharrem ayında kan bağışı kampanya-
sına bu yıl da devam edildi. Halk, camilerde düzen-
lenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kan vermek 
isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Bakü’de Aşure 
Günü dolayısıyla taziye sofraları açıldı. Muharrem 
ayı, Azerbaycan’da yas ayı olarak kabul ediliyor, bu 
ayda düğün ve eğlenceler düzenlenmiyor. Aşure gü-
nünde birçok iş yerinde öğlene kadar kepenkler kapa-
lı tutuluyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyor.

II. TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ ÖDÜL TÖRE-
Nİ GERÇEKLEŞTİ
II. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 
İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. 
Türk Dünyası Belgesel Film Festivalinin ödül töreni 
gerçekleşti. Törene Proje Direktörü Pelin Musaba 
Baki de iştirak etti. Törende Proje Direktörü Baki, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Rami Ha-
san ov adına Festivalin İpek Yolu Özel Ödülünü ka-
zananına takdim etti.

GUAM DIŞİŞLERİ BAKANLARI GENİŞ BİR FOR-
MAT TOPLANTISI DÜZENLEDİLER
Toplantıda üye ülkeler arasındaki iş birliğinin geniş-
letilmesi ile ilgili belgeler imzalandı. Tiflis, Örgütün 
dışişleri bakanlarının geniş formatlı bir toplantısı, 
GUAM’ın kuruluşunun 20. yıldönümünde yapıldı. 
Görüşme de örgütün kuruluşundan geçen 20 yıl bo-
yunca yapılan çalışmalar, önümüzde duran görevler, 
stratejik planlar, güvenlik, devletlerin toprak bütün-
lüğü, sorunların çözümü, bölgede gerçekleştirilen 
büyük ölçekli enerji ve altyapı projeleri, GUAM 
kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele 
alındı. Toplantı ayrıca GUAM ve diğer uluslararası 
kuruluşlar arasındaki iş birliğine odaklandı.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI ELMAR MAM-
MADYAROV: GUAM, ÜYE DEVLETLER ARASIN-
DA ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU HALİNE 
GELDİ
Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütünün 
(GUAM) kuruluşunun 20. yılında üye ülkeler Gür-
cistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova dışişleri 
bakanları, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bir araya 
geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elma Mammad-
yarov: “GUAM, üye ülkeler arasında önemli bir iş 
birliği platformu haline geldi. Örgüt, üye ülkelerdeki 
çatışmaları çözmek için çabaları birleştirmede önem-
li bir rol oynamaktadır. Üye devletlerin öncelikle 
bağımsızlıklarını güçlendirmeleri ve işgal olayından 
kurtulmaları gerektiğini belirtti. Dört GUAM üyesi 
ülke benzer sorunlarla karşı karşıya. Bunun için iş 
birliği daha da güçlendirilmelidir. Bu, üye ülkelerin 
gelişmesine ve nüfusun refah seviyesine ulaşmasına 
yol açacaktır. Azerbaycan, GUAM üye ülkelerinin 
toprak bütünlüğünü ihlal ettiği yönünde açıklamalar 
yapıyor. Ülkelerin sınırlarını, toprak bütünlüğü çer-
çevesinde, uluslararası hukukun gereklerine uygun 
olarak tanıyoruz. Çalışmalarımıza bu yönde devam 
edeceğiz.” dedi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI BELARUS’A 
RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
Ekim ayında Azerbaycan Savunma Bakanı Albay Za-
kir Hasanov Belarus’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. 
Savunma Bakanlığı basın servisinden verilen bilgiye 
göre, Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey 
Ravkovun daveti ile gerçekleştirilen ziyaret çerçeve-
sinde Z. Hasanov Belarus askeri-siyasi yönetimi ve 
diğer devlet yapılarının yöneticileri ile görüşmeler 
yapıldı. Görüşmelerde askeri, askeri-teknik ve eğitim 
alanlarında ikili iş birliğinin gelişme perspektifleri, 
güvenlik ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konular ele 
alındı.

AZERBAYCAN DONANMASININ İRAN’A ZİYA-
RETİ SIRASINDA GEMİLER KARŞILIKLI ZİYARET 
EDİLDİ
Azerbaycan donanmasının İran ziyaretinin ertesi 
günü planlanan olaylar gerçekleştirildi. İki ülkenin 
gemileri de geminin mürettebatı ve yetkilileri 
tarafından ziyaret edildi. İran donanma denizcileri 
ilk önce Azerbaycan gemisini ziyaret etti. Gemiyle 
tanıştıktan sonra konuklara sorular soruldu. Azerbay-
can denizcilerinden bir heyet İran’ın “Covshan” ro-
ket gemisini ziyaret etti. 
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GÜRCİSTAN’IN İKTİDAR PARTİSİ BELEDİYE BAŞ-
KANI AZERBAYCANLILARLA BİR ARAYA GELDİ
Tiflis belediye başkanlığı adayı Gürcistan Rüyası- 
Demokrat Gürcistan’dan bir aday olan eski Enerji 
Bakanı Kakha Kaladze, Gürcistan’da yaşayan Azer-
baycanlılarla bir araya geldi. Kaladze, Gürcistan 
Büyükelçiler Konseyi toplantısı organize edildiği 
için teşekkür etti. Azerbaycanlıların Gürcistan’ın 
gelişmesine, Avrupa’ya entegrasyonuna ve ülkedeki 
sosyo-politik süreçlere katılımlarını vurguladı. 
Herkesi Ekim seçimlerinde aktif olarak görev 
yapmaya çağırdı. Gürcü Milletvekili Savalan Mir-
zoyev, Gürcistan’ın da bu ülkede yaşayan Azerbay-
canlıların anavatanı olduğunu söyledi. Ülkede devam 
eden sosyo-politik süreçlerin dışında kalmıyorlar ve 
bu seçimlerle de aktif olarak ilgileniyorlar. Aksakal-
lar Konseyi Başkanı İsaq Novruzov, Bolnisi sakrebu-
lunun Milletvekili Leyla Aliyeva, ihtiyarlardan Elvar 
Bədirov ve diğerleri konuşma yaparak Gürcistan’da 
yaşayan Azerilerin kaygılarından, en önemli konular-
dan hakkında konuşuldu. Toplantının başkenti Tiflis 
ile birlikte Rustavi, Marneuli, Bolnisi, Gardabani ve 
Dmanisi bölgelerinden Azerbaycanlılar da katıldı.

BU YIL, TOVUZ’TAKİ HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ-
NİN ÜRETİMİ ARTTI
Tovuz’da geçim gelişimi daima spot ışıklarla dolu-
dur. İlçe istatistik kontrolünden bildirilenlere göre 
bu yılın Ocak-Eylül aylarında hayvancılıkla uğraşan 
girişimciler tarafından 6 bin 407,6 ton et, 29 bin 
903,9 ton süt ve 14 milyon 980 bin adet yumurta 
üretildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 88.1 ton 
et, 18.5 ton süt ve 375 bin yumurta üretildi. Hayvan 
sayısındaki artış da kaydedildi. Böylece, geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla, malların büyük bir kısmı 206 
baş, koyun ve keçi 912 kafa arttı.

ÇOCUKLAR İLE “UÇURTMA ŞENLİĞİ” BAYRAM 
GİBİ GEÇTİ
Türk ve Azerbaycan İş adamları ve Sanayici Halk 
Birliği (TUİB), yerel sakinlere destek gösterisi ve 
Jabrayil bölgesinin Cocuq Mehcanli köyünde “Bahar 
Şenliği” ne ev sahipliği yaptı. Program dünyanın en 
büyük havacılık şirketlerinden olan Türk Hava Yol-
larının (THY) yanı sıra Türkiye’nin Bakü Büyükel-
çiliği ve kardeş ülkenin büyük şirketlerinin yakından 
desteği ile gerçekleşti. Türk Büyükelçisi Erkan Özo-
ral, TUİB girişimcilerinin ve şirketlerinin temsilcileri 
aileleri ile katıldı. Konuklar, “Nisan şahitlik anıtı” 
için anıtı ziyaret ederek şehit ruhuna olan saygısını 
dile getirdiler.

ERMENİ SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNDE 87 KEZ 
ATEŞKESİ İHLAL ETTİ
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, cephe çizgisinin çe-
şitli yönlerinde büyük ölçekli makineli tüfekler 
kullanarak günde 87 defa ateşkes rejimini ihlal etti. 
Savunma Bakanlığı basın servisinden bildirilenlere 
göre, Ermenistan birçok köye ateş açtı. 

AZERBAYCAN GENÇLİĞİNİN ETKİNLİK PROG-
RAMI, HAYDAR ALİYEV’İN FİKİRLERİNDEN GÜÇ 
ALMAKTADIR.
Azerbaycan gençlerinin en değerli temsilcileri 
UEP’de toplandı. Gençlik, Azerbaycan toplumu da 
dahil olmak üzere her toplumda yenilikçiliğin, mo-
dernliğin taşıyıcısıdır. Azerbaycan gençliği, ken-
disini Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in takip ettiği 
modernizasyon politikasına önemli katkı sağladığını 
kanıtladı. Bu gençler, Azerbaycan’ın gelecek refahı-
na büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

KKTC DIŞİŞLERİ ERTUĞRULOĞLU: TÜRKİYE’YE 
BAĞLANABİLİRİZ 
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Kıbrıs 
görüşmelerinin başarısızlığa uğramasının ardından 
bundan sonraki süreç hakkında konuştu. Ertuğru-
loğlu, “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
(KKTC) uluslararası tanıma için uğraşabiliriz. Önü-
müzdeki ikinci bir seçenek ise özerk bir cumhuriyet. 
Fransa-Monaco ya da İngiltere-Cebelitarık modeli 
gibi bir yapı. Yani dışişleri ve savunma alanlarında-
ki yetkilerimizi Türkiye’ye devredip gerisini kendi 
içimizde yönettiğimiz bir cumhuriyet. Henüz hangi 
yolu seçeceğimize karar vermedik. Ankara ile birlik-
te oturup karar vereceğiz.” dedi.
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KKTC  ERKEN SEÇİME GİDECEK
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan 
Erhürman’nın erken seçime gitme konusundaki dü-
şünceleri hakkında konuşan Başbakan Hüseyin Öz-
gürgün “Hayırlı olsun” dedi. KKTC Yüksek Seçim 
Kurulu gerekli seçim çalışmalarını yetiştirebilirse 7 
Ocak tarihinde erken seçime gidileceği belirtildi.

KIRGIZİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI CUMAKA-
DIROV TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Başbakan Yardımcısı Temir Cumakadırov, ülkede 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazırlı-
ğını kontrol etmek için Talas Bölgesine giderken, 7 
Ekim’de Bişkek yakınlarında geçirdiği trafik kazası 
sonucu yaşamını yitirdi.

ÖZBEKİSTAN İLE YAŞANAN SU PROBLEMİ ÇÖ-
ZÜLDÜ 
Celalabad şehrine bağlı Orto Tokoy su rezervleri so-
runu Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in Taş-
kent ziyaretinin ikinci gününde anlaşmaya varılarak 
çözüldü. Orto Tokoy su rezervleri Kırgızistan sınırla-
rı içerisinde olmasına rağmen Özbekistan’ın kontrolü 
altındaydı. Geçmişte iki ülke arasında gerilime neden 
olan bölge anlaşma sonucunda Kırgızistan’a devre-
dildi.

KIRGIZİSTAN’DA 7-8 KASIM, “TARİHİ VE ECDADI 
ANMA GÜNÜ’’ İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açık-
lamada, Atambayev’in, 7-8 Kasım’ın “Tarihi ve Ec-
dadı Anma Günleri” olmasını öngören bir kararname 
imzaladığı belirtildi.

KIGIZİSTAN’IN YENİ CUMHURBAŞKANI CEEN-
BEKOV!
Kırgızistan’da sandıktan çıkan sonuçlara göre oyla-
rın %50,25’ini alan Sosyal Demokrat Parti adayı So-
oronbay Ceenbekov Cumhurbaşkanı seçildi. Cum-
huriyet-Ata Jurt (Ata-Yurt) Partisi adayı Ömürbek 
Babanov ise %38,73 oranında oy aldı. Ceenbekov: 
“Atambayev’in Politikasını Sürdüreceğim” Yeni 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov seçimleri, “Kırgızistan, 
tüm dünyaya egemen, bağımsız ve demokratik bir 
ülke olduğunu gösterdi.” diyerek değerlendirdi. Sos-
yal Demokrat Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 
kutlamada konuşan Ceenbekov, “Son 6 yılda çok şey 
yapıldı. Benim görevim bunları korumak ve güçlen-
dirmektir. Halkımın ve ülkemin karşısında büyük 
mesuliyet hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN BAŞBAKANI İSAKOV: “ÇÖZÜLME-
YECEK MESELE YOKTUR”
Başbakan Sapar İsakov Astana’ya yaptığı çalışma zi-
yareti çerçevesinde Kazakistan Başbakanı Bakıtcan 
Sagintayev ile görüşmelerde bulundu. Kazakistan ile 
olan ikili ilişkiler hakkında konuşan İsakov, “Çözme-
miz gereken birkaç mesele var. Ülkelerimiz bir Eko-
nomik Birliğin üyeleridir. Yapıcı bir diyaloğa hazırız. 
Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur, tüm problemler 
yapıcı bir şekilde çözülmelidir.” şeklinde konuştu.

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NDE (AEB) KRİZ  
Kırgızistan, Kazakistan ile Avrasya Ekonomik Birli-
ği (AEB) çerçevesindeki karşılıklı yardım anlaşma-
larının geçersiz olduğunu açıkladı. Anlaşmaya göre 
Kazakistan AEB entegrasyonu için Kırgızistan’a 100 
milyon dolarlık yardımda bulunacaktı.

KIRGIZİSTAN’IN YENİ MECLİS BAŞKANI SEÇİLDİ

Meclisteki çoğunluğu oluşturan Sosyal Demokrat 
Parti, Kırgızistan Partisi ile İlerleme ve Kalkınma 
Partisi, Meclis Başkanlığı görevi için Kırgızistan 
Partisi Milletvekili Dastanbek Cumabekov’u aday 
gösterdi. 120 sandalyeden 88’inin oyunu alan Cuma-
bekov yeni Meclis Başkanı olarak seçildi.

DÜNYA BANKASI’NDAN ISINMA YARDIMI
Dünya Bankası, “Isınma Tedariğinin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında Kırgızistan’a 23 Milyon Doları 
kredi, 23 milyon Doları hibe olmak üzere toplam 46 
Milyon Dolar ısınma yardımı vereceğini duyurdu.

ALİYEV’DEN YUKARI KARABAĞ AÇIKLAMASI 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın Kara-
bağ konusundaki tutumunun hiçbir zaman değişme-
diğini ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün müza-
kerelerin konusu olamayacağını söyledi. Azerbaycan 
topraklarında ikinci bir Ermeni devleti kurulmasına 
asla izin verilmeyeceğinin vurgulayan Aliyev, Erme-
nistan’ın müzakere sürecini bozma çabalarının da so-
nuç vermeyeceğini ifade etti.
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AZERBAYCAN, BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NÜ KUTLU-
YOR 
18 Ekim Bağımsızlık Günü, Azerbaycan’da coşkuyla 
kutlandı. 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin 
çöküşünün ardından, 18 Ekim 1991 tarihinde Azer-
baycan bağımsızlığını ilan etmişti.

ALİYEV VE SARKİSYAN’DAN ‘KARABAĞ’ GÖ-
RÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cum-
hurbaşkanı Serj Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorununu 
görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir ara-
ya geldi. Görüşmenin ardından AGİT Minsk Grubu 
eş başkanları ortak bildiri yayımladı. Bildiride “Cum-
hurbaşkanları, müzakere sürecini yoğunlaştırmayı ve 
temas hattındaki gerilimi azaltmak için ek önlemler 
almayı kabul etti. Dağlık Karabağ sorununun barış-
çıl yollarla çözümü için taraflarla birlikte çalışmaya 
devam edecekler. Bir sonraki aşamada eş başkanlar, 
Dışişleri Bakanlarıyla görüşme gerçekleştirecek.”

ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ: 1 ŞEHİT
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamaya göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 
birliklerin ateşkesi ihlali sonucu, cephe hattında Cab-
bar Firuddinoglu isimli Azerbaycan askerinin şehit 
düştüğü bildirildi.

BAKÜ- TİFLİS- KARS DEMİRYOLU HATTI AÇILDI 
Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili’nin 
katılımıyla açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hat-
tı önemli bir yere sahip. Hattın devreye girmesiyle 
Londra’dan Pekin’e demiryoluyla kesintisiz olarak 
ulaşmak mümkün olacak. Toplam uzunluğu 838 ki-
lometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türki-
ye’den, 259 kilometresi Gürcistan’dan ve 503 kilo-
metresi ise Azerbaycan’dan geçiyor.

AZERBAYCAN’DAN İRAN’A KREDİ 
Azerbaycan’ın Astara şehrinden, İran’ın Reşt şehri-
ne yapılacak olan demiryolu inşası için Azerbaycan, 
İran’a 500 Milyon Dolarlık kredi verme kararı aldı. 
Proje, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru 
(INSTC) kapsamında önemli bir yer kaplıyor.

KAZAKİSTAN LATİN ALFABESİNE GEÇİYOR
Latin alfabesine geçiş ile ilgili olarak bugüne kadar 
300’den fazla öneri gelirken, komisyonun son şekli-
ni verdiği alfabede 32 harf yer alıyor. 2018 yılından 
itibaren ders kitaplarında Latin alfabesi kullanılması 
beklenirken 2025 yılına kadar tamamen Latif alfabe-
sine geçilmesi hedefleniyor.

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLERİ TÜRKİSTAN’DA 
BİR ARAYA GELDİ 
Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın dü-
zenlediği, “Türk Dünyası 3.Gazeteciler Şurası”, bu 
yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan 
Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

TÜRK DÜNYASI TARİHÇİLERİ TÜRKİSTAN’DA 
BİR ARAYA GELDİ 
Türk Tarih Kurumu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası 
Vakfının ortaklığında Kazakistan’ın Türkistan şeh-
rinde Türk Dünyası Tarihçiler Forumu düzenlendi. 
Farklı ülkeler ve topluluklardan yaklaşık 20 bilim in-
sanının katıldığı etkinlik kapsamında, Hoca Ahmed 
Yesevi’nin Türkistan’daki türbesine de bir ziyaret 
gerçekleştirildi.

TÜRKİYE VATANDAŞLARNA VİZE KOLAYLIĞI 
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesinden 
yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
vize işlemlerinin kolaylaştırılmasına” ilişkin kararı 
imzaladı. Alınan karar Özbekistan’a iş ve turizm 
amaçlı gelen Türkiye vatandaşlarına daha uygun 
koşulların yaratılmasını sağlayacak.
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YAŞLILAR MASLAHATI’NIN 2017 TOPLATISI YA-
PILDI 
Türk tarihinin önemli devlet geleneklerinden biri 
olan “Aksakallılar Meclisi”nin devam ettirilmesi ni-
teliğindeki “Yaşlılar Maslahatı” bu yıl başkent Aşka-
bat’ın da içinde olduğu Ahal vilayeti sorumluluğunda 
düzenleniyor. İki gün devam eden Yaşlılar Maslaha-
tı’nda, 2018-2024 Ekonomik Kalkınma Programı’nın 
onaylanması, Türkmenistan Halk Maslahatı kurulma-
sı konusunda Anayasa’da değişiklik yapılması, halka 
ücretsiz sağlanan hizmetlerden kademeli olarak ücret 
alınması, vergi kanunu ve devlet göç hizmetleri ka-
nununda değişiklik yapılması gibi çok sayıda konu 
görüşüldü ve kanun değişiklikleri ve kararlar Devlet 
Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından 
onaylandı. 2008 yılından beri her yıl yapılan Yaşlılar 
Maslahatı’nda ülke meseleleri hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuluyor.

TÜRKMENİSTAN’DA BAĞIMSIZLIK BAYRAMI 
AFFI
Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla toplanan Bakanlar 
Kurulu’nda cezaevindeki mahkumlar için müjde-
li haber geldi. Devlet Başkanı Berdimuhammedov 
1936 mahkûmun affedilmesine ilişkin kararnameyi 
imzaladı.

TÜRKMENİSTAN’DA BAĞIMSIZLIĞIN 26. YIL DÖ-
NÜMÜ KUTLANDI 
Aşkabat’taki 27 Ekim Bağımsızlık Bayramı resmi 
kutlama törenleri, Devlet Başkanlığı Sarayı Oğuz-
han Köşkü yanındaki “Garaşsızlık Meydanı”n-
da yapıldı. Resmî törenler, diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile eğitim kurumları ve öğrencilerin geçit 
resmi ile gösterilerini tamamlamasının ardından sona 
erdi. Kurbankulu Berdimuhammedov, Bağımsızlık 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda halkın 
bayramını kutladı ve “Devletimizin demokratik, 
ekonomik ve kültürel gelişiminin temeli, 26 yıl önce 
bağımsızlık ilanı ile atılmıştır” dedi.

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NE (ITC) SALDIRI
Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Kerkük kent mer-
kezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan bürosuna 
otomatik silah ve el bombasıyla saldırı düzenlendiği 
belirtildi. ITC Bağdat Yolu Büro Koruması Ahmet 
Şahin, “Akşam saatlerinde büromuzun nöbetçi koru-
masına kimliği belirsiz kişilerce iki yönden ateş açıl-
dı. Silahlı saldırıyı müteakip büronun arka tarafına da 
iki el bombası atıldı.” dedi. Binada hasara yol açan 
saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyen 
Şahin, ITC bürolarına yönelik son günlerdeki saldı-
rılara dikkati çekerek merkezi yönetimden Kerkük’e 
güvenlik desteği sağlamasını talep etti.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV 
ANKARA’DA 
20 yıl aradan sonra Özbekistan’dan Türkiye’ye Cum-
hurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur-
başkanı Mirziyoyev görüşmesinin ardından heyetler 
arası görüşmelerde yapıldı. Çeşitli alanlarda 20 an-
laşma imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı 
düzenlendi.

SEMERKANT-İSTANBUL SEFERLERİ BAŞLADI 
Ekim ayı itibariyle Özbekistan Hava Yolları İstanbul 
seferlerini başlattı. Haftada bir kez yapılacak olan se-
ferlerin sayısı 16 Kasım tarihi itibariyle haftada ikiye 
çıkarılacak.

IRAK ORDUSU KERKÜK’TE
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan 16 
Ekim’de yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’te gü-
venliğin temin edilmesi” adı altında Irak Ordusu, 
Federal Polis Güçleri ve Haşdi Şabi tarafından baş-
latılan operasyon sonucunda kent merkezinin tama-
mında kontrolün sağlandığı duyuruldu.

KERKÜK, ALTUNKÖPRÜ’DE ITC KARARGÂHI YA-
KILDI
Kerkük’ün kuzeybatısındaki Altınköprü kasabasında 
bulunan Türkmen Cephesi karargâhı yakıldı. Irak’ın 
Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasındaki Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) temsilciliğine silahlı saldırı 
düzenlendiği bildirildi. Olay sonrası binada yangın 
çıktı. ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, “Kim-
liği bilinmeyen kişilerce gece yarısı Irak Türkmen 
Cephesi’nin Altunköprü kasabasındaki temsilcilik 
binasına silahlı saldırı düzenlendi” dedi.
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İBADİ’DEN REFERANDUM AÇIKLAMASI 
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’deki bağımsızlık re-
ferandumunun sonuçlarının dondurulması karşılığın-
da diyalog ve ateşkes teklifini reddetti. İbadi, “Refe-
randumun iptalinden başka bir şeyi kabul edemeyiz” 
dedi.

ERŞAT SALİHİ: NECMETTİN KERİM TUTUKLAN-
MALIDIR!
ITC Lideri Erşat Salihi sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada “Kerkük’te PKK terör örgütü ka-
rargahlarından pek çok patlayıcı madde ve önemli 
belgeler ortaya çıkmıştır. Bu hukuksuzluğa eski Ker-
kük Valisi Necmeddin Kerim yardımcı olmuştur. Ke-
rim’in tutuklanıp yargılanması elzemdir.” ifadelerini 
kullandı.

ASTANA’DA TÜRK DÜNYASI MATEMATİKÇİLER 
VI. KONGRESİ DÜZENLENDİ
Kongreye yirmi ülkeden yüzden fazla delegeyle 
birlikte toplam beş yüzü aşkın bilim insanı katıldı. 
Kongrenin oturumları matematiğin bütün alanlarını 
kapsadı. Bilim insanları dört gün boyunca cebir ve 
matematiksel mantık, geometri ve topoloji, fonksi-
yonlar teorisi, diferensiyel denklemler ve matematik-
sel fizik, Türk halklarının matematik eğitim tarihi ve 
yöntemi gibi alanların güncel konularını ele aldı. Ay-
rıca Kongre sırasında Türk Dili Konuşan Ülkelerin 
Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu yapıldı. Ku-
rulda derneğin yeni üyeleri seçildi. Katılımcılar oy-
birliği ile akademi üyesi Bakıtjan Jumagulov’u Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Matematikçiler Derneği’nin 
bir sonraki dönem başkanı olarak seçtiler. Toplan-
tıda Türk Dünyası Matematikçiler Derneği’nin VII.
Kongresi’nin Özbekistan’da yapılması kararı alındı. 
Kongrenin son günü matematik biliminin gelişimine 
büyük katkıda bulunan bilim insanları ve genç ma-
tematikçilere diplomalar takdim edildi. Üç yılda bir 
düzenlenmekte olan Türk Dünyası Matematikçiler 
Derneği Kongresinin ilki 1999 yılında Türkiye’de 
yapılmıştı.

TÜRK KONSEYİ SEKRETARYASI I. DÜNYA ET-
NOSPOR ÇALIŞTAYI’NA KATILDI
Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer 
Kocaman ve Proje Direktörü Ali Çiviler Dünya Et-
nospor Konfederasyonu tarafından İstanbul’da düzen-
lenen I. Dünya Etnospor Çalıştayı’na iştirak etmiştir. 
15 ülkeden Etnospor Federasyon temsilcilerinin katı-
lımıyla gerçekleştirilen Çalıştayda Etnosporların gü-
nümüzdeki durumu, karşı karşıya olduğu sorunlar ve 
yaygınlık kazanması yolunda atılması gereken adım-
lar ele alınmıştır. İki gün süren çalıştay kapsamında, 
Türk Konseyi’nin Dünya Göçebe Oyunları tecrübesi 
katılımcılarla paylaşılmıştır. İlaveten, Etnosporların 
yaygınlık kazanabilmesi amacıyla Türk Konseyi çatısı 
altında gerçekleştirilen Gençlik Kampları, Gençlik 
Festivalleri, Üniversite Spor Oyunları faaliyetleri 
ile Gençlik Platformu çalışmaları kapsamında 
geleneksel spor oyunlarına yer verilmesinin önemine 
değinilmiş, bu uygulamanın etnosporların tanıtımı 
bağlamında önemli bir adım olacağı kaydedilmiştir.

GAZİ ABDÜLMECİT KÜTÜPHANESİNİN AÇILIŞI 
YAPILDI
Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Örgütü Kerkük’te-
ki genel merkezinde toplantı düzenledi. Toplantı-
da Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Örgütü üyeleri, 
Türkmen edebiyatçılar ve Türkmen şahsiyetler hazır 
bulundu. Toplantıya şair Faruk Kaya misafir ola-
rak katılarak kafiye ve kafiye’nin çeşitleri hakkın-
da detaylı bilgi verdi. Toplantı da ayrıca Irak Türk-
menleri Edebiyatçılar Örgütü binasında Türkmen 
mücadeleci Gazi Abdülmecit adına da kütüphane 
açıldı. Toplantıda şair Faruk Kaya uygarlık ve yeni 
yaşamın gerekliliklerine ve yolculuğa ayak uydu-
ran Türkmen şiirinin amaçları hakkında konuştu. 
Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Örgütü Başkanı 
Aydın Kerkük objektiflerimize düzenlenen toplan-
tı hakkında konuştu. Öte yandan edebiyatçı Gazi 
Abdülmecit Kütüphanesi sorumlusu Burhan Hamdi 
Salih mikrofonlarımıza açılan kütüphane ile ilgili 
konuştu.

YA TANIMA YA ÖZERKLİK
Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanma-
sının ardından Washington ‘da temaslarda bulunan 
KKTC Dışişleri Bakanı Ertugruloğlu “artık KKTC’ 
ye uluslararası tanıma uğraşabiliriz. İkinci seçenek 
ise özerk bir Cumhuriyet Fransa’nın Monaco modeli 
gibi” dedi.
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İŞGALCİLER, HANSARAY’I “DEVLET 
MÜLKİYETİNE” GEÇİREREK GASP ETTİ
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Bahçesaray 
şehrinde bulunan Hansaray, UNESCO Dünya Mi-
rası listesine dâhil edilecekti. Rusya tarafından işgal 
edilen Kırım’daki sözde devlet kaydı ve kadastro ko-
mitesi, Bahçesaray şehrinde Hansarayı’na bağlı 32 
tesisin mülkiyet hakkını kayda geçirdi. Sözde Kırım 
Devlet Kaydı Ve Kadastro Komitesi’nin Basın Ser-
visi’nden yapılan açıklamada, “Hansaray müze-milli 
parkı, tamamen Kırım’ın mülkiyetine geçti” denildi. 
“Devlet mülkiyetine” devredilerek gasp edilen te-
sisler arasında, Hansaray’ın ana kısmı, harem, ahır, 
mutfak ve maiyet binaları, Toğan Kulesi (Sokolinaya 
Başınya) ve Küçük Han Camii yer aldı. Bunun dışın-
da işgalcilerin el koyduğu mülkiyet arasında Hansa-
ray’ın 11 konut olmayan binası ve 3 depo binası da 
yer alıyor. Bilindiği gibi Ukrayna’ya ait yarımadanın 
Rusya tarafından yasa dışı işgali yüzünden Hansaray, 
UNESCO listesine dâhil edilemedi. Kırım’ın işgal 
edilmesinden sonra sözde yönetim, kamuoyunun fik-
rini dikkate almadan UNESCO’nun dikkate aldığı 
Hansaray’nın tampon bölgesini yok etmeye girişti. 
Kültürel mirasın bu şekilde yok edilmesinin Kırım 
Tatar tarihinin yok edilmesine de neden olduğu açık-
ça görülüyor. İşgalciler kasten bu yönde politika iz-
liyor.

BAKÜ’DE KADIN POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine, 
yerel insanlar ve turistler için en popüler yerlerden 
biri olan Deniz kenarı Milli Parkı’nda sahildeki gü-
venlik ve güvenliği sağlamak için kadın polis me-
murları bayramlarda ve hafta sonlarında görev yap-
mak üzere iş başına geçti. Bu amaçla, Alahid’de 
Çevik Polis Karakolu’nun kadın çalışanları erkek 
meslektaşlarıyla birlikte Deniz kenarı Ulusal Par-
kı’nda hizmete başladı. Hizmetten önce, İç İşleri Etik 
Kurallarının hükümlerini ve polisin iş imajını ve iti-
barını korumanın önemini göz önünde bulundurma-
ları talimatı verildi.

BARZANİ KERKÜK KONUSUNDA İNAT EDERSE 
SAVAŞ ÇIKABİLİR
Azerbaycanlı yazar ve siyasi analist Kənan Rövşə-
noğlu, Kerkük’ün Kürt bölgesinde dahil olmadığını, 
dolayısıyla da savaşa yol açabileceğini söyledi. İran 
ve Türkiye gibi önemli komşu ülkelerin muhalefetine 
rağmen yaptığı IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin 
25 Eylül’de yaptğı bağımsızlık referandumu halen 
gündemdeki yerini korumaktadır. IKBY referandu-
mu ve farklı boyutlarını Azerbaycanlı yazar ve siyasi 
analist Kənan Rövşənoğlu’ referandum hakkındaki 
fikirlerini şöyle açıkladı: Bu kadar hızlı bir şekilde 
hayata geçireceğini zannetmiyorum. Bu akılsızca bir 
risk olur. Kasım’da seçimlerdir ve yaptığı referan-
dumla bağımsızlık kararı almış bir siyasetçi olarak 
Barzani bu seçimlere (kendisi veya belirlediği aday) 
güçlü bir biçimde girecek. Yani bu aşamada Barzani 
için referandumun gerçekleşmesi ve ulaşılan sonuçlar 
da kendi kendine risktir. Daha da ileriye gidip bağım-
sızlık ilan ederse kendini ve Kürtleri büyük soruna, iç 
savaşa sokabilir. Bu yüzden böyle bir adım atacağını 
düşünmüyorum. Zaten Irak Parlamentosu’nun bu ka-
rarı tanıması imkansızdır. BM de Kürdistan’ı kabul 
etmez. En önemlisi ise Bağdat’la aralarında tartışma-
lı bölgeler var. Bağımsızlık ilan edilirse toprak savaşı 
çıkabilir. Çünkü şimdi bile Bağdat Barzani’ye karşı 
öfkelidir.”

7 EKİM MİTİNGİ CİDDİ BİR SİYASİ OLAYDI
Bakü’de bir başka toplu miting; Meydan sonraki 
eylemi belirledi. Buluşma sona erdi. Bir sonraki mi-
ting kare içinde ilan edildi. Mitinge gelen aktivistler, 
Inshaatchilarmetro istasyonundan ve Bakü Mall’tan 
“Üretim” stadına gidenlerin sivil kıyafetlere gönde-
rileceğini söylediler. Mitingde geciktiğini ve girişin 
zaten kapalı olduğunu söylüyorlar. Aktivistler yüz-
lerce kişinin meydanın çevresindeki polis ve sivil 
kıyafetlerin abluka altına girdiğini bildirdi. Ulusal 
Meclis tarafından düzenlenen bir sonraki miting, 
Bakü’deki Inshaatchilarmetro istasyonunun yanın-
da Üretim Stadyumunda yapılır. Saat 15.00-17.00 
arasında başlayan miting, yetkili makamlar tarafın-
dan uluslararası soruşturma gazetecileri tarafından 
tespit edilen 3 milyar dolarlık yolsuzlukla ilgili suç 
konusunda düzenlendi. Miting, hükümetin yolsuz ve 
baskıcı politikalarına, yolsuzlukların sorumluluğuna, 
siyasi mahkumların özgürlüğüne ve diğer taleplere 
karşı protesto gösterisi yapacak.
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SEYYİD ALİ SULTAN DERGAHI 3 MÜRŞİDİ POSTUN-
DAN DÜŞÜRDÜ
Batı Trakya’nın en eski ve köklü kuruluşlarından 
olan Seyyid Ali Sultan Dergâhı yoğun katılımla ger-
çekleştirdiği Birlik Toplantısı’nda üç mürşidini pos-
tundan düşürdüğünü açıkladı. Açıklamada yapılan 
oylamayla Mehmet KOÇ, Apti PENCAL ve Hasan 
APTİ’yi postundan düşürme kararı aldı. Dergâh ayrı-
ca Mehmet KOÇ’un Seyyid Ali Sultan Dergâhı Baş 
Postnişinlik postundan da düşürüldüğü ve bu sıfatını 
kaybettiği belirtildi. 

2. TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ 
VERİLDİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 
düzenlenen “2. Türk Dünyası Belgesel Film Festi-
vali’nin ödülleri verildi. İstanbul Üniversitesi Cemil 
Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen gala ve ödül 
törenine çok sayıda davetli katıldı. “Profesyonel” 
ve “Öğrenci Filmleri” olmak üzere iki kategoride 
gerçekleşen festivalin Kırgızistan, Özbekistan, Türk-
menistan, İran, Kosova, Rusya, Tataristan, Yakutis-
tan, Başkurdistan, Hakasya, Çuvaşistan, Kabardey 
Balkar, Gagavuzya ve Irak Kerkük’ten başvuru geldi. 
“Profesyonel” kategorinin birincilik ödülünü, Türk-
menistan’dan katılan Aina Meredova kazandı. Kırgı-
zistan’dan “Word Remained From Forefathers” fil-
miyle ikincilik ödülünü Moldoseyit Nambetakonuv 
kazandı. Sıraç Türkmenlerinin hikayesini “Sıraç” 
adlı belgeselde ele alan Gülşan Saru da üçüncülük 
ödülüne layık görüldü. Öğrenci kategorisinde yarışan 
Kırgızistanlı genç yönetmen Kasiet Kubanıçbek 
“Oymok” ile birinci, Anıl Bayrak ve Fatema Khawari 
“Kaset” filmiyle ikinci, Kırgızistanlı yönetmen Ay-
zada Aliyeva ise “Derviş” filmiyle üçüncülüğe layık 
görüldü. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Türk-
menistanlı yönetmen, senarist ve oyuncu Hocakulu 
Narlıyev’e verildi. 

BATI TRAKYA TÜRKLÜĞÜNDEN KERKÜK’E DES-
TEK KLİBİ 
İskeçeli gençlerden oluşan “Errorist” grubu 
“Kerkük’ün Zindanı” adlı şarkıya çektikleri cover 
klibi ile Irak Türkmenlerinin sorunlarına dikkat çekti. 
Kerkük’te Türkmenlerin karşılaştığı zorluklar ve re-
ferandum sürecine bir destek de Batı Trakya Türkle-
rinden geldi. İskeçeli müziksever gençler tarafından 
kurulan “Errorist” ilk klibini “Kerkük Zindanı” 
için çekti. Klip, İskeçe’nin Gökçeler köyündeki 
kullanılmayan eski bir fabrikada çekildi. 

ÖZBEKİSTAN’DAN TÜRK VATANDAŞLARINA 
VİZE KOLAYLIĞI
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarına vize işlemlerinin kolaylaştı-
rılmasına” ilişkin kararı imzaladı. İki ülke arasında 
siyasi, ticari-ekonomik, bilimsel-teknik ve kültürel iş 
birliğinin güçlendirilmesi amacıyla alınan karar, vize 
prosedürünün iyileştirilmesini ve Özbekistan’a iş ve 
turizm amaçlı gelen Türk vatandaşlarına daha uygun 
koşulların yaratılmasını sağlayacak. Karara göre, iş 
amaçlı ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına bir 
yıla kadar geçerli çok girişli vize, Özbekistan’ın yurt 
dışındaki temsilciliklerinde 3 iş günü (belgenin tes-
lim alındığı gün hariç) içinde verilecek.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNDA İLK TREN 
YOLA ÇIKTI
Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars 
(BTK) Demiryolu Hattındaki ilk seferde Kazakis-
tan’dan getirilen tahıl Mersin Limanı’na taşınıyor. 
Bakü’ye yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Li-
manı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kaza-
kistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan 
Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Kvirikaşvili katılımıyla düzenlenen Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu Hattı’nın açılış töreninde, Türk-
menistan ve Tacikistan’dan gelen yetkililer de hazır 
bulundu. Açılış konuşmalarının ardından Kazakis-
tan’dan getirilen tahılın taşındığı treni Türkiye’ye 
uğurlayan liderler, başka bir trenle limandan Alat 
İstasyonu’na 12 dakika süren bir yolculuk yaptı. İlk 
sefer Kazakistan’dan getirilen tahılın bulunduğu yük 
konteyneri Alat İstasyonu’ndan Mersin Limanı’na 
geçiyor.
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ÖZBEKİSTAN TÜRK ZIRHLISINI TERCİH ETTİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke şirketleri 
arasında savunma sanayisi alanında önemli iş 
birliğine gidildi. İmzalanan mutabakata göre, bin 
adet Ejder Yalçın zırhlısını iki ülkenin şirketleri 
Özbekistan’da ortak üretecek. Ayrıca ileride başka 
araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek.

TANAP PROJESİNDE İLK ETABIN SONUNA YAK-
LAŞILDI
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Genel 
Müdürü Saltuk Düzyol, projede “Faz 0” olarak adlan-
dırılan ilk etabın yüzde 93’ünün tamamlandığını be-
lirtti. TANAP Genel Müdürü Düzyol, Azerbaycan’ın 
Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Sahası’nda üretile-
cek doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Av-
rupa’ya taşıyacak projede gelinen son noktayı değer-
lendirdi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankasından 
yaklaşık 2,5 milyar doların üzerinde kredinin onay-
landığını ifade eden Düzyol, TANAP’ta kredilerin 
geri dönüşünde garantili bir model uygulandığını ve 
bunun da finans kuruluşlarının işini kolaylaştırdığı-
nı kaydetti. Düzyol, uluslararası kredi kuruluşlarıy-
la finansman temini görüşmelerinin devam ettiğini 
dile getirerek, “Avrupa Yatırım Bankasının (EIB), 
Güney Gaz Koridoru ve Boru Hatları İle Petrol Ta-
şıma AŞ’nin kullanması için onaylamasını beklediği-
miz toplam 1,3 milyar dolarlık bir finansman paketi 
daha var. TANAP için EBRD’nin 500 milyon dolar-
lık finansman paketini onaylaması, EIB ile proje or-
taklarımız arasında devam eden müzakere sürecinin 
beklenenden daha kısa sürede sonuçlanmasına katkı 
sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu. Şu ana 
kadar imzalanan ve imzalanması beklenen kredi söz-
leşmeleriyle proje için 3 milyar 950 milyon dolarlık 
kredi kullanımına ulaşılacağını anlatan Düzyol, şöyle 
konuştu: “TANAP’ın bütçesi son hesaplamalara göre 
7,9 milyar dolara kadar indi. Proje için başlangıçta 
öngörülen tahmini yatırım bedelinden yaklaşık 3,8 
milyar dolar tasarruf sağlamış durumdayız. Bu tarz 
mega projelerin yaklaşık yüzde 80’i süre ve bütçe 
aşımıyla biter fakat biz bugüne kadar her iki konuda 
da oldukça iyi bir performans sergiledik. Bu kadar 
büyük çaplı bir projede bu kadar büyük bir tasarru-
fun sağlandığına daha önce çok az şahit olunmuştur. 
Ayrıca projede inşaat faaliyetlerinin en yoğun olduğu 
dönemde 13 binin üzerinde doğrudan istihdam sağ-
landı.”

ÖZBEKİSTAN SENATOSU, KIRGIZİSTAN İLE 
DEVLET SINIRI ANTLAŞMASINI  ONAYLADI
Genel Kurul Toplantısı’nda, iki ülke arasında 5 Ey-
lül’de imzalanan Özbekistan-Kırgızistan devlet sınırı 
anlaşması görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul’da 
konuşan Senato Uluslararası ve Dış Ekonomik İliş-
kiler, Yabancı Yatırım ve Turizm Komitesi Başkanı 
Alişer Kurmanov, güvenlik, istikrar ve iyi komşuluk 
atmosferinin oluşturulması meselelerinin Özbekis-
tan’ın dış politikasındaki önceliklerden olduğuna 
dikkati çekerek, tarafların gösterdiği siyasi irade ve 
karşılıklı olarak kabul edilebilir çözüm bulma isteği 
sayesinde 26 yıl sonra ilk defa bu anlaşmanın imza-
lanmasının mümkün olduğunu belirtti. Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in geçen ay Kır-
gızistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile birlikte 
imzaladığı devlet sınırı anlaşması, 28 Eylül’de Kır-
gızistan parlamentosu tarafından kabul edilmesinin 
ardından 2 Ekim’de Cumhurbaşkanı Atambayev 
tarafından imzalanmıştı. İki ülke arasında uzun bir 
aradan sonra, geçen sene yeniden başlatılan sınır be-
lirleme görüşmelerinin ardından geçen ay Bişkek’te 
imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki toplam sınırın 
taraflar arasında uzlaşma sağlanan yüzde 85’lik kıs-
mını belirliyor. 

AZERBAYCAN’IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
ATANDI

Daha önce Azerbaycan’ın Washington Büyükelçili-
ği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten 
Hazar İbrahim, Ankara Büyükelçisi oldu. İbrahim, 
Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü ve Azerbaycan’ın 
Washington Büyükelçiliği görevlerinde de 
bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Aliyev geçen ay, 2010 
yılından beri Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan 
Faik Bağırov’un merkeze çekilmesi yönünde karar-
name imzalamıştı.
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ITC BAŞKANI SALİHİ’DEN:
KERKÜK VALİSİ TÜRKMEN OLSUN
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi sosyal 
medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 
Salihi, Irak ordusunun Kerkük’ü kurtarmasından 
sonra Kerkük’ün bir Türkmen valiye ihtiyacı oldu-
ğunu belirtti.  Salihi Irak hükumetinden Kerkük va-
lisinin bu kez Türkmen olması için resmi talepte bu-
lundu. Erşat Salihi ayrıca Altınköprü’nün Irak ordusu 
tarafından Peşmerge’den kurtarılmasına da değindi. 
Salihi: “Saddam rejimi tarafından Altınköprü nahiye-
sinde 28 Mart 1991 tarihinde 100’den fazla Türkmen 
kardeşimizi infaz etmiştir. Düne kadar benzer saldırı-
lar IKBY tarafından Türkmenlere uygulandı. Bugün 
Allah’a şükür Irak Ordusu bu zulmü bitirdi” dedi.  
Irak ordusu geçtiğimiz haftadan beri Kerkük, Tuz-
hurmatu, Kıfri, Karatepe ve Altunköprü gibi birçok 
Türkmen yerleşimini Peşmerge elinden aldı. Irak or-
dusunun Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtiliyor.

AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞINI KUTLUYOR
Azerbaycan 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü kutladı. 
20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşü-
nün ardından, Azerbaycan halkı bağımsızlığını ilan 
etti. Bu 20. yüzyılda Azerbaycan siyasi tarihinde 
2. zafer oldu. Sovyetler Birliği içinde yaşanan ge-
rilimlerin sonucu Azerbaycan halkının talebi ile 30 
ağustos 1991 yılında Azerbaycan Ali Meclisi (Par-
lamento) olağandışı toplantısında Azerbaycan Cum-
huriyeti’nin Bağımsızlık Beyanı’nı onaylandı. Azer-
baycan Ali Meclisi 18 Ekim 1991 oturumunda tarihi 
‘’Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı’’ anayasal 
tasarıyı oybirliği ile kabul etti. 29 Aralık 1991 yılın-
da Azerbaycan’da halkoylaması geçirilerek tek bir 
soru soruldu: ‘’Siz ‘’Azerbaycan Cumhuriyeti Ba-
ğımsızlığı’’ anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?’’ 
Azerbaycan halkı Azerbaycan’ın bağımsızlığından 
yana oy kullandı. Mayıs 1992’de Azerbaycan Milli 
Meclisi (Parlamento) Üzeyir Hacibeyov’un bestesi 
ve Ahmet Cavad’ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Mar-
şı’nı onayladı. Hemen ardından, parlamento tarafın-
dan, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet 
Arması onaylandı. 18 ekim 1991 yılından itibaren 
Azerbaycan bağımsız ülke oldu ve bu gün Azerbay-
can’da bayram olarak kutlanıyor.

TÜRKMEN ŞEHRİ TUZHURMATU’DA BÜYÜK PAT-
LAMA
Kerkük şehrine 70. km. uzaklıkta olan Tuzhurmatu 
İlçesinde bir pazar yerinde meydana gelen patlamada 
en az 10 kişinin hayatını kaybetti.  100  kişinin de 
yaralandığı belirtildi. 16  Ekim’den sonra Kürt grup-
ları ile birlikte PKK terörü örgütü de bölgede faaliyet 
göstererek Türkmen ve Haşit Şabi ile çatışmaya gir-
mişlerdir.

  

ROMANYA’DA TÜRK VE TATAR TARİHİ KÜRSÜSÜ 
AÇILDI
16 Kasım’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) tarafından Köstence’deki Ovidius Üniversi-
tesi’nde yapılan üç yeni projenin açılışı gerçekleşti. 
Ovidius Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Fa-
kültesi bünyesinde “Grigore Moisil Türk - Romen 
Matematik Araştırmaları Laboratuvarı”, “Prof. Dr. 
Cahit Arf Kütüphanesi” ile Tarih ve Siyasal Bilimler 
Fakültesi bünyesinde “Türk ve Tatar Tarihi Kürsüsü” 
aynı gün açıldı. Açılış töreni Ovidius Üniversitesin-
de gerçekleşti. Matematik ve Bilgisayar Fakülte-
si’nde yapılan projelerin daha önceden başlatıldığı, 
Türk ve Tatar Tarihi Kürsüsü’nün açılışının ise Tarih 
ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nin yeni başlatılan 
girişimi neticesinde açıldığı ifade edildi. Fakültede 
2014 yılından itibaren “Tatarların Tarihi ve Kültürü” 
derslerinin verildiği ve bu seneden başlayarak 
Romanya Demokrat Türk birliğiyle imzalanan bir 
protokol çerçevesinde “Dobruca’daki Türklerin 
Tarihi ve Kültürü” derslerinin verileceği biliniyor. İki 
ders de Hacettepe Üniversitesi’nde doktora öğrencisi 
olan DKTK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Omer ta-
rafından veriliyor. TİKA’nın desteğiyle Türk ve Tatar 
Tarihi Kürsüsü’nün oluşturulması için fakültenin bir 
sınıfı yenilendi ve donatıldı. Aynı gün, Türk ve Ta-
tar Tarihi Kürsüsü’nün açılışında, konuklar “Dobru-
ca’daki Türklerin Tarihi” ilk dersini dinlediler.
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RECCA : AFGANİSTAN’IN KALKINMASI VE HU-
ZURU ANA GÜNDEM

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Kasım ayında 
7. Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konfe-
ransı’na (RECCA ) ev sahipliği yapacak. Bu önem-
li toplantı öncesinde Aşkabat’ta RECCA Akademik 
Forumu düzenlendi. Foruma, Türkmenistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ve Afganistan Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Adela Raz başkanlık etti. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü’nün (AGİT) 
yardımıyla yapılan toplantıda, Afganistan’da kalıcı 
barışın sağlanması, ülkenin ekonomik açıdan kalkın-
ması ve bölgedeki önemli ticari projeler ele alındı. 
Türkmenistan Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, ül-
kesinin Afganistan’daki barışın sadece diplomatik 
yollarla çözülmesi gerektiğini ve Türkmenistan’ın 
her zaman Afganistan’ın yanında olduğunu belirt-
ti. Türkmen yetkili, Afganistan’ın bölgesel ekono-
mik işbirliği içerisinde olması için TAPİ doğalgaz 
boru hattı, Atamurat-İmamnazar-Akina demiryolu 
hattı gibi birçok dev projelere imza atılmakta oldu-
ğunu belirtti. Söz konusu projelerin Afganistan’a 
ek gelir sağlayacağını, yeni iş alanlarının oluşumu-
na imkân sağlayacağını söyleyen Türkmen yetkili, 
Afganistan ile ticari alanındaki işbirliğine de önem 
verildiğini belirtti. Geçtiğimiz aylarda Belh Vilaye-
ti’nin yönetim merkezi olan Mezar-ı Şerif kentinde 
Türkmenistan ticaret merkezinin açıldığını belirten 
Bakan Yardımcısı, Afganistan’a indirimli fiyattan 
elektrik enerjisi ve sıvı gaz ihraç edildiğini kaydetti.
Türkmen yetkili, bunların yanı sıra sosyal alanındaki 
işbirliğinin de önemine dikkat çekerek, Afgan öğren-
cilerine doğalgaz ve enerji alanlarında eğitim imkân-
larının sağlandığını, her vesileyle insani yardımlarda 
bulunulduğunu, sınır vilayetlerinde okul ve sağlık evi 
inşa ettiklerini kaydetti.

İRAN’DA 6 TÜRKMEN AKTIVIST TUTUKLANDI
İran’da Türkmensahra bölgesinde yaşayan 
Türkmenlerin dil ve kültür sahasında mücadele 
eden 6 Türkmen aktivist tutuklandı. Türkmensah-
ra bölgesinin Gürgen şehrinde faaliyet gösteren bir 
Telegram (sosyal medya platformu) kanalının yöne-
ticisi Gülistan eyaletinin polis güçleri tarafından hap-
sedildi. Ardından 5 Türkmen aktivist daha Telegram 
üzerindeki faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. Araz 
News’ün haberine göre bu bilgiler Türkmensahra’nın 
dil ve kültür alanında faaliyet gösteren aktivistlerinin 
sitesi “Tuhera” tarafından paylaşıldı. İran’da aktivist-
ler, hükümet ile kullanıcılarının bilgilerini paylaşma-
yan Telegram kanalı üzerinden propaganda yapıyor. 
İran’da,Türkmenistan sınırına yakın Türkmensahra 
(Gülistan) ve Horasan eyaletlerinde yaklaşık 3 mil-
yonluk Türkmen nüfusu olduğu belirtiliyor. 

AZERBAYCAN’DA İLGİ ODAĞI: ABAD SANAT-
KÂRLIK MERKEZİ 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatan-
daşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Ajansı (ASAN 
Hizmet) işbirliğinde kurulan ABAD Sanatkârlık 
Merkezi turistlerin ve Azerbaycanlı sanatkârların 
ilgisi sayesinde 6 ayda 3. Şubesini açtı. Sanatkâr-
lık Merkezinde usta ellerden çıkmış Azerbaycan’ın 
geleneksel el sanatlarının satışı gerçekleştiriliyor. 
Satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirin yüz-
de 75-95 kısmı sanatkârlara verilirken, yüzde 5-25 
kısmı ise işletmenin devam etmesi ve malzeme alı-
mı gibi giderler için oluşturulan fonda toplanıyor. 2 
farklı noktada daha satış merkezi faaliyetine başladı. 
Azerbaycanlı 100 sanatkârın el işi ürünlerinin satı-
şı ile başlanan projede bugün; Bakü Şeki, İsmayllı, 
Zagatala, Gebele, Lenkeran, Balaken, Masallı, Gen-
ce, Sumgayıt, ve Abşeron şehir ve köylerinde ikamet 
eden 150’den fazla sanatkârın 2000’ni aşkın eseri 
Bakü’nün üç farklı noktasında turistler ve ilgililerin 
beğenisine sunuluyor. Projeye her geçen gün yeni sa-
natkârların katılması ile birlikte faydalanıcı sayısı da 
artıyor. Azerbaycan’ın geleneksel sanatları içerisinde 
yer alan halıcılık, dokumacılık, bakırcılık, seramik ve 
oymacılık gibi daha birçok geleneksel el sanatlarının 
yaşatılmasına imkân sağlanıyor. Elde edilen gelirin 
büyük bir kısmının doğrudan sanatkârlara ulaştırıl-
dığı bu merkezler içerisinde TİKA desteği ile İçeri 
şehirde kurulan ABAD Sanatkârlık Merkezinde, 6 
aylık süre zarfında yüksek miktarda bir el sanatı ve 
ürün satışı gerçekleştirildi. 



EKİM 2017TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
15

KAZAKİSTAN, RUSYA’YA VERDİĞİ TOPRAKLARI-
NI GERİ ALDI
Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığı, 
yaptığı yazılı açıklamada Rusya ile Kazakistan ara-
sında 10 Aralık 1994’te imzalanan Baykonur Uzay 
Üssü’nün kira anlaşmasında değişiklikler yapılması-
na dair protokolün kabul edildiğini belirtti. Protokol 
uyarısınca Akay ve Toretam kasabaları arasındaki 11 
bin hektar arazinin Baykonur için Rusya’nın  kirala-
dığı alandan çıkartılarak sosyal ve ekonomik altyapı-
sının geliştirilmesi için Kızılorda eyaletine verildiği 
ifade edildi. Kazakistan, Baykonur üssü için Kızılor-
da eyaletindeki 6 bin 717 metrekare alanı ve Bayko-
nur kentini 2050 yılına kadar Rusya’ya kiralamıştı.

HAZAR DENİZİ’NDEKİ ALTYAPI KULLANIMI 
Berdimuhamedov, “Türkmenistan ve Rusya, Ha-
zar’da başta ticari ve ulaşım olmak üzere birçok 
yöndeki iş birliğiyle ilgili çok taraflı anlaşmanın 
imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekli-
yor. Bu bağlamda, Hazar Denizi’ndeki ülkelerimizin 
altyapısının kullanılmasının öneminin altı çizildi” 
ifadelerini kullandı. Berdimuhamedov ayrıca büyük 
Rus şirketlerinin Türkmenistan’daki faaliyetini ge-
nişletmesini de memnuniyetle karşıladıklarını söyle-
di.

KIRGIZİSTAN: SURİYE’YE SÖZLEŞMELİ ASKER 
GÖNDEREBİLİRİZ
Kırgızistan’ın, Suriye’deki gerilimi azaltma, böl-
gelerine asker gönderme teklifi almadığını belirten 
Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, teklif gelmesi 
halinde sözleşmeli asker gönderme ihtimalini de-
ğerlendirebileceklerini söyledi. Sputnik’e konuşan 
İsakov, “Suriye’ye askeri gönderme konusunda resmi 
teklif almadık. Ancak resmi teklif alırsak, doğal ola-
rak bu teklifi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü 
(KGAÖ) çerçevesinde değerlendirmemiz ve karar al-
mamız gerekir. BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) 
de bir karar alınması gerekir. Ancak Suriye’ye asker 
gönderemeyeceğimizin altını çizebilirim. Sözleşme-
li asker gönderme konusunu ise değerlendirebiliriz” 
dedi. Öte yandan İsakov, Suriye’ye asker gönderme 
konusunun Kırgızistan’ın gündeminde bulunmadığı-
nı ve bununla ilgili bir kararın parlamento tarafından 
alınması gerektiğini de vurguladı.

KAZAKİSTAN’DAN ENERJİYE 8 MİLYAR DOLAR-
LIK YATIRIM
Kazakistan, doğalgaz ve petrol ürünleri alanında 
2024’e kadar 8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştire-
cek. Ülkede 3,4 trilyon metreküpü üretilebilir toplam 
7 trilyon metreküp doğalgaz rezervi buluyor. Kaza-
kistan doğalgaz üretiminin yüzde 70’i ABD, Çin, 
Rusya ve Avrupa ülkelerinden yatırımcılarla birlikte 
gerçekleştiriliyor. Bu ülkeleri büyük uluslararası şir-
ketler temsil ediyor.  Geçen yıl 46,4 milyar metreküp 
olan doğalgaz üretiminin, bu yıl sonunda 48 milyar 
metreküpe çıkarılmasının hedefleniyor. sektöre 2024 
yılına kadar yabancı şirketlerle birlikte toplam 8 mil-
yar dolar yatırım planlanıyor.

TÜRKİYE’DEN KARABAĞ GÖÇMENLERİNE YAR-
DIM

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan’ın baş-
kenti Bakü’nün farklı bölgelerinde ikamet eden Dağ-
lık Karabağ göçmenlerine gıda yardımında bulundu.
Büyükelçiliğin girişimiyle ve Türk Kızılayı’nın kat-
kılarıyla hazırlanan yirmi beşer kilogramlık dayanık-
lı gıda kolileri, yaklaşık 330 göçmen ailesine dağı-
tıldı. Büyükelçi Özoral, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, Azerbaycan’ın en büyük siyasi ve sosyal 
probleminin Dağlık Karabağ sorunu olduğunu, bu so-
runun bir de insani boyutunun bulunduğunu söyledi.
Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde, yerlerinden ve 
yurtlarından olmuş 1 milyondan fazla göçmenin 
yaşadığını hatırlatan Özoral, bu durumun Azerbay-
can için bazı sosyal sorunlar doğurduğunu kaydetti. 
Özoral, “Biz de bu sorunların azaltılmasına katkı-
da bulunmak amacıyla 330 civarında aileye yardım 
kampanyası düzenledik. Bu kampanyamızda bize 
Türk Kızılayı destek oldu. Türkiye ile Azerbaycan 
her yerde yan yana, her zaman birlikte. Zor koşul-
larda yaşayan kardeşlerimiz için elimizden ne gelirse 
her zaman yapmaya hazırız. Bu tür yardımlarımıza 
bundan sonra da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
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TÜRKİYE’DEN BOSNA HERSEK POLİSİNE EĞİTİM
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğı (TİKA) ve Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel 
Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Uluslararası Polis 
Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında, Bosna Hersek 
emniyet yetkililerine ‘Polis Liderliği ve Yönetim Be-
cerileri Kursu’ eğitim verildi. Eğitim Programının 
içeriğine göre Türkiye ve Bosna Hersek’te dönü-
şümlü olarak gerçekleştirilen eğitim programları ile 
NATO ve AB Üyelik sürecindeki Bosna Hersek’in 
emniyet hizmet altyapısının geliştirilmesi hedefle-
niyor. Bosna Hersek Emniyet Teşkilatı’nın öncelikli 
talepleri doğrultusunda belirlenen alanlarda düzenle-
nen eğitim programı Ekim ayında da devam edecek. 
Ekim ayında Bosna Hersek’te “Terörizme Yol Açan 
Radikalleşme Süreci ve Önleme Yöntemleri Kursu” 
düzenlenecek. Türkiye’de ise Siber Suçları Soruştur-
ma Temel Eğitimi gerçekleştirilip bu şekilde 2017 
yılı eğitim programı tamamlanmış olacak.

BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTI EKİM SONU HİZMET-
TE
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Bakü-Kars-Tiflis (BTK) demiryolu proje-
sinde için “Yaklaşık bir aylık çalışma sonucunda bu 
ay sonunda projeyi tamamen bitirip yük ve yolcu 
anlamında ticari hizmete başlamış olacağız” dedi. 
Arslan, projenin Türkiye, Gürcistan ve Azerbay-
can kardeşliğinin, beşeri ilişkilerinin ve ticaretinin 
geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade 
etti. Türkiye’de yılda 26,5 milyon ton yükün demir-
yoluyla elleçlendiğini bildiren Arslan, “Söz konusu 
demiryolu projesi, Londra’dan Pekin’e demiryo-
lunu kesintisiz hale getirerek orta koridor anlamın-
da ülkemiz üzerinden yapılan taşımaları cazip hale 
getirdiğinde biz sadece Çin’den Avrupa’ya giden 
yüklerin yüzde 10’unu alabilsek 30 milyon ton ila-
ve yük kapasitesi oluşturmuş olacağız” diye konuştu. 
Arslan, ülke genelinde demiryoluyla yapılan elleç-
lemeyle kıyaslandığında sadece bu projenin ülkeye 
getireceği yük miktarının ciddi bir rakam olduğuna 
dikkati çekerek, başlangıçta çok daha düşük olmak 
üzere zaman içinde bu rakama erişileceğini söyledi. 
Londra’dan Pekin’e demiryolunu kesintisiz hale 
getirecek projeden güzergahtaki bütün ülkelerin 
yararlanacağına işaret eden Arslan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Özbekistan’dan Pakistan, Afganistan ve 
Hindistan’a kadar bu hatlar üzerinden pek çok ülkeye 
yük taşıma şansı bulunduğunu dile getirdi.

‘BİLGE KRAL’ VEFATININ 14’ÜNCÜ YILINDA 
ANILDI 

Yaşamı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen 
Bosna Hersek’i bağımsız bir devlet yapmayı başaran, 
savaşın yaşandığı zor dönemlerde halkın etrafında 
kenetlendiği Aliya İzetbegoviç, vefatının 14’üncü yı-
lında ülkesinde özlemle anıldı. “Bilge Kral” olarak 
da bilinen İzetbegoviç, 1925 yılında Bosna Hersek’in 
Bosanski Şamats şehrinde doğdu. İkinci Dünya Sava-
şı boyunca faşist ideolojiye, ardından komünist rejim 
ve uygulamalarına karşı verdiği mücadeleyle ismini 
duyuran İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 
Boşnakları yaşanan biyolojik ve manevi soykırımdan 
korumak amacıyla kurulan Mladi Müslümani (Genç 
Müslümanlar) isimli kolej ve üniversite öğrencilerin-
den oluşan teşkilatta aktif rol aldı. İzetbegoviç, 1946 
yılında tutuklandıktan sonra 1949 yılına kadar cezae-
vinde kaldı. 1970 yılında kaleme aldığı “İslam Dek-
larasyonu” ile dikkatleri üzerine çeken “Bilge Kral”, 
İslami düşüncenin yeniden canlandırılması ve yay-
gınlaştırılması, Müslümanların durumunun iyileşti-
rilmesi, Batı ile İslam dünyasının ilişkisi ve yeni bir 
medeniyetin nasıl inşa edileceği gibi konuları İslam 
Deklarasyonu’nda ele aldı. “İslam Deklarasyonu” ne-
deniyle “bölücülük ve İslam devleti kurma” gibi suç-
lardan beraberindeki 12 Bosnalı aydınla 1983 yılında 
yargılanan Aliya İzetbegoviç, 14 yıl hapse mahkum 
edildi. İzetbegoviç, 1988 yılı sonunda Yugoslavya 
hükümetinin “sözlü muhalefet sebebiyle cezalandırı-
lan bütün mahkumların serbest bırakılması” kararı-
nın ardından hapisten çıktı ve siyasete adım attı.
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ALMANYA’DA SKANDAL HARİTA!
TÜRKİYE’NİN YARISI VE KKTC, ERMENİSTAN’DA 
GÖSTERİLDİ
Almanya’nın Köln kentinde Almanya Ermeni Pis-
koposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Tür-
kiye’nin yarısını ve Kıbrıs’ı ‘Ermenistan gibi gös-
teren skandal bir harita gösterildi. Dünyaca ünlü 
Köln Katedrali’nin yanında bulunan Köln Katolik 
Kilisesi’nin toplantı merkezi ve Köln Katedrali’nin 
ziyaretçi merkezi olarak kullanılan Domforum isimli 
binada Ermeni diasporasının bir toplantısı organize 
edildi. “Ermeni Kültür ve Tarihi – Suskun Ararat” 
isimli panelde duvara gerçek dışı bir harita yansıtıl-
dı. Haritada Ermenistan sınırlarının kuzeyde Sam-
sun, güneyde Mersin’e kadar uzandığı, KKTC’yi de 
kapsadığı görüldü. Ayrıca İstanbul’un üzerinde çarpı 
işareti bulunuyordu. Domforum’un önünden geçen 
insanlar skandal haritanın sergilendiği toplantıyı gö-
rüntüledi.

GÜRCİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE DESTEK

Gürcistan’da Batum Başkonsolosluğu bünyesinde 
1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkçe dil 
kurslarında kullanılmak üzere Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından akıllı 
tahta temin edildi. Batum Başkonsolosluğu bünye-
sinde 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Türkçe 
dil kurslarında bugüne kadar 10 binin üzerinde Gürcü 
vatandaşına Türkçe öğretildi. Batum Başkonsoloslu-
ğu binası içinde yer alan kurslarda 7 öğretmen görev 
yapıyor ve her yıl yaklaşık 400 kursiyer mezun olu-
yor. Kurs kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafın-
dan basılan ve akıllı tahta ile uyumlu olan kitaplar 
kullanılıyor. Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, 
törende yaptığı açıklamada söz konusu projenin öne-
mine değinerek, memnuniyetlerini dile getirdi.

KAZAKİSTAN’DA UYGURLARIN YAŞADIKLARI 
YERLERİN ADLARI DEĞİŞTİRİLMEYECEK 
Kazakistan yönetiminin son aylarda yürürlüğe koy-
duğu, Sovyetler Birliği zamanında verilen  ve Kazak 
Türkçesi olmayan Rusça bazı yer adlarının değişti-
rilmesi uygulamasında, Uygur Türklerinin yaşadığı 
Uygur ilçesinin adının değiştirilmeyeceği ve eskiden 
olduğu gibi Türkçe  Uygur adı  ile anılmaya devam 
edileceği açıklandı.

“TÜRK DİLBİLİMİNDE TANIMLAMA VE BELGE-
LEME V. ULUSLARARASI TÜRKMENCE ARAŞTIR-
MALARI ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları Bölümü tarafından “Dilbiliminde Ta-
nımlama ve Belgeleme V:Uluslararası Türkmence 
Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın desteğiyle 
gerçekleştirildi. TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştiri-
len  çalıştaya Türkmenistan ve Türkiye’nin yanı sıra 
Amerika, Çin, İsveç, Almanya ve Afganistan’dan 
çok sayıda yükseköğretim üyesi ve bilim insanı, 
sivil toplum kuruluşu ve haber ajansı temsilcileri ile 
üniversite öğrencileri katıldı.

ROMANYA’DA TÜRK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HİZMETE AÇILDI
Bükreş Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi ye-
nilenerek hizmete açıldı. 20 yıldır faaliyet gösteren 
ve Türk ve Osmanlı tarihi alanlarında öğrenci yetiş-
tiren merkezin tadilatı gerçekleştirildi. Merkeze son 
teknoloji cihazlar ve ofis mobilyaları hibe edilerek 
modern bir çalışma ortamına kavuşması sağlandı. 
Ayrıca proje ile merkez bünyesinde bir de Türk köşe-
si açılarak Türk tarih ve kültürünün tanıtımına katkı 
sunuldu.
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AZERBAYCAN’DA ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİ-
NİN AZALMASINA DESTEK
Azerbaycanlı gönüllü doktorlar ve Uluslararası Dok-
torlar Birliği (AİD) uzmanlarının eğitici olarak ka-
tılımı ile Azerbaycan’da 13.sü gerçekleştirilen NRP 
kurslarına, 71 sağlık personeli katıldı. Bir hafta sü-
ren eğitimlerde, teorik bilgilerin yanı sıra katılımcı-
larla pratik bilgiler de paylaşıldı. Bilimsel Araştırma 
Ebelik ve Jinekoloji Enstitü ve Cumhuriyet Perina-
tal Merkezi’nde 2 ayrı grup için düzenlenen eğitim 
programları sonunda yapılan değerlendirme sınavı 
sonucunda yüksek başarı oranı gözlemlendi ve kursi-
yerlere sertifikaları takdim edildi. Bugüne kadar Baş-
kent Bakü ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ağcabe-
di, Balaken, Şemkir, Gebele ve Astara Rayonlarında 
Azerbaycanlı ve Türk sağlık uzmanları tarafından 
yapılan eğitimlerde 700’den fazla sağlık personeline 
Neonatal Resüsitasyon (NRP) eğitimi verildi. 

UME VE BOSNA HERSEK METROLOJİ ENSTİTÜ-
SÜ ARASINDA MUTABAKAT İMZALANDI

TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), T.C. 
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve 
Standardizasyon Genel Müdürlüğü ve Bosna Her-
sek Metroloji Enstitüsü (IMBIH) bilimsel ve yasal 
metrolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
Mutabakat Zaptı imzaladı. İmzalanan anlaşmayla 
başta medikal cihaz ve sistemler olmak üzere ziraat 
ve çevre alanlarında Avrupa’da başlatılan yasal 
metrolojik faaliyetlerin ülkemizde de oluşturularak 
uluslararası izlenebilirliğinin pekiştirilmesi yönün-
de prensip kararı alındı. Ayrıca bu alanlar öncelikli 
olmak üzere AB projelerinde de ortak işbirliklerinin 
oluşturulmasına yönelik çalışmalara önümüzdeki yı-
lın aksiyon planında  yer verildi. “Mutabakat Zap-
tı”nın imzalanmasının ardından yerinde laboratuvar 
incelemesi gerçekleştirilerek IMBIH yetkilileriyle 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Öte yandan 
yapılan bu anlaşmayla TÜBİTAK UME’nin yurt-
dışında muadili kuruluşlarla imzaladığı Mutabakat 
Zaptı sayısı 34’e yükselmiş oldu. 

TÜBİTAK İLE İRANLI MUADİLİ ARASINDA  BİLİM-
SEL İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI İMZALANDI
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın İshak 
Cihangiri’nin 19 Ekim 2019 Perşembe günü Baş-
bakanlığımıza gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, 
TÜBİTAK ile İran arasında Bilim, Araştırma ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel 
İşbirliği Merkezi (Centre for International Scientific 
Cooperation of the Ministry of Science, Research 
and Technology /CISC-MSRT) ile ikili işbirliği an-
laşması imzalandı. CISC Başkanı Prof. Dr. Hossein 
Salar AMOLİ, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında işbirliği 
olanaklarını görüşmek için Kurumumuzu ziyaret et-
mişti. Toplantı sırasında İran’dan ilgili diğer bazı ku-
ruluşlar da hazır bulunmuş olup, karşılıklı yapılacak 
uzman heyet ziyaretleriyle işbirliği alanlarının belir-
lenmesi kararlaştırılmıştı. Mevcut anlaşma ile daha 
önce görüşülen işbirliği başlıkları uygulama alanı ve 
imkanı kazanacak.

BAYKONUR’DAN ASYA PASİFİK 9 TELEKOMİNİ-
KASYON UYDUSU FIRLATILDI
Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bulunan Bay-
konur Uzay Üssü’nden Asya-Pasifik 9 (AsiaSat-9) 
telekomünikasyon uydusunu taşıyan Proton-M uzay 
aracının 29 Ağustos günü Astana vaktiyle 00:52’de 
başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. Asya-Pasi-
fik 9 telekomünikasyon uydusu, Hong Kong merkez-
li AsiaSat şirketinin talebiyle ABD’li Space Systems/
Loral şirketi tarafından üretildi. Uydu, Asya Pasifik 
bölgesi topraklarında televizyon ve telekomünikas-
yon alanında hizmet sunmak üzere tasarlandı. Asia-
Sat-9  bu ay fırlatılması planlanan son uydu idi ve 
bir sonraki fırlatma iki hafta sonra yapıldı. Ayrıca, 
Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlı-
ğı’nın, Rusya’nın uzay alanındaki devlet şirketi Ros-
kosmos ve Rusya Uzay Araştırma Merkezi ile birilik-
te Baykonur’da fırlatma anı ve sonrasında güvenlik 
önlemlerini güçlendirmek için çalışmalar yürüttü.
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KIRIM’DA, KIRIM TATAR DİLİNE BASKI
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna millet-
vekili Refat Çubarov, Rusya tarafından işgal edilen 
Kırım’da, Rusya’nın Kırım Tatar okullarında Rusça 
eğitim verilen yeni sınıflar açmasından dolayı Kırım 
Tatarca eğitim gören öğrenci sayısının yıldan yıla 
azaldığını ifade etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Baş-
kanı Refat Çubarov, “Rusya tarafından işgal edilen 
Kırım’da, güya Kırım Tatarca, Ukraince ve Rusça 
olmak üzere üç dilin eşitliği ile ilgili bir deklaras-
yon var. Ama aslında Kırım yarımadasında Ukraince 
eğitim veren hiçbir okul yok. 14 Kırım Tatar okulu 
var. Ama Kırım Tatarca eğitim gören öğrenci sayısı 
her yıl azalıyor, çünkü okullarımızda Rusça eğitim 
verilen sınıflar açılıyor” Dedi. Refat Çubarov, veli-
lerin, çocuklarını Rusça sınıflara vermeleri için zorla 
ikna edildiğini veya korkutulduğunu ifade etti. Ayrıca 
Çubarov, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, Kı-
rım Tatarca konuşmanın hakaretlere yol açabildiğini, 
Ukraince konuşmanın ise tehlikeli olduğunu belirtti. 
 
TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ GÜNÜ
Dışişleri Bakanlığı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-
liği Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dışişleri 
Bakanlığınca, Türkiye ile Türk Dili Konuşan Ülke-
ler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konse-
yi), Türk dünyasının dostluk ve kardeşlik bağları-
nın pekiştirilmesinde önemli rol oynadığı bildirildi. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2009 yılında 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ara-
sında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ni 
hayata geçiren Nahçıvan Anlaşması’nın imzalandığı 
3 Ekim’in her yıl “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-
liği Günü” olarak coşkuyla kutlandığı belirtildi. Türk 
Konseyi’nin kuruluşundan bugüne geçen kısa süre-
de gerçekleştirdiği başarılı projelerin ve üye ülkele-
rin katkılarıyla elde edilen kazanımların gurur verici 
olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 
“Bu yılın Konsey üyesi ülkeler ile Türkiye arasında 
diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yıl dönümü olması 
kıvancımızı arttırmaktadır. Türk dünyasının ortak dil, 
tarih ve kültürel değerlere dayalı iş birliği iradesinin 
somut fırsatlara dönüştürülmesinde ve halklar arasın-
da dostluk ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesinde 
önemli rol oynayan Türk Konseyi’nin bundan son-
raki süreçte de bölgesinde ve ötesinde barış ve refah 
ortamının yerleşmesine katkıda bulunmaya devam 
edeceğine inanıyoruz.”

TÜRK KONSEYİ 8 YAŞINDA

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk 
Keneşi-Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. 
Ömer Kocaman, uluslararası platformlarda izlediği 
tarafsızlık politikası gereği Türk Konseyinde yer al-
mayan Türkmenistan ile son dönemde dünyaya açı-
lan Özbekistan’ın Konseye katılmasını ümit ettiğini 
belirterek, “Özbekistan’ın Türk Konseyinde olması 
Konseye zenginlik ve güç katar.” dedi. Türk Konse-
yinin düzenlediği zirvelere ve attığı somut adımlara 
dikkati çeken Kocaman, ekonomik ilişkilere ivme 
kazandırmak için iş konseyinin kurulduğunu, eğitim 
alanında ise 15. yüzyıla kadar olan dönemi kapsa-
yan “Ortak Türk Tarihi” kitabının yazılma sürecinin 
tamamlandığını söyledi. Kocaman, “Önümüzdeki 
yıldan itibaren Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve 
Kırgızistan’da, hatta muhtemelen Özbekistan’da da 
ortaokullarda sekizinci sınıflarda seçmeli ders olarak 
bu kitap okutulacak. Gençlerimiz bu şekilde ortak 
tarih ve kültürden geldiklerini görecek. Bu bilinçle, 
kendilerini ve ülkelerini geleceğe taşıyacaklar.” dedi.
Bunun yanı sıra 15’inci yüzyıldan bugüne Türk ta-
rihine ilişkin çalışmaların da yapılacağını söyleyen 
Kocaman, ortak coğrafya ve edebiyat kitaplarıyla 
ilgili çalışmaların da başladığını belirtti. Türk Konse-
yi üye ülkelerinin ulaştırma bakanlarının iki kez bir 
araya geldiğini vurgulayan Kocaman, Çin’in “Kuşak 
ve Yol” inisiyatifi çerçevesinde Türkiye’yi Orta Asya 
üzerinden Çin’e bağlaması hedeflenen “Orta Kori-
dor” projesine dikkati çekti. Kocaman, Türk Konse-
yi ülkelerinin turizm alanında attığı adımlara ilişkin, 
“Üye ülkelerimizdeki Türk İslam tarihinin, tarihi şe-
hirlerinin ve buralardaki eserlerin tanıtılması amacıy-
la gerçekleştirdiğimiz ‘ortak tur projesi’ 2018 yılında 
hayata geçecek.” diye konuştu. Dr. Ömer Kocaman, 
Türkiye’de İstanbul’dan başlayarak Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan rotasını izleyecek 14 günlük 
tura 2023’e kadar yaklaşık 1 milyon turistin katılma-
sının hedeflendiğini söyledi.
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KAZAKİSTAN’DA AMBULANS UÇAK KAZASI 
Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağanüstü Durumlar 
Komitesi Basın Sözcüsü Ruslan İmankulov, yaptığı 
açıklamada, Almatı eyaletinin İliysk ilçesinde AN 28 
tipi ambulans uçağın düşmesi sonucu 5 kişinin ha-
yatını kaybettiğini belirtti. İmankulov, olay yerine 
itfaiye ekiplerinin gönderildiğini belirtirken, kazanın 
nedenine ilişkin açıklamada bulunmadı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA BASKILAR SÜRÜYOR
Doğu Türkistan’ın Korla şehrinde, Çin’in güvenlik 
güçleri tarafından, Kur’an, seccade ve her türlü dini 
kitap veya eşyaya el konulduğu öğrenildi. Korla şehir 
sakinlerinin sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar-
dan öğrenilen bilgilere göre 25 Eylül’de gerçekleş-
tirilen “kendi kendini itiraf toplantılarında” Kur’an 
ve namazda kullanılan eşyaların toplanması talimatı 
verildiği öğrenildi. Özgür Asya Radyosu’nun (RFA) 
aktardığı bilgilere göre Korla şehrinin Saybağ ilçe-
sinde “itiraf” toplantılarının 2016 sonundan itiba-
ren sıklıkla yapıldığı öğrenildi. Ocak 2017’den beri 
sadece Saybağ ilçesinde yaklaşık 6,000 seccadeye 
el konulduğu belirtildi. Çinli yetkililerin iddiasına 
göre Kur’an, seccade ve diğer dini öğeler sadece 
incelenmek üzere toplatılıyor. Yetkililer dini komite 
tarafından incelenecek öğeler eğer radikal unsurlar 
barındırmıyorsa sahiplerine geri verilecek iddasında 
bulundu. Ancak bu incelemede neyin radikal olup ol-
madığı nasıl belirlenecek sorusu yanıt bulamadı. Bu 
uygulamalar Dünya Uygur Kongresi’ne göre geçtiği-
miz Eylül ayından beri Kaşgar ve Hoten şehirlerinde 
de gözlemlendi. Ayrıca bölgede, bu uygulamaya ria-
yet etmeyenlerin sert cezalara çarptırılacağı mahalle 
komiteleri ve camiler tarafından sürekli belirtiliyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında ise Çin hükümeti Doğu 
Türkistan’da 2012 öncesinde basılmış tüm Kur’an-
ların toplatılması emrini vermişti. Çin’in dini özgür-
lüklere uyguladığı baskının insanları radikalleşmeye 
ittiği belirtiliyor.

KERKÜK’TE ITC BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRI

Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) Kerkük kent mer-
kezindeki Bağdat Yolu semtinde bulunan bürosuna 
2 Ekim Pazartesi akşamı otomatik silah ve el bom-
basıyla saldırı düzenlendiği açıklandı. Binada hasara 
yol açan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 
ITC bürolarına yönelik son günlerdeki saldırılara 
dikkat çekiyor ve merkezi yönetimden Kerkük’e gü-
venlik desteği sağlaması talep ediliyor. Bilindiği gibi 
27 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Irak Türkmen 
Cephesi Kale Bürosu ile Türkmen Cephesine bağlı 
Fazıl Antika Kültür Derneği’ne de saldırı gerçekleş-
tirilmişti. Saldırıda ölü ve yaralı olmazken binalar 
hasar gömüştü.

ALİYEV’DEN KARABAĞ ÇIKIŞI
Aliyev, Ermenistan ile Yukarı Karabağ görüşmeleri 
sürecinde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün müza-
kere konusu olamayacağını söyledi. Azerbaycan Ba-
kanlar Kurulu’na başkanlık eden İlham Aliyev, Yu-
karı Karabağ sorunundaki son duruma dikkat çekti. 
Azerbaycan topraklarında ikinci bir Ermeni devleti 
kurulmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizen 
Aliyev, Ermenistan’ın müzakere sürecini bozma ça-
balarının da sonuç vermeyeceğini ifade etti. 

KERKÜK’TE PKK PAÇAVRALARI
Kerkük’ün Kürtlerin yoğun yaşadığı mahallelerinde 
sokaklara çıkan bölücüler, PKK paçavraları ve terö-
ristbaşı Öcalan’ın resimleri olan pankartlarla yürü-
düler. Kalabalık daha sonra Kerkük’ün valilik bina-
sı önüne geldi. Orada da bölücü sloganlar atan grup 
Apo ve PKK paçavralarını sallandırdı.
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NAZARBAYEV: KAZAKİSTAN-ALMANYA İKİLİ 
İLİŞKİLERİ YOLUNDA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan 
ve Almanya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği-
nin yola koyulduğunu belirtti. Alman bağımsız Ka-
zakistan ve Almanya’nın sosyal ve insani alanlardaki 
ilişkilerine değindi. Nazarbayev: “Kazakistan’ın ba-
ğımsızlığı yıllarında Almanya, Kazakistan’a yaklaşık 
beş milyar dolar yatırdı, dikkat etmek lazım ki, yatı-
rımların yüzde 90’ı petrol dışı sektöre yapıldığı çok 
önemli. Bu yılın sekiz ayında ülkeler arasındaki tica-
ret cirosu 1.5 milyar dolara arttı. Son beş yılda yalnız 
Kazakistan’da 2,8 milyar dolarlık 19 büyük yatırım 
projesi gerçekleştirildi. Ortaklar arasında Siemens, 
Knauf, Metro, Heidelberg, Linde ve diğer büyük 
şirketler var. Birkaç yıl önce Berlin’e gittim, Başba-
kan Merkel ile teknoloji ve yatırımlar karşılığında 
Kazakistan’daki nadir metal kaynaklarına (Alman 
şirketlerini) çekmeye karar verdik” diye konuştu. 
Kazakistan’da Alman yatırımının katılımıyla hayata 
geçirilen projelere değinen Nazarbayev, “Genel ola-
rak Kazakistan’da Alman sermayesinin katılımıyla 
farklı alanlarda; inşaat, ulaşım, iletişim, tarım, üretim 
ve özellikle altyapıda 900’dan aşkın şirket, başarıyla 
çalışmaktadır” dedi.

TÜRKMENİSTAN’DA BEDAVA DOĞALGAZ, 
ELEKTRİK VE SU HİZMETİNE SON
Türkmenistan Devlet Başkanlığı basın servisi Gur-
banguli Berdimuhamedov’un Aksakallar Konseyi 
toplantısında yaptığı konuşmada kademeli olarak 
halka elektrik, gaz, su ve tuzun ücretli satışına geçi-
şin uygun olacağını söylediğini haber verdi.
Basın servisinden yapılan açıklamada yine, “Ülke 
ekonomisinin piyasa ilişkileri sistemine entegrasyo-
nu, ulusal zenginliğin dikkatli, rasyonel, ekonomik 
ve son derece verimli kullanılmasını gerektiriyor. 
Halkın gelirlerinde ve istihdamda meydana gelen sis-
tematik artış, artık sosyal yardımlarda belirli bir öde-
me yapmanı gerektiriyor’ denildi. Türkmenistan’da 
bugüne kadar halka doğal gaz, elektrik ve su temina-
tında ücretsiz olarak veriliyordu.

IKBY’NİN GAYRİ MEŞRU REFERANDUMUNA 
TEPKİ
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, IKBY’nin 
düzenlediği gayrimeşru referandum ve Kerkük’te 
uzun yıllardır yaşanan politikalarına tepki gösterilip, 
pazar günü Ankara’da düzenlenecek olan “Kerkük 
Sevdalıları” etkinliğine destek vermek amacıyla 
belediye binasına “Türkmen Bayrağı” asıldığı 
belirtildi. Kuzey Irak’ta yapılan ve Kerkük’ü de kap-
sayan gayrimeşru referandum hakkında “5 bin ülkü-
cü hazırız” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin açıklamasına destek vermek üzere Mersin 
Büyükşehir Beledi Başkan Burhanettin Kocamaz’ın 
talimatı üzerine harekete geçen ekiplerin, 6 metreye 
9 metre boyutlarındaki Türk Bayrağı, Türkmen Bay-
rağı ve Atatürk resmini belediye binasına astığı ifade 
edildi.

KIRIM’DA 15 TATAR TÜRKÜ GÖZALTINA ALINDI
Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da, Rusya Fe-
deral Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 15 Kırım 
Tatarının gözaltına alındığı bildirildi. Kırım Haber 
Ajansına göre, sabah saatlerinden itibaren Kırım Ta-
tarlarının evlerinde Rus güvenlik güçlerince arama 
yapıldı. Aramalar sonunda 15 Kırım Tatarının Ak-
mescit’teki FSB merkezine götürüldüğü, bazılarının 
ise Bahçesaray Polis Merkezi’nde tutulduğu ifade 
edildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marya-
na Betsa, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama-
da, Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramalara 
tepki gösterdi.

KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI “SARSILMAZ 
KARDEŞLİK-2017” TATBİKATI
Kazakistan Savunma Bakanlığı, 16 Ekim 2017 ta-
rihinde İliyski Poligonu’nda Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü (KGAÖ) barışçıl güçlerinin katıldığı 
“Sarsılmaz Kardeşlik-2017” tatbikatının başladığını 
bildirdi. 20 Ekim’e kadar  devam edecek tatbikata 
Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, 
Rusya ve Tacikistan’dan askerler katılıyor. Tatbikat, 
KGAÖ üye ülkeler arasında ortak anlayış ve işbir-
liğinin geliştirilmesini hedefliyor. Birkaç aşamada 
yapılacak tatbikatın son aşamasının, Tacikistan’da 
10-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.
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YENİSEY’DE YENİ BULUNTULAR
Hun kadın savaşçılar tarafından takılan kemer toka-
lar, Tuva Cumhuriyeti’ nin Yenisey Nehri kıyıların-
da bir kazı sonucunda bulundu. Kurgandan çıkarılan 
arkeolojik buluntulardan elde edilen sonuçlara göre 
mezarda bulunan takılar kadınların ölümden sonra-
ki hayat için süslendiğini düşünülmektedir. Ayrıca 
omuzları da alev şeklinde bronz süslemelerle süs-
lenmiş. Bunlara ek olarak kemerlerinde de bronz 
kullanılmıştı. Hun erkekleri ise ağırlıklı olarak denir 
tokalar kullanıyorlardı. Tokalar sanat eseri olarak 
ejderhaların yanı sıra leopar, panter, at, yak ve yı-
lan gibi hayvan desenleriyle dekore edilmişti. Tuva 
Cumhuriyetindeki Yenisey Nehri kıyılarındaki Ala-
Tei mezarlığında yürütülen kazı çalışmalarının ba-
şında yer alan Dr. Marina Kilunovskaya en ilginç ve 
zengin buluntuların kadın mezarlarında bulunduğunu 
söyledi. Kömürden yapılan tokaların çapı 20 cm’ye 
kadar varıyor. Üzerleri oyularak hayvan resimleri ile 
süslenmiş ve mercan, akik, turkuaz, yeşim taşlarıyla 
güzelce kaplanmış. Bir tarafta iki dağ keçisinden bi-
rini vuran ok, diğer yandan ise İskit  tarzında tasvir 
edilmiş bir at var. 

KOSOVA’DA SANDIKTAN TÜRK BELEDİYE BAŞ-
KANI ÇIKTI
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova 
Türk Adalet Partisi’nin (KTAP) yarıştığı sandıklar-
dan, KDTP adayı Abdülhadi Krasniç sandıktan za-
ferle çıkarken, 2 dönemdir Mamuşa Belediyesi baş-
kanlığı yapan KTAP Genel Başkanı Arif Bütüç ise 
yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Yeni Belediye Baş-
kanı Abdülhadi Ktasniç, oy kullanan ve kullanmayan 
herkese teşekkür ederek, ‘Bundan böyle hiçbir ayrım 
gözetmeksizin herkese açık olacağız. İster eğitim, 
ister sağlıkta verdiğimiz sözleri yerine getirmek için 
çaba sarfedeceğiz’ dedi.

1 AZERBAYCANLI ASKER ŞEHİT OLDU
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin 
ateşkesi ihlali sonucu, cephe hattında Cabbar Firud-
dinoglu isimli Azerbaycan askerinin şehit düştüğü 
bildirildi. Yapılan açıklamada, şehidin, acılı ailesi ile 
yakınlarına en derin başsağlığı dilekleri sunulurken, 
Karabağ’daki işgalci Ermeni güçlerinin gerçekleştir-
diği ateşkes ihlallerine dikkat çekildi. Dağlık Kara-
bağ bölgesi başta olmak üzere Ermeni Ordusu, 1992 
yılından bu yana Azerbaycan topraklarının yüzde 
20’sini yasa dışı olarak işgal altında tutuyor. Barış 
görüşmelerinin ardından 1994 yılında gerçekleştiri-
len ateşkes anlaşması ve Birleşmiş Milletler (BM) 
Güvenlik Konseyi’nin Ermeni Ordusu’nun yasa dışı 
olarak işgal altında bulundurduğu Dağlık Karabağ ve 
çevre bölgelerden çekilmesini içeren kararlarına rağ-
men Ermeniler söz konusu kararları uygulamamakta 
direniyor.

KAZAKİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE KARDEŞ OKUL

Ülkeler arasında eğitim işbirliğinin okullar düzeyinde 
de gerçekleştirilmesi, okullar arasında iletişim 
ağı oluşturulması, ortak kültür değerlerimizin 
kuvvetlendirilmesi, teknolojik gelişmelerin 
paylaşılması, tarih, kültür ve eğitim sistemlerinin 
tanıtılması, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk 
duygularının geliştirilmesi amacıyla uygulanan 
“Kardeş Okul Projesi” kapsamında Kazakistan´da 
Türkiye Maarif Vakfı´na bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdüren Kazakistan Özel Talgar Yatılı 1 No´lu Li-
sesi Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesinin 
misafirleri olarak Antalya’ya geldiler. 16 öğrenci 5 
öğretmen 21 kişiden oluşan misafirlerden, Kazak 
Türk’ü öğrenciler Türk kardeşlerinin evlerinde kala-
rak ülkemizi ve kültürümüzü yakından tanıma fırsatı 
buldular.
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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 
Haber Rus, www.haberrus.com 
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
Yayın Nu. 13: Ağustos2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 14: Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Işığında Referandum Analizi, 2017
Yayın Nu. 15: Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 16: Ekim 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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