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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Kasım 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, “Kasım 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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KIRGIZİSTAN, AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’N-
DEN AYRILABİLİR
Kırgızistan, son haftalarda Kazakistan ile yaşadı-
ğı siyasi kriz sonrasında Avrasya Ekonomik Birliği 
(AEB) üyeliğini gözden geçirmeye başladı. Kaza-
kistan’ın sınırlarını Kırgızistan’a kapatma noktasına 
gelmesi ve Kırgız girişimcilere uygulanan ambargo, 
AEB’in itibarını ülkede ciddi anlamda sarstı. Kırgı-
zistan’ın başkenti Bişkek’te, 3 Kasım günü Kaza-
kistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi ger-
çekleştirildi. Orta Asya Ülkelerinin İnsan Hakları 
Konseyi Koordinatörü Tusunbek Akun’un yaptığı 
açıklamalar gerginliğin boyutunu gözler önüne seri-
yor. Tusunbek Akun “Kazakistan seyahat özgürlüğü 
gibi temel bir insan hakkını ihlal ediyor. Eğer Kaza-
kistan 5 Kasım’a kadar sınırdaki problemleri gider-
mezse, Kırgızistan hükümetinden AEB’den ayrılma 
kararı almasını talep edeceğiz.” dedi. Kırgızistan’ın 
sabık Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev de geç-
tiğimiz günlerde AEB’in tek bir kişinin kaprislerine 
dayandığı için güvenilmez olduğunu sert bir dille ifa-
de edildi

TÜRKMENİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
AMANLIYEV ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
İşankuli Amanlıyev, Karabük Üniversitesi’nde 
(KBÜ) öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerle 
bir araya geldi. Türkmenistan’ın Ankara Büyükel-
çisi İşankuli Amanlıyev, Karabük Üniversitesi’nde 
(KBÜ) öğrenim gören Türkmenistanlı öğrencilerle 
bir araya geldi. Amanlıyev, İlahiyat Fakültesi Konfe-
rans Salonu’nda yaptığı konuşmada, Türkmenistanlı 
öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu oldu-
ğunu söyledi. Karabük Üniversitesi’nin güzel bir üni-
versite olduğunu ifade eden Amanlıyev, “Bizim bu-
raya gelmemizdeki amaç her şeyden önce sizinle ve 
Karabük Üniversitesi ile tanışmak, hal hatır sormak, 
ülkemizde olup bitenleri sayın Cumhurbaşkanı’nın, 
devlet başkanlarının izlediği devlet politikasının 
özelliklerinden bahsetmek. Ayrıca burada öğrenim 
gören Türkmenistan vatandaşlarının ve öğrencileri-
miz ne gibi sorunlarla karşılaşıyorlar bunları öğren-
mek.” dedi.

TÜRK DEVLETLERİ OMBUDSMANLAR BİRLİĞİ 
KURULACAK
Vatandaşın idarelerle ilgili şikayetlerini değerlendi-
ren Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimle-
riyle Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurula-
cak. Haziran 2012’de kurulan ve Mart 2013’ten bu 
yana vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren 
KDK, uluslararası alanda da çeşitli görevler üstlendi. 
KDK, üyesi olduğu Uluslararası Ombudsman Ens-
titüsü, Avrupa Ombudsman Ağı, İslam İşbirliği Teş-
kilatı Üyesi Ülkeler Ombudsmanlar Birliği, Avrupa 
Ombudsman Enstitüsü ile Batı Balkanlar Ombuds-
manlar Ağında çalışmalar yaptı. Bu yıl Akdeniz Om-
budsmanlar Birliğine üye olan KDK, Asya Ombuds-
manlar Birliğine de katıldı. KDK, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da ey-
lülde düzenlenen “Uluslararası Ombudsmanlık Kon-
feransı”nda 50 ülkenin ombudsman ve insan hakları 
temsilcisini bir araya getirdi. Kamu Başdenetçisi Şe-
ref Malkoç’un girişimiyle yeni bir birliğin kurulması 
için çalışma başlatıldı. Azerbaycan Ombudsmanlık 
Kurumuyla yapılan istişareler sonrasında Türk Dev-
letleri Ombudsmanlar Birliğinin kurulması kararlaş-
tırıldı. Bu kapsamda, yıl sonunda Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC), Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan 
ombudsmanlarının katılımlarıyla İstanbul’da kurucu 
iş birliği mutabakatının imzalanması planlanıyor.

TÜRKMENİSTAN İLE TACİKİSTAN STRATEJİK OR-
TAKLIK ANLAŞMASINI İMZALADI
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali 
Rahman’ın davetlisi olarak Duşanbe’ye gitti. Türk-
men Lider, Tacik meşkidaşı Rahman tarafından Kasri 
Millat Cumhurbaşkanı Köşkünde resmi törenle kar-
şılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeden sonra 
anlaşmalar imzalandı. İki ülke arasında 13 anlaşma-
nın imzalandığı imza töreninde Türkmenistan ve Ta-
cikistan Liderleri, Stratejik Ortaklık Anlaşmasına ve 
Ortak Bildiriye imza attılar. Liderler arasında yapılan 
görüşmelerde ağırlıklı olarak ikili münasebetler, özel-
likle ekonomi, ulaştırma, enerji, ekoloji alanlarında iş 
birliği imkanları masaya yatırıldı. Türkmen Lider, iki 
ülke arasındaki ticari iş birliğinin arttırılması amacıy-
la Türkmen-Tacik İş Konseyi’nin kurulmasını teklif 
etti. Liderler Aşkabat ve Duşanbe arasındaki doğru-
dan uçuşların açılmasıyla ilgili müzakerelerin hızlan-
dırması yönünde hem fikir kalarak, bu konuda sivil 
havacılık yetkililerine gereken talimatın verileceğini 
ifade ettiler. 
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KAZAKİSTAN YENİLENEBİLİR ENERJİSİNİ AÇIK 
ARTTIRMAYLA SATACAK
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 
2018’de Kazakistan’ın ilk yenilenebilir enerji satışı-
nın yapılacağını duyurdu. Bakan Bozumbayev “2018 
yılında yenilenebilir enerji alanında ilk açık arttır-
mayı gerçekleştireceğiz. Açık arttırmanın birincisin-
de sağlanacak özel koşullar bizim yenilebilir enerji 
alanındaki uluslararası yatırımlarımızı arttıracak, ko-
şulları ve vergileri iyileştirmemize yardımcı olacak.” 
ifadelerinde bulundu. 

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU’NDA İLK TREN 
KARS’A ULAŞTI

“Demir İpek Yolu” olarak nitelendirilen, “Bakü-Tif-
lis-Kars Demiryolu Hattı”ndaki ilk seferde Kazakis-
tan’dan Mersin Limanı’na tahıl yükü taşıyan tren 
Kars Garı’na geldi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 
yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Alat Limanı’nda, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı 
Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdul-
la Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaş-
vili’nin katılımıyla 30 Ekim’de resmi açılışı yapılan 
BTK Demiryolu Hattı’ndaki ilk tren Kars Garı’na 
geldi. Tren ile Kars’a gelen TCDD Taşımacılık AŞ 
Genel Müdürü Veysi Kurt, garda gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, trenin Kazakistan’dan yola çıkıp Alat 
Limanı’ndan devam ederek Kars’a ulaştığını söyledi. 
Kurt, şu bilgileri aktardı: “Azerbaycan’dan buraya 
yaklaşık 856 kilometreyi 40 saatte geldik. İnşallah 
bir aksaklık olmazsa Kars’tan Mersin’e kadar olan 
bin 258 kilometrelik mesafeyi de 40 saatte almayı 
planlıyoruz. Kazakistan’dan yola çıkan trenin top-
lamda yaklaşık 4 bin 700 kilometrelik seferi inşallah 
Mersin’de son bulacak. 30 konteyner ile yola çık-
mıştı. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Baş-
bakanımıza ve Bakanımıza (Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan) böyle kıtaları 
birleştiren bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için 
müteşekkiriz.” dedi.

TÜRKMENİSTAN MECLİSİNDE YENİ YASALAR 
KABUL EDİLDİ 
 Türkmenistan Meclisi’nin 24.oturumu gerçekleştiril-
di. Milletvekilleri, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 
siyaseti kapsamında yeni yasaları kabul etti. Meclis 
oturumuna bazı bakanlık ve kamu kuruşları temsilci-
leri ve basın mensupları davet edildi. Milletvekilleri 
ilk önce “İcatların yasal korunması” ve “Endüstri-
yel tasarımların yasal korunması” hakkındaki yasa 
tasarılarını değerlendirdi. Bu konuyla ilgili yapılan 
açıklamalarda, Türkmenistan’da ülkenin entelektüel, 
bilimsel ve teknik potansiyelinin kapsamlı bir şekil-
de uygulanması için yenilikçi bir ekonomi kurmak 
için adımların atıldığı belirtildi. Bu kapsamda ulusal 
fikri mülkiyet sisteminin oluşturulması, bilimsel ke-
şifler ve yenilikler için yasal korumanın sağlanması 
ve ekonominin çeşitli sektörlerinde geniş bir şekilde 
uygulanması planlanmaktadır. Bütün bunlar, buluş-
ların yasal korunması ve kullanımı ile birlikte orta-
ya çıkan çalışmaları düzenleyecek. Milletvekilleri 
ayrıca, HMUK’ta değişiklik yapmakla ilgili Kanun, 
“Türkmenistan Aile Yasası’nda Değişiklik Yapılma-
sı Hakkında”, “Türkmenistan’ın iç işleri organları 
hakkında”, “Borsalar ve Borsa Ticareti Hakkında”, 
“Yerel yürütme organları”, “Devlet yönetiminin yerli 
temsilcilik organları” gibi birçok yasalarda yapılacak 
değişiklikler ve eklenecek ilaveler konusunda görüş 
alışverişinde bulundu. Meclis oturumunda milletve-
killerinin oybirliğiyle yeni yasalar ve yasalara ilişkin 
değişikleri öngören yasa tasarıları kabul edildi.

TÜRKMENİSTAN BAZI SÖZLEŞMELERE KATILDI
Meclis milletvekilleri, Türkmenistan’ın Uluslara-
rası Sivil Havacılık Konvansiyonu’na, Uluslararası 
hava taşımacılığının bazı kurallarının birleştirilmesi 
için Sözleşmeye ve Silahlı Çatışma Halinde Kültür 
Varlıklarını Koruma Sözleşmesine ve 1954 ve 1999 
Protokollerine katılması yönünde kararlar aldı. Ay-
rıca parlamento oturumunda bazı komisyonlarının 
başkanları görevden alındı. Türkmenistan Mecli-
si’nin Kararıyla Dövranberdi Annaberdiyev Ekono-
mik İşler Komisyonu Başkanı ve Atacan Beşimov 
Uluslararası ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi 
Başkanı görevinden alındı.
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TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Festivalde ödül verilen bazı filmler, Gaziantepli si-
nema seyircisinin izlenimine sunuldu. Türk Dünyası 
Gazeteciler Federasyonu (TDGF) tarafından düzen-
lenen “2. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”n-
de ödül alan filmler, Gaziantepli sinemaseverlerle 
buluştu.  Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
(HKÜ) Kongre Kültür Merkezi’ndeki gösterimlerin 
açılışında konuşan TDGF Başkanı Menderes Demir, 
belgesellerle Türk kültürüne hizmet edildiğini söy-
ledi.  Festivalle Türk dili konuşan halkların birbirle-
rini, tarihlerini, kültürel, milli ve manevi değerlerini 
daha iyi tanımalarının amaçlandığını vurgulayan De-
mir, festivalin Türk dünyasının tanıtılması açısından 
önem taşıdığını aktardı.  Belgesellerin Türkiye’nin 
bazı illerinde, Azerbaycan’da ve Kazakistan’da gös-
terildiğini dile getiren Demir, Avrupa ayağınınsa 
Makedonya’yla başlayacağına dikkati çekti.  HKÜ 
Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen de Türk dünyası 
arasında mesafeler kısa olmasına rağmen bilgi bakı-
mından eksiklikler bulunduğunu dile getirdi.  Bel-
geseller vesilesiyle çok şey öğrenileceğini belirten 
Sözen, “Bu filmleri görmek çok verimli olacaktır. 
Hiçbirimiz doğduğumuz yerde değiliz. Ve belki 21. 
yüzyılı kurtaran Türk dünyasındaki bu hareketlilik 
olacaktır. Bir devletin bekasını sağlamak için siyaset 
yapmak gerekir. Aynı zamanda bir milletin bekasını 
sağlamak için bilgi üretmek gerekir. Üniversite ola-
rak böyle bir organizasyonunun paydaşı olmaktan 
gurur duyuyoruz.” diye konuştu.  Gösterimler, “En 
İyi Belgesel” ödülü verilen Aina Merdova’nın Türk-
men kadınların hikayesini anlattığı “Blank Sheet” 
belgeseli ile başladı. Festivalde ödüle layık görülen 
yapıtların HKÜ Kongre Kültür Merkezindeki göste-
rimi, iki gün sürdü. 

KAZAKİSTAN’DA UYGURLARIN YAŞADIKLARI 
YERLERİN ADLARI DEĞİŞTİRİLMEYECEK
Kazakistan yönetiminin son aylarda yürürlüğe koy-
duğu Sovyetler Birliği zamanında verilen ve Kazak 
Türkçesi olmayan bazı yer adlarını değiştiriyor. Ka-
zakistan yönetiminin son aylarda yürürlüğe koyduğu, 
Sovyetler Birliği zamanında verilen  ve Kazak Türk-
çesi olmayan Rusça bazı yer adlarının değiştirilmesi 
uygulamasında, Uygur Türklerinin yaşadığı Uygur 
ilçesinin adının değiştirilmeyeceği ve eskiden olduğu 
gibi Türkçe Uygur adı ile anılmaya devam edilece-
ği açıklandı.  Kazakistan’da Alma-Ata Valisi Aman-
dık Batalov’un geçtiğimiz hafta gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Uygur Türklerinin yaşadıkları ilçenin 
adının değiştirilmeyeceğini duyurdu.  Bir gazetecinin 
Alma-Ata Valisi Batalov’a, Uygurların yaşadıkları il-
çelerin, Uygur olan adının değiştirileceği söylentileri 
olduğunu ve bu konuda ne düşünüldüğü sorusuna, 
“Uygur İlçesinin adının değiştirilmesi şimdilik söz 
konusu değil. İleride böyle bir sorun ortaya çıkarsa, 
o zaman gündeme gelebilir.  Ancak, şu anda bizim 
böyle bir düşüncemiz yok.” diye kaydetti.

BULGARİSTAN’DA DOST PARTİ LİDERİ MESTAN, 
TÜRKLERE AZINLIK STATÜSÜ VERİLMESİNİ İS-
TEDİ
Bulgaristan’da Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgö-
rü için Demokratlar (DOST)Partisi Genel Başka-
nı Lütvi Mestan, ülkede yaşayan Türklere azın-
lık statüsü verilmesini istedi. Özel bir televizyon 
kanalına konuk olan Mestan, ülkede egemen tek 
uluslu devletçiliğe bağlı etnik ulus anlayışının, 
Türk ve Müslümanlara karşı uygulanan asimilasyon 
politikalarına hizmet ettiğini söyledi. DOST partisi-
nin, her türlü bölücülük girişimlerine karşı olduğu-
na işaret eden Mestan, üstü örtülü olarak Türklere 
azınlık statüsü verilmesini talep etti. Mestan, “Etnik 
Türk olarak böyle saygı görmek istiyorum. Bulgaris-
tan’ın, Arnavutluk, Ukrayna ve Macaristan’da yaşa-
yan soydaşları için talep ettiği hakların ötesinde bir 
şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı. Çocuklarını 
Türkçe dil derslerine yollayamadığını, bu eksikliği 
aile ortamında gidererek onlara ana dilini öğrettiğini 
anlatan Mestan, ülkede ana dil öğretiminin halen 
seçmeli ders olduğunu anımsattı. Nüfusu 7 milyona 
yakın Bulgaristan’da, yaklaşık 1 milyona yakın Türk 
ve Müslüman yaşıyor.
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ASKERLERİNİ KERKÜK’TEN ÇEKİYOR
Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, kendisine bağ-
lı askeri güç Seraya es-Selam’ın (Barış Tugayları) 
Kerkük’ten çekilmesi talimatı verdi. Mukteda es-
Sadr, yayımladığı yazılı açıklamada, “Seraya es-Se-
lam mücahitlerinin, Kerkük’teki bürolarını 72 saat 
içinde kapatıp kenti terk etmeleri gerekiyor.  Kentte-
ki güvenlik mekanizması sadece güvenlik güçlerinin 
elinde olmalı.” ifadelerini kullandı. Şii lider, diğer 
kentlerde de asayişin güvenlik güçleri tarafından 
sağlanması gerektiğine işaret etti. Sadr, hareketinin 
askeri kanadı olan Seraya es-Selam’ı 20 Ekim’de 
Kerkük’e gönderme kararı almıştı. Kerkük’te Seraya 
es-Selam güçlerinin ofisine 2 gün önce düzenlenen 
intihar saldırılarında 1 kişi ölmüş, 24 kişi yaralan-
mıştı. Seraya es-Selam güçleri, Salahaddin vilayetine 
bağlı Samarra’da aktif varlık gösteriyor. 

TÜRKMENİSTAN’IN BAŞKENTİ AŞKABAT’TA ÖĞ-
RETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI     
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aşkabat 
Türkmen Türk Anadolu Lisesi’nde düzenlenen töre-
ne, Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve öğrenci 
velileri katıldı. Aşkabat Türkmen Türk Anadolu Lise-
si’ndeki tören iki ülke milli marşlarının okunmasıyla 
başladı. Okulun öğrencileri,öğretmen ve yöneticileri-
nin ev sahipliği yaptığı törene, Türkiye’nin Aşkabat 
Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Eğitim Müşaviri Zü-
beyir Yılmaz ve öğrenci velileri katıldı. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden 
fikri hür,vicdanı hür,irfanı hür nesiller ister” sözünü 
hatırlatarak okul öğretmenlerinin gününü kutlayan 
Büyükelçi kapucu, “bu önemli görevi ifa eden öğ-
retmenlerimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesi-
ni sağlama konusunda her türlü gayreti göstermeye 
devam edeceğiz” dedi. Aşkabat Eğitim Müşaviri 
Zübeyir Yılmaz’da konuşmasında öğretmenlik 
mesleğinin önemine dikkat çekti ve “Öğretmenlik, 
her şeyden önce bir ideali gerektiren, büyük bir ga-
yesi ve sevgi gibi tükenmez bir hazinesi olanların 
mesleğidir” dedi. Öğretmen ve öğrenciler adına ya-
pılan konuşmaların ardından şiir, şarkı ve halk oyun-
ları gösterisiyle devam eden törende, çeşitli alanlarda 
başarı gösteren öğrenciler de öğretmenleri tarafından 
ödüllendirildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayı-
sıyla akşam da Aşkabat Büyükelçiliği Kültür Merke-
zi salonunda bir konser programı düzenlendi. Kon-
serde, öğretmenlerden oluşan sanatçılar Türk Halk 
Müziği parçaları seslendirildi.

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ 3.OLAĞAN 
GENEL KURULU ALMATI’DA YAPILDI

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov, “Türkiye’ye gelip, 10 yıldan 
fazla süredir burada kalan ancak vatandaşlık hakkı, 
çalışma izni olmayan 23 bini aşkın Ahıska Türkü-
ne vatandaşlık verilecek.” dedi. Dünya genelindeki 
Ahıska Türklerini temsil eden, 9 ülkeden 70 delege-
nin katılımıyla gerçekleşen DATÜB 3. Olağan Ge-
nel Kurulu Kazakistan Almatı’da gerçekleştirildi. 
Başta Türkiye ve ABD olmak üzere Azerbaycan, 
Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerden tüm delegelerin 
katıldığı genel kurul toplantısında, genel başkanlığa 
üçüncü defa Ziyatdin Kassanov seçildi. Kassanov, 
kongreyi özellikle Kazakistan’da yapmak istedikle-
rini, Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin tarafından 
ana vatanlarından sürülen Ahıska Türklerinin yak-
laşık yüzde 40’ının bu ülkeye göç ettiğini söyledi. 
İlk iki kongrenin Türkiye’de yapıldığını anımsatan 
Kassanov, Kazakistan’ın tüm Türkler için ata yurdu 
olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
için “Türk dünyasının aksakalı” dediğini hatırlattı. 
Etkinliğe 9 ülkeden toplam 70 delegenin yanı sıra 
500’e yakın Ahıska Türkünün de katıldığını ifade 
eden Kassanov, genel kurulda geçen dönem neler 
yaptıklarını, gelecekte neler yapacaklarını konuştuk-
larını söyledi.

KAZAKİSTAN’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTAS-
YONLARI FAALİYETE GEÇTİ
Kanat Bozumbayrev, 800 megawatt’lık enerjinin 1.8 
sent fiyatla satıldığını ayrıca Kazakistan’ın yenilebi-
lir enerji kaynakları sektöründe uluslararası finans 
kuruluşları ile anlaşması olduğunu belirtti. Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası, Kazakistan’a yenile-
nebilir enerji için 200 milyon dolar kredi verdiğini 
vurguladı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçek-
leştirilen EXPO 2017 ile beraber ülkede yenilenebilir 
enerji üzerine önemli yatırımlar yapılıyor. 
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ÖZBEKİSTAN’DA 10 YIL ARADAN SONRA BİR İLK 
YAŞANDI
Özbekistan’daki camilerde yaklaşık 10 yıl aradan 
sonra hoparlörler ile okunan ezan uzaklardan 
da duyulabiliyor. Özbekistan’daki camilerde 
hoparlör ile ezan okunmaya başladı. Ülkedeki 
cami ve mescitlerde, yaklaşık 10 yıl aradan sonra 
hoparlörler ile ezan okunmaya başlanırken ezan 
sesleri uzaklardan da duyulabiliyor. Ülkedeki din 
görevlilerinin 26 Ekim’de Taşkent’te gerçekleştirdiği 
toplantıda, ezanın hoparlör ile okunmasının gündeme 
gelmesinin ardından, Taşkent başta olmak üzere 
birçok bölgede cami ve mescitlerde uygulamaya 
geçildi. Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden 
konuya ilişkin açıklama yapılmadı ancak yerel 
basında çıkan haberlerde, başkentin yanı sıra ülkenin 
diğer bölgelerinde de ezan okunurken hoparlör 
kullanıldığı belirtildi. İki binden fazla cami ve 
mescidin bulunduğu Özbekistan’da, daha önce 
sadece Ramazan ve Kurban Bayramları ile teravih 
namazlarında ezan veya Kur’an-ı Kerim okunduğunda 
hoparlör kullanılıyordu. Diğer zamanlarda bunun 
için hoparlör kullanılmıyor, ezan sesi sadece cami 
veya mescitlerin içinde duyulabiliyordu.

TÜRKEMİSTAN’DA ÇOK SAYIDA İNŞAAT 
PROJELERİNE START VERİLECEK
Türkmenistan’ın uluslararası turizme kazandırdığı 
Avaza turizm bölgesindeki yatırımlar hız kesmeden 
devam ediyor. Bölgede yeni yatırımlar ile Su parkı ve 
Avaza sanatoryumun inşası devam ediyor. Avaza tu-
rizm bölgesindeki yatırım projelerini sık sık kontrol 
eden Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbangu-
li Berdimuhamedov bu defada dinlenme merkezli su 
parkını ve sanatoryumun inşaatını inceledi. Havaa-
lanından ilk önce su parkına giden Devlet Başkanı, 
petrol-gaz sektörünün siparişi üzerine inşası Türkme-
nistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği tarafından 
yapılan proje ile ilgili yeni hazırlanan maketler su-
nuldu. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Bir-
liği Başkanı, Türkmen Lideri’ne deniz suyu arıtma 
tesisi binası projelerini, 128 kişilik 16 ev, 120 kişilik 
14 ev imkanı, idari ofis tasarımı, açık ve kapalı spor 
ve çocuk oyun alanları dahil olmak üzere projelerini 
sundu. Genel olarak, tüm proje 6.2 hektarlık bir alana 
sahip. Ardından Türkmen Lider, geçen sene Mayıs 
ayında temeli atılan Avaza sanatoryumundaki inşaat 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Uluslararası standart-
larda inşa edilecek bu proje, aynı zamanda 200 kişiye 
hizmet verecek. 

BM GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ KIRIM TASARISINI KA-
BUL ETTİ

New York’ta bugün, 14 Kasım’da, Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu Üçüncü Komitesi’nin oturumu sı-
rasında güncelleştirilmiş “Kırım Özerk Cumhuriyeti 
ve Sivastopol’de (Akyar) İnsan Hakları Durumu” ile 
ilgili karar tasarısı kabul edildi. Oylama sırasında 71 
ülke “evet”, 25 ülke “hayır”, 77 ülke ise “çekim-
ser” oyu kullandı. Belarus, Venezuela, Güney Kore 
karar tasarısına karşı çıkan ülkeler arasında yerlerini 
aldı. Ukrayna heyeti ile birlikte Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu Üçüncü Komitesi’nin oturumuna katı-
lan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kis-
litsa, yaptığı konuşmada Kırım’daki işgalci devlet 
olarak kabul edilen Rusya’nın yükümlülüklerini ihlal 
etmeye devam ettiğini vurguladı. Kislitsa, Kırımlıla-
rın sürekli terörist, aşırıcı veya Ukrayna casusu ola-
rak adlandırarak hapse atılma korkusuyla yaşadığını 
ifade etti. Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna 
Cumhurbaşkanının Kırım Tatar Halkından Sorumlu 
Yetkilisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar 
Milli Meclisi üyeleri, Ukraynalı diplomatlar ve hak 
savunucular Ukrayna heyetinin bir parçası olarak 
BM Genel Kurul toplantısına katıldı. Ukrayna, gün-
celleştirilmiş “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivasto-
pol’de (Akyar) İnsan Hakları Durumu” ile ilgili karar 
tasarısını BM Genel Kurulu’nun Üçüncü Komitesi’ne 
ekim ayında sunmuştu. Güncelleştirilmiş karar 
tasarısı Ukrayna’ya, ona ait yarımadanın işgalden 
kurtarma konusunda verilen desteği güçlendirmeyi 
amaçlıyor. Ayrıca, karar tasarısında BM Adalet 
Divanı’nın Kırım Tatar Milli Meclisi yasağının 
kaldırılması konusundaki kararının yerine getirilmesi 
talep ediliyor ve Ukrayna ile Kırım Tatar dillerinde 
eğitim verme ihtiyacı da vurgulanıyor. Bunun dışında 
belgede Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a 
uluslararası kuruluşların erişiminin sağlanması 
gerektiğine dikkat çekiliyor.



KASIM 2017TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
9

KAZAKİSTAN, ÇİN SINIRINDAKİ GÜMRÜK KONT-
ROLLERİNİ İYİLEŞTİRECEK
Kazakistan, Çin ile gerçekleştirdiği sınır ötesi iş 
birliği kapsamında sınırın kendi bölgesinde, şahıs-
lar, araçlar ve malların girişine ilişkin yeni bir ağ 
kontrol platformu kuracak. Söz konusu platformun, 
Kazak-Çin Korgos Uluslararası Sınır Ötesi İş Birli-
ği Merkezi dahilinde bölgeye yerleştirileceği duyu-
ruldu. Fransa’nın başkenti Paris’te, Kazak ve Çinli 
yetkililerin bir araya geldiği 16’ıncı Sınır Gümrükleri 
Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda yeni ağ 
kontrol platformunun yanı sıra taraflar, hidrokarbon 
ithalatı ve ihracatında getirilen gümrük değerinin 
kontrolü konusunu da ele almışlardı. Kazak yetkili-
ler, iki ülke arasında ekonomik faaliyetlerin gelişimi 
ve daha da sağlıklı yürümesi adına uygun koşulların 
yaratılması gerekliliğinin altını çizerken, Kazakis-
tan’ın yakında Çin sınırında bulunan Kalzat kontrol 
noktasına bir nakliye ve lojistik merkezi açacağını da 
eklediler. Öte yandan taraflar, 51 demiryolu hattından 
33’ünün Kazak topraklarından geçtiği Çin-Avrupa 
istikametindeki uluslararası demiryolları vasıtasıyla 
gerçekleştirilecek sınır geçişlerinin kolaylaştırılması 
konusunda da mutabık kaldılar. 

IRAK TÜRKMENLERİNDEN ‘SİYASİ MECLİS’ TA-
LEBİ
Irak’ta Türkmenler, her alanda daha aktif rol üstlen-
mek istediklerini, sorunlarının siyasi bir meclis ku-
rulmasının ardından bölgesel ve merkezi hükümetle 
müzakereler sonucu çözüme kavuşacağını belirtiyor. 
Irak Türkmen Cephesi (ITC), “Erbil’deki Türkmen-
lerin durumu” başlıklı toplantı düzenledi. Erbil ken-
tinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya ITC Erbil 
Milletvekili Aydın Maruf, Erbil Türkmenevi Genel 
Müdürü Geylan Altınparmak, Türkmen akademisyen 
ve öğrenciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan 
ITC Milletvekili Maruf, Türkmenlerin genel olarak 
durumu iyi olsa bile siyasi ve kültürel haklarına tam 
olarak sahip olmadıklarını, bürokrasi ve siyasi ma-
kamlarda çok aktif roller üstlenemediklerini belirte-
rek şunları ifade etti: “Bölgede meydana gelen siyasi 
gelişmelerde ve oluşan siyasi denklemde Türkmenle-
rin de mutlaka önemli bir rol alması gerekiyor. Çün-
kü buradaki siyasi yönetim Türkmenlere işi düştüğü 
zaman görüşlerini soruyor ancak başka zamanlarda 
bizlerin ihmal edildiğini görüyoruz. Bu görüş ve tav-
siyelerin önümüzdeki günlerde değerlendirmesini 
yaparak hayata geçirmeye çalışacağız.”

ASELSAN İLK DEFA YAPACAK! ONAY ÇIKTI ÖZ-
BEKİSTAN’A İHRACAT BAŞLIYOR
ASELSAN’dan bir ilk olacak hamle daha geldi. Tür-
kiye dışında ilk defa Türk Cumhuriyetlerinden Öz-
bekistan’a ihracat yapacakları öğrenildi. Kazakistan 
ASELSAN Engineering (KAE) Genel Müdürü Ta-
rık Ziya Kaboğlu, Türkiye’nin dışında ilk defa Türk 
Cumhuriyetlerinden Özbekistan’a ihracat yapacakla-
rını, ürünlerinin Özbekistan ordusu tarafından denen-
mesi sonrası ihracatın artacağını düşündüklerini söy-
ledi. KAE’nin faaliyetlerini değerlendiren Kaboğlu, 
2011’de Kazakistan ile Türkiye’nin ortaklaşa kurdu-
ğu KAE’nin, 2013 Aralık ayında 44 milyon dolarlık 
yatırımla faaliyete başladığını belirtti. Kaboğlu, As-
tana Serbest Ekonomik Bölgesinde 75 bin metrekare 
açık alan üzerinde 8 bin 500 metrekare kapalı alanda 
yer alan KAE fabrikasındaki yatırım miktarının 4 
yılda 50 milyon dolara çıktığını söyledi. Hem strate-
jik hem de bir ticari kuruluş olan KAE’nin 10 yıllık 
çalışma planı çerçevesinde Kazakistan’da teknolojik 
hedeflerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaboğlu, 
şunları kaydetti: “Belirlediğimiz yol haritası kapsa-
mında elektro-optik ürünlerin üretimi yanı sıra askeri 
platformların modernizasyonu da planlanmıştır. Bun-
lar T72 tankları, M17 helikopter modernizasyonu, 
İGLA alçak irtifa füzelerinin atış platformları, keşif 
gözetleme, topçu atış sistemleri ve stabilize silah sis-
temleri. Telsiz cihazlarının üretimi de yol haritasına 
girdi. Hazırladığımız yol haritası Kazakistan Savun-
ma Bakanlığı tarafından onaylandı. Onların kontrolü 
ve desteğiyle şu anda projelerimiz meyve verme aşa-
masına geldi.” Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in 2020 stratejik hedeflerinin Kazakistan 
ürünlerinin yurt dışına ihraç edilmesini içerdiğini ak-
tardı.
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TİKA’DAN AFGANİSTAN’DA EĞİTİME LABORA-
TUVAR DESTEĞİ
Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), 
Afganistan’ın kuzeyindeki Samangan Üniversite-
sine kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları kur-
du.  Üniversitede düzenlenen laboratuvarların açılış 
törenine Samangan Valisi Abdul Kerim Haddam, 
Rektör Muhammad Nazari, TİKA Mezar-ı Şerif Koor-
dinatörü Zeki Bulduk, akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Had-
dam, Türkiye’nin her açıdan Afganistan için önemli 
bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye’nin Afganistan’a 
eğitim, sağlık, altyapı, tarım, askeri ve buna benzer 
birçok alanda yardımda bulunduğunu ifade eden 
Haddam, bu yardımlara kimsenin göz yummasının 
mümkün olmadığını söyledi. Haddam, son zamanlar-
da Afganistan’da artan işsizlik sorunu nedeniyle bin-
lerce kişinin Türkiye’ye sığındığını ve Türk halkının 
onlara kucak açtığını kaydetti. Samangan Üniversi-
tesi Rektörü Nazari de öğrencilerin çok az imkanlar-
la eğitimlerini sürdürdüğünü anlattı. Üniversitenin 
tarihinde ilk kez TİKA sayesinde modern 
laboratuvara sahip olduğunu belirten Nazari, bunun 
sevincini yaşadıklarını aktardı. TİKA Mezar-ı Şerif 
Koordinatörü Bulduk ise Türkiye’nin Afganistan’da 
hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimlere eşit mesafede 
yardım ulaştırmaya çalıştığının altını çizdi. Tİ-
KA’nın Afganistan genelinde yüzlerce projeyi hayata 
geçirdiğini anlatan Bulduk, özellikle eğitim alanında 
büyük yatırımlar yapıldığını bildirdi. Bulduk, “TİKA 
olarak kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları kurduk 
ve gerekli malzemelerini karşıladık, önümüzdeki yıl-
larda da Samangan Üniversitesi için çalışmalarımız 
devam edecektir.” dedi.

ÖZBEKİSTAN’DA 400 MW HİDROELEKTRİK 
SANTRALİ YAPILIYOR
Özbekistan’da 400 Megawatt kurulu gücü olan 
hidroelektrik santrali yapılıyor. Özbekistan’da Orta 
Asya’nın en büyük hidroelektrik santrallerinden 
biri olması planlanan Pskem Hidroelektrik Santrali 
yapımına başlandı. Taşkent vilayetinin Bostanlık 
ilçesinde, Pskem nehri üzerinde yapılacak Pskem 
HES, 400 Megawatt (Mw) kurulu gücü ile 
Özbekistan’ın 2. en büyük hidroelektrik santrali 
olacak. Değeri 800 milyon doları geçen projenin 
tamamlanmasıyla Pskem Hidroelektrik Santrali’nde 
yıllık 900 milyon kilovat saat elektrik üretilecek. Çin 
Eximbank, projenin gerçekleşmesi için 240 milyon 
dolar kredi desteği sağlıyor. Projenin geri kalan kısmı 
Özbekistan tarafından finanse ediliyor.

TÜRKMEN LİDER, ULUSLARARASI TÜRKMENBA-
ŞI DENİZ LİMANI’NI İNCELEDİ 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Balkan vilayetine gerçekleştirdiği 
çalışma ziyereti kapsamında Gap İnşaat’ın inşasını 
yaptığı Uluslararası Türkmenbaşı Deniz Limanı pro-
jesini inceledi. Söz konusu dev yatırım projesi, Avru-
pa ve Asya’nın lojistik üssü olacak. Feribot, yolcu ve 
konteyner terminalleri olan bu projede aynı zamanda 
bir genel yükleme terminali, yük taşıma terminalleri, 
polipropilen terminalleri ile bir gemi inşaatı ve gemi 
onarım yeri olacak. Yıllık 17-18 milyon ton kargo 
kapasitesine sahip çok fonksiyonlu limanın toplam 
alanı 1 milyon 400 bin metrekare, yanaşma hattı 
uzunluğu 3.800 metre. Gemilerin limana yanaşma-
sı için kazılarak, alınan toprağın miktarı 8,8 milyon 
metreküpten fazla. Uluslararası Türkmenbaşı Deniz 
Limanı, “Yeşil liman” (Green port) uluslararası çev-
re standartlarına uygun bir şekilde tasarlandı ve inşa 
edilmektedir. Böylece, Hazar Denizi’nin ekolojisini 
korumak için her terminalde biyolojik temizleme teç-
hizatı kurulacaktır.

DİLLER YASASI GÖRÜŞÜLÜRKEN TÜRK PARTİ-
LER SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Makedonya’da dillerin kullanımı yasası tartışmaları 
meclise taşınırken, bu önemli konu hakkında Türk 
partilerinin sessizliği sürüyor. Meclisteki birinci oku-
madan 66 evet ve 41 hayır oyuyla geçen yasa teklifi, 
şimdi komisyonda tartışılacak. Komisyona değişik-
lik önergesi sunulabilecek. Ancak Makedonya’daki 
Türk partileri, doğrudan ülkedeki soydaşları etkile-
yecek bu yasa için seçimlerden sonra yapılan tartış-
malar süresince herhangi bir görüş belirtmedi. Yazılı 
açıklama talep edilmesine rağmen henüz bir geri dö-
nüş alamadık. Arnavutçanın ülke genelinde resmi dil 
olmasını sağlayacak “Dillerin Kullanımı Yasası”nın 
kabul edilmesi halinde, Makedonca dili ve alfabesi-
nin yanı sıra nüfusun en az %20’sinin (bu durumda 
Arnavutça) konuştuğu diğer topluluklarının diller de 
ülkenin resmi dili sayılacak.
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IMF’ DEN TÜRKMENİSTAN’A YEŞİL IŞIK
1-8 Kasım 2017 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret 
eden Uluslararası Para Fonu heyetinin raporunda, 
“makroekonomik tahminler, maliye ve para-kredi 
politikası da dahil olmak üzere politika önerileri ve 
kapasite geliştirme konusunda hükümetin reformları-
nı desteklemeye hazırdır.” denildi. Uluslararası Para 
Fonu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan rapora 
göre; fon heyeti incelemeleri kapsamında, Türkme-
nistan ekonomi yönetimi, özel sektör temsilcileri, 
finans kurumlarının yöneticileri ve akademisyenlerle 
görüşmeler yaptı. Raporda, Türkmenistan ekonomi-
sinin lokomotifi olan doğalgaz ve petrol fiyatların-
daki düşük seyire ragmen ekonominin, makroekono-
mik dengelerle uyumluluk göstermeye devam ettiği 
vurgulandı. Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından 
Ekim ayında onaylanan 2018-2024 Ekonomik kal-
kınma programına da değinilen raporda, programın; 
piyasa odaklı reformları uzun vadede sürdürülebi-
lir kılmak ve kalıcı büyümeyi teşvik etmek ve de-
rinleştirmek için önemli fırsatlar sunduğu belirtil-
di. Kamu iktisadi kuruluşlarının reforme edilmesi, 
özelleştirmenin hızlandırılması, idari düzenlemeleri 
sadeleştirme ve yabancı sermayenin teşvik edilmesi 
önerilerine yer verilen IMF raporunda; yeni doğal-
gaz projelerinin devreye alınmasının ekonomik bü-
yümeyi destekleyeceği belirtildi. Raporun sonunda, 
İMF’nin, hükümet reformlarını destekleme, vergi, 
bütçe, para-kredi politikaları konusunda iş birliğine 
hazır olduğu belirtildi. 

AZERBAYCAN’DA MİLLİ UYANIŞ GÜNÜ
Azerbaycan Milli Uyanış Günü’nü kutladı. Azerbay-
can halkı, 29 yıl önce kendilerine uygulanan Ermeni 
zulmüne, sokaklara inerek ilk kitlesel tepkisini ortaya 
koymuştu. 17 Kasım 1988’de, Azerbaycan’dan Sov-
yetler Birliği’ne karşı ilk itiraz sesi yükseldi. Son dö-
nemini yaşayan Sovyet yönetiminin, Ermenistan’ın 
Azerbaycan Türkü’ne karşı uyguladığı zulme sessiz 
kalması, halkı Azadlık Meydanı’nda buluşturdu. Er-
menistan’da yaşayan 200 binden fazla Azerbaycan 
Türkü’nün topraklarından sürülmesi ve Ermenis-
tan’ın Karabağ’ı işgale başlaması, protesto edildi. 
Mitinge, yüz binler katıldı. 17 gün süren bu miting, 
Sovyetler Birliği dönemindeki en büyük miting ola-
rak tarihe geçti. Protesto gösterileri, Aralık ayının ba-
şında Sovyet askerleri tarafından dağıtılsa da “Mey-
dan Harekatı’’ olarak tarihe geçti. Azerbaycan 1991 
yılında bağımsızlığına kavuştu. 

AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜ BİŞKEK’TE 
ANILDI
Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesinde faaliyet 
gösteren Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Türk-
lerin, Ahıska’dan sürgün edilişinin 73. yılı dolayısıy-
la anma programı düzenledi. Programa, Büyükelçilik 
müşavirleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 
yetkilileri, Ahıska Türkleri, Uygur ve Azerbaycan 
derneklerinin yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri 
ile çok sayıda davetli katıldı. Çuy Bölgesi Kant şeh-
rinde düzenlenen anma programında konuşan Türki-
ye’nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, “73 yıl önce 
Ahıskalı Türklerine yapılanların unutulmaması ve 
zamanı geldiğinde hesabı sorulması için 14 Kasım’ı 
asla unutmayacağız.” dedi. Ahıskalı Türklerin kendi 
istekleri ile dünyanın dört bir tarafına dağılmadıkla-
rına dikkat çekti. 

TÜRK HAREKET PARTİSİNE TÜRK KÖKENLİ MİL-
LETVEKİLİ İBRAHİM GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
Makedonya’nın Türk kökenli Milletvekili Enes İbra-
him, Türk Hareket Partisinin (THP) 3. Olağan Kurul-
tayı’nda partinin yeni genel başkanı oldu. Başkenti 
Üsküp’teki bir otelde düzenlenen kurultaya, Türki-
ye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Par-
ti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Mehdi Eker, Makedonya İçişleri Bakanı 
Oliver Spasovski, Yerel Yönetim Bakanı Suhejl Faz-
liu, Makedonya devlet bakanları, Azerbaycan Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bedrettin Guli-
yev, belediye başkanları, ülke ve yurt dışından parti 
temsilcileri, delegeler ve yetkilileri ile diğer davetli-
ler katıldı. Kurultayda, kayıtlı 314 delegeden 298’i 
oy kullandı. Seçimlere tek aday olarak giren İbrahim, 
oy birliğiyle THP’nin yeni genel başkanı seçildi. 
İbrahim, yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkleri 
Makedonya’da saygın ve hak ettikleri konuma 
getirmek olduğunu ifade ederek, partisinin kendisine 
verdiği destekten dolayı onurlu hissettiğini belirtti.
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100 BİN TÜRK’E SOYKIRIM AYIBI
Türklerin en yoğun yaşadığı kentlerden Köln’de söz-
de Ermeni soykırım anıtı dikildi. Açılışta Türk basın 
mensuplarının görüntü alması engellenmeye çalışıldı 
İstanbul’un kardeş şehri Köln, kardeşliğe yakışmayan 
bir kararla, kentte yaşayan 100 bin Türk’ü yok sayan 
bir karara imza attı. Köln Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait mezarlığa bir sözde Ermeni soykırımı anıtı dikildi. 
Neubrück semtindeki Brück Mezarlığı’na dikilen 
anıt, törenle açıldı. Açılışa Ermeni Derneği yetkilileri 
ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Yeşiller Milletvekili 
Berivan Aymaz katıldı. Açılıştan görüntü almak is-
teyen Türk basın mensupları engellenmeye çalışılır-
ken, Alman basın mensuplarına izin verildi. Organi-
zasyon görevlileri haber ve resimlerin herhangi bir 
yerde yayınlanması durumunda gazetecileri mah-
kemeye vermekle tehdit etti, “Basın özgürlüğü bizi 
bağlamaz” tavrı takındı. Bazı görevliler de görüntü 
alan basın mensuplarını şemsiyeleriyle engellediler. 
Sözde Ermeni soykırımı yalanı üzerine araştırmalar 
yapan tarihçi Christian Johannes Heinrich, bu yala-
na karşı lobi çalışması yapılması gerektiğine dikkat 
çekti. Meinerzhagen kentinde düzenlenen konferans-
ta konuşan Heinrich, Ermeni soykırımının 100 yıllık 
bir yalan olduğunu dile getirdi. Almanya merkezli 
Tehdit Altındaki Halklar Toplumu, Osmanlı toprakla-
rında hayatını kaybeden Ermeniler için bütün büyük 
Alman kentlerinde anıtlar dikilmesi talebiyle Alman 
Kentler Kurultayı’na başvurdu. 

KOCAELİ’DE “HOCALI KATLİAMI ANITI” TAMAM-
LANDI
İşgalci Ermeni Ordusu’nun 1992 yılında Dağlık 
Karabağ’da bulunan Hocalı ilçesinde gerçekleştirdiği 
katliamda hayatını kaybeden Azerbaycan Türkleri 
anısına Kocaeli’ye bağlı Körfez ilçesinde yapılan 
“Hocalı Katliamı Anıtı”nın tamamlandığı bildirildi. 
Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yer alan Körfez 
Devlet Hastanesi’nin yan tarafındaki alanda inşası 
tamamlanan anıtın çevre düzenlemesinin de yapıl-
maya başlandığı aktarıldı. Azerbaycan ve Türkiye 
Cumhuriyetleri bayraklarının yan yana dalgalandığı 
anıtın temelinde “Hocalı’yı Unutmayacağız” yazısı 
bulunurken, anıtta “Tek Millet, İki Devlet” vurgusu-
na da yer verildi. 25-26 Şubat 1992 tarihlerinde, eski 
Sovyet birliklerinden 366. Motorize Piyade Alayı 
desteğindeki işgalci Ermeni güçlerinin gerçekleştir-
diği vahşi katliamda, 63’ü çocuk, 106’sı kadın olmak 
üzere 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

KAZAKİSTAN’DAN GIDA GÜVENLİĞİ KARARGA-
HI
Kazakistan’da İslam İşbirliği Örgütü Gıda Güvenliği 
karargahı açılacak. Kazakistan Devlet Başkanı Nur-
sultan Nazarbaev “Kazakistan Cumhuriyeti ve İslam 
İşbirliği Örgütü (İİÖ) Gıda arasında Güvenliği karar-
gahı açılması ile ilgili anlaşmanın onaylanması” ya-
sasını imzaladı. Bu karargahın oluşturulmasının İİÖ 
içinde işbirliğini ve Kazakistan’ın bu örgütteki yerini 
güçlendireceği belirtildi. Kazakistan İİÖ Gıda Gü-
venliği karargahı açılması için 2017-2019 yıllarında 
bütçesinden yaklaşık 750 bin dolar ayıracak.

BOSNA KASABI RATKO MLADİÇ SUÇLU BULUN-
DU

‘Bosna Kasabı’ lakabıyla bilinen ve sekiz binden 
fazla insanın ölümünden sorumlu tutulan Sırp komu-
tan Ratko Mladiç için son söz, eski Yugoslavya için 
kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde birazdan 
söylenecek. Başta Balkanlar olmak üzere dünya, Hol-
landa’nın Lahey kentindeki uluslararası mahkemenin 
açıklayacağı cezayı bekliyor. Birleşmiş Milletler Yu-
goslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Sa-
vaşı sırasında Srebrenitsa’da soykırım yapıldığına 
hükmetti. Yargıç Alphons Orie, “Srebrenitsa ve çev-
resinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet 
ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir” 
ifadelerini kullandı. Hollanda’nın Lahey kentinde 
kurulan Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası 
Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının sonlanmasıyla 
birlikte bu yılın sonunda görevini tamamlayarak ka-
panacak. 
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ÖZBEKİSTAN VE GÜNEY KORE ANLAŞTI
Özbekistan ve Güney Kore arasında uranyum 
anlaşması imzalandı. 190 bin ton uranyum rezervine 
sahip olan ve dünyanın en büyük dördüncü uranyum 
ihracatçısı konumunda bulunan Özbekistan, Güney 
Kore’yle uranyum anlaşması imzaladı. Özbekistan 
ve Güney Kore arasında anlaşma, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in 22 Kasım’da 
Güney Kore’ye gerçekleştirdiği 4 günlük resmi 
ziyareti çerçevesinde gerçekleştirildi. Anlaşmanın 
mali değeri ise açıklanmadı. Son yıllarda Güney 
Kore’ye yıllık 300 ton uranyum ihracatı gerçekleştiren 
Özbekistan, bu rakamı yıllık 500 tona çıkaracağı 
haberleri ise önceden basına yansımıştı. Eylül 
2017’de ise New York’ta düzenlenen Özbekistan-
ABD İş Forumu kapsamında, Özbekistan’da 
uranyum üretimi yapan Nevai Maden-Metalürji 
Kombinesi ile Amerikan Nukem şirketi arasında 7 yıl 
boyunca 300 milyon dolarlık uranyum konsantresi 
satışı konusunda anlaşma imzalanmıştı.

TÜRKMENİSTAN’DA KAPSAMLI ÇEVRE KORUMA 
PROJESİ TAMAMLANDI
Türkmenistan ve Almanya arasında, “İklim 
değişikliğiyle uyumlu olarak yerel topluluğun hayat 
standardını iyileştirmek için Ceyhun Nehri’nde 
toprak ve orman kaynaklarının yönetiminde 
ekosistemsel yaklaşım” başlıklı projenin tamamlana-
rak, uygulamaya sokulduğu bildirildi. 2015 yılında, 
Türkmenistan Çevre Koruma Devlet Komitesi ile Al-
man “Michael Succow Doğa Koruma Vakfı” tarafın-
dan konuyla ilgili olarak ilk defa mutabakat anlaşma-
sı imzalanmıştı. Söz konusu proje, alışılmadık doğa 
olayları, su temininin yetersizliği ve nüfus artışından 
kaynaklanan çevresel ve sosyo-ekonomik sorunları 
azaltarak, nadir ve değerli canlı organizmalarla kaplı 
olan hassas tugay ormanlarının korunmasını amaçlı-
yor. Türkmenistan’ın kuzeydoğusunda bulunan Le-
bap bölgesinde yürütülen projeyle birlikte, Ceyhun 
Nehri kıyılarında bulunan tugay ormanlarının yerini 
ve durumunu gösteren bölgesel bir harita geliştirildi.

KIRGIZİSTAN’DA KUMTOR ALTIN MADEN İŞLET-
ME SAHASI GENİŞLETİLDİ
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Kumtor altın 
maden işletme sahası genişletilmesini de içeren “Su 
Kanunu”ndaki değişiklikleri onayladı. Kırgızistan’da 
yarın görevini devredecek olan Cumhurbaşkanı Al-
mazbek Atambayev’in ülkenin kuzeyinde Kumtor 
altın sahasını işleten Kanadalı Centerra Gold şirke-
tinin altın arama yaptığı sahasını genişletmesine izin 
veren su mevzuatında değişiklikleri onayladığı bildi-
rildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı Atambayev’in onayla-
dığı su kanunu ile ülkede en büyük stratejik öneme 
sahip sanayi tesisinde kesintisiz üretimini sağlanma-
sının amaçlandığı belirtildi.  Kamuoyunda tartışı-
lan su kanunundaki değişiklikleri ile ilgili gerekçeli 
kararı hazırlayan cumhurbaşkanlığın açıklamasında, 
“Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın maden ana 
ocağına doğru “Davıdov” ile “Lısıy” adı verilen iki 
buzul kütlesinin kaydığının belirlendiği, bu iki buzul 
kütlesinin çökmesi durumunda, madende çalışanların 
can güvenliği riske atılacağı ve mevcut açık ve yer 
altında bulunan yaklaşık 200 tonluk altın rezervlerine 
ulaşmanın imkansız hale gelebileceği” aktarıldı.  Al-
tın madeninde olası üretiminin durması halinde, jeo-
teknik, çevresel, sosyo-ekonomik ve hukuki sonuç-
ları doğurabileceğinin dikkat çekilen açıklamada, su 
mevzuatındaki değişikliklerin sadece “Davıdov” ile 
“Lısıy” iki buzul kütlesini kapsadığının altı çizildi.  

TÜRKMENİSTAN ÜÇ ÜLKEYE ELEKTRİK İHRAÇ 
EDECEK
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve 
Pakistan’ın yer aldığı TUTAP projesinde Türkmenis-
tan’ın, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan’a elektrik 
ihraç edeceği öğrenildi. Elektrik ihracatı ve enerji 
paylaşımı için Orta Asya’da beş ülke bir araya geldi. 
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve 
Pakistan’ın yer aldığı TUTAP projesinde Türkmenis-
tan’ın, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan’a elektrik 
ihraç edeceği öğrenildi. Projenin ilk aşaması Türk-
menistan ile Afganistan arasındaki elektrik ihracatı 
için gereken altyapıyı hazırlamak olarak belirtildi. 
Özellikle, Tacikistan ve Pakistan’a aktarılacak elekt-
riğin Afganistan üzerinden iletilmesi nedeniyle bu 
ülke kilit bir rol oynayacak.Türkmenistan 2020’ye 
kadar 27.4 milyar KW/s elektrik 2030’da ise bunu 
35.5 KW/s elektrik hacmine çıkartarak üretmeyi he-
defliyor.
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ÇİN’DE KAZAK SORUNU
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Çinhay 
ve Hans eyaletlerinde yaşayan 1,5 milyondan 
fazla Kazak, yerel yönetim tarafından pasaport ve 
diğer resmi evrakların verilmemesi nedeniyle yurt 
dışına çıkamıyor. Çin hükümetinin, Uygur Özerk 
Bölgesi’nin bağımsızlığını elde etmek için 1997’de 
kurulan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi ile 
mücadele kapsamında Kazak kökenlilere yönelik 
baskılarını artırdığı belirtiliyor. Basına yansıyan 
haberlere göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 
ekim ayında 10 Kazak kökenli vatandaş, Uygur 
«ayrılıkçılarla» bağlantısı olduğu suçlamasıyla 
gözaltına alınmış ve bu kapsamda Kazaklara baskı 
uygulandığı ileri sürülmüştü.

KAZAKİSTAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN 25. 
YILI KUTLANDI
Azerbaycan’ın Astana Büyükelçiliği, Kazakistan ile 
Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılı 
dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Azerbaycan’ın As-
tana Büyükelçisi Raşad Mamadov’un ev sahipliğin-
de elçilik binasında verilen resepsiyona, Kazakistan’ı 
ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Ali Gasanov’un yanı sıra Kazakistan’da faaliyet 
gösteren yabancı ülke büyükelçileri, diplomatlar ve 
çok sayıda davetli katıldı. Gasanov yaptığı konuş-
mada, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki ilişki-
lerin derin tarihi köklere, coğrafik yakınlığa, ortak 
din ve kültüre dayalı olduğunu belirtti. Kazakistan 
ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde 
geliştiğine dikkati çeken Gasanov, “Düzenli olarak 
yapılan ikili üst düzey görüşmeler, parlamentolar, 
bakanlıklar, medya, sivil toplum arasındaki etkin 
işbirliği yapıcı ortaklığın derinleşmesini sağlıyor.” 
ifadesini kullandı. Gasanov, üst düzey siyasi ilişkile-
rin ticari ve ekonomik işbirliğini olumlu etkilediğini, 
Azerbaycan’ın Kazakistan’a makine parçaları, yağ-
layıcı ve tarım ürünleri ihraç ettiğini, Kazakistan’dan 
da kimyasal maddeler, metal, elektrik donatımları 
ve başka ürünleri aldıklarını dile getirdi. Bakü-Tif-
lis-Kars demir yolu hattının faaliyete geçmesinin ve 
Kazakistan’daki Aktau Limanı’nın modernizasyo-
nunun iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını 
sağlayacağına dikkati çeken Gasanov, şunları kaydet-
ti: “Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağlar ticaretle 
sınırlı kalmıyor. Yatırımcılarımız Kazakistan’a 
yatırım yapıyorlar. Toplam yatırım miktarı 200 
milyon dolardan fazla. Günümüzde Kazakistan’da 
800’den fazla Azerbaycan sermayeli firma çalışıyor.”

T“TÜRKMENİSTAN BÜYÜK İPEK YOLU’NUN KAL-
Bİ” KİTABI ANKARA’DA TANITILDI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimu-
hamedov’un “Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun 
Kalbi” kitabı için tanıtım konferansı düzenlendi. 
Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Gazi Üni-
versitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı iş 
birliğiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde düzen-
lenen konferansa Türkiye-Türkmenistan Parlamen-
tolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ordu 
Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan’ın Ankara 
Büyükelçisi İsankuli Amanlyev, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov, Gazi Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. İbrahim Uslan akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı. Büyükelçi Amanlyev, burada yaptığı 
konuşmada, Berdimuhamedov’un Türkmen halkı-
nın tarihi, kültürü, sanatı, sosyal, ekonomik hayatı, 
geçmişi, bugünü ve yarınları ile ilgili çok değerli 
eserleri Türkmen halkına kazandırdığını belirterek, 
“Türkmenistan Devlet Başkanının yeni kitabı, Türk-
menlerin geçtiği tarihi yolu doğru bir şekilde değer-
lendirmeye, Türkmenlerin kendine has milli kültürel 
özelliklerini, gelenek göreneklerini, örf adetlerini 
hayat sütunlarını tanımaya, Türkmen milletinin dün-
yanın bilimsel, ekonomik ve kültürel gelişim süreci-
ne yaptığı muazzam katkısını derin bir şekilde idrak 
etmeye büyük imkân sunmaktadır.” dedi.  Amanlyev, 
“Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi” kitabı-
nın ana fikrinin, tarihi gelişim prizması üzerinden, 
Türkmenistan’ın uluslararası düzeyde izlediği poli-
tikanın anlamını kavramaktan oluştuğunu ifade etti. 
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TARİHİ İPEK YOLU İLE TÜRK DÜNYASI CANLA-
NACAK
Tarihi İpek Yolu’nu canlandıracak olan Bakü-Tif-
lis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı, Türk dünyası ara-
sındaki ticareti de ayağa kaldıracak. Geçtiğimiz ay 
yük taşımacılığı alanında hizmet vermeye başlayan 
hattın yarattığı avantajları konuşmak için Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’dan ulaştırma ve ekonomi bakanları 
İstanbul’da toplandı. 30 Kasım Perşembe günü dü-
zenlenen Türk Konseyi Ekonomi Bakanlıkları’nın 
yedinci toplantısında ülkeler arasındaki ekonomik 
durum masaya yatırıldı. Toplantıda şu anda bu ülke-
lerle Türkiye arasında olan yaklaşık 7 milyar dolarlık 
ticari hacmin yakın vadede 10 milyar dolara çıkarıl-
ması için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

ÖZBEKİSTAN, İRAN’DA PETROKİMYA 
SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPACAK
İran’ın Ulusal Petrokimya Şirketi (NPC) Genel 
Müdürü Reza Norouzzadeh, Özbekistan’ın 
petrokimya alanında yatırım yapmaya istekli olduğu 
açıklamasında bulundu. Reza Norouzzadeh, Özbe-
kistan’ın özellikle “metanol”den “olefin”e geçiş üze-
rinde yatırım girişimleri başlattığını duyurdu. Reza 
Norouzzadeh’in, Özbekistan’ın Başbakan Yardımcısı 
Alişer Sultanov ile Tahran’daki görüşmesinden sonra 
bu açıklamalar yapıldı. Ayrıca İran’ın Petrol Bakanı 
Yardımcısı olan Norouzzadeh: “NPC’den ve Özbek 
heyetinden birer temsilci yatırım planlaması için 
atandı” dedi.

KIRGIZİSTAN DİLİNE SAHİP ÇIKIYOR
Kırgızistan’da 2019 yılında tüm devlet memurları 
Kırgız dilini bilmeleri gerekecek. Kırgızistan’daki 
tüm devlet çalışanlarının 2019 yılında Kırgız dili-
ni temel düzeyde bilmeleri gerekecek. Kırgızistan 
hükümeti Halkla İlişkiler ve Kitle İletişim Dairesi, 
Başbakan Sapar İsakov’un ilgili bir kararname im-
zaladığını bildirdi. Hükümet kararına göre: devlet 
memurları ve belediye yöneticileri devlet dilini aşa-
ğıda belirtilen seviyede bilmek zorundalar: Taban se-
viye (A2) - 2019’den başlayarak; Orta seviye (B1) 
- 2020’den; Orta (B2) seviyenin üstünde - 2021’den 
başlayarak Kırgızca bilinmesi zorunlu olacak.  2018 
yıl 1 Mart tarihinden itibaren tüm illerde hükümet ve 
belediye çalışanları Kırgız dili testlerinden geçirile-
cek. Resmi görevlerin yerine getirilmesi için gere-
ken düzeyde devlet dili bilgisini değerlendirmeleri 1 
Ocak 2019’dan itibaren başlayacak.

ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN, ÖZBEKİS-
TAN’A MİLYONLARCA DOLARLIK KREDİ

Asya Kalkınma Bankası, (AKB) Özbekistan’a sağ-
lık sektörünü geliştirmesi için 45 milyon dolar kre-
di verdiğini açıkladı. Asya Kalkınma Bankası, Orta 
Asya ülkelerindeki rolünü arttırmaya devam ediyor.  
AKB’nin Orta Asya bölümünde sağlık uzmanı ola-
rak çalışan Megan Counahan: “Özbekistan sağlık 
sektöründe yenilikler yaparak sistemini iyileştirmede 
sağlam adımlar attı. Ancak ülkenin yetersiz bölgeleri 
başta olmak üzere ülkede sağlık hizmetlerinin 
kalitesini arttırmaya halen acil bir ihtiyaç var. AKB, 
modern ekipman ve sağlık sektöründeki işgücünü 
geliştirme, eğitme hizmeti sağlayarak sağlık hizmet-
lerini geliştirmek için Özbekistan hükümeti ile ya-
kın bir iş birliği içinde çalışacak.” dedi.  Özbekistan 
doğum sırasında ölümlerin yüksek orana sahip olduğu 
bir ülke. AKB, verdiği kredi ile sağlık hizmetlerinin 
ölçeğinin genişlemesini hedeflediğini belirtti. Kredi 
kapsamında kırsal alanlarda 793 aile polikliniği 
kurulacağı ve ekipmanlarının eksiksiz sağlanacağı 
öğrenildi. Yine bu kapsamda yaklaşık 3,000 sağlık 
personelinin eğitimi hedefleniyor.

KAZAKİSTAN VE ÇİN ARASINDA “KAZAK” SO-
RUNU
Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Ka-
maldinov, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan 
Kazakların şikayeti üzerine Çin’in Astana Büyükel-
çisi Zhang Hanhuey ile görüştü. Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Kamaldinov’un, 
Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Ka-
zaklardan gelen şikayetlerin artması üzerine düzenli 
istişare yaptığı Çin Büyükelçisi Hanhuey ile görüştü-
ğü belirtildi. Görüşmede Çin’in Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi’nde yaşayan Kazakların durumunun ele alın-
dığı ifade edildi. Açıklamada, aralık ayında başkent 
Pekin’de düzenlenecek Kazakistan ile Çin dışişleri 
bakanları istişare toplantısında Kazakların yaşadığı 
sorunların gündeme getirileceği vurgulandı.
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TÜRKMENİSTAN ‘DAN, ARAL GÖLÜ’NÜN KUR-
TARILMASINA ÖZEL İLGİ
Aral Gölü’nde suların çekilmesinden kaynaklı çevre 
felaketi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından son-
ra bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya ülkelerini 
tedbir almaya sevk etti. 5 Orta Asya ülkesi Türkme-
nistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Taci-
kistan devlet başkanlarının kararı ile, 1993 yılında 
Uluslararası Aral Denizi Tasarruf Fonu oluşturuldu. 
Fonun 2017-2019 yılları Yürütme Komitesi Dönem 
Başkanlığını Türkmenistan yapıyor. Bu yılın Haziran 
ayında Aşkabat’ta, Türkmenistan’ın başkanlığı dö-
neminde fonun çalışmalarını yürüteceği bir ofis açıl-
mış ve Aral’ı Kurtarma Uluslararası Fonu Yürütme 
Komitesi Başkanlığına da Güzgeldi Baycanov atan-
mıştı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhammedov, Haziran ayında Aşkabat’taki ofisin 
açılması dolayısıyla yayınladığı mesajda “Başkanlığı 
döneminde Türkmenistan, Fon’un uluslararası profi-
linin kapsamlı ve sürdürülebilir duruma yükseltilme-
si için azami gayret gösterecek ve küresel afetlerle 
mücadeledeki önemini güçlendirmek için gerekli 
tüm önlemleri alacaktır.” demişti. Aşkabat’ta, Dev-
let Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un bu 
sözlerini teyit eden iki sözleşme imzalandı bugün. 
Fon Yürütme Komitesi Başkanlığı, Federal Almanya 
Uluslararası İşbirliği Cemiyeti ve Orta Asya Bölge-
sel Ekoloji Merkezi ile işbirliği anlaşması imzaladı. 
Anlaşmalarla, 40 yıl öncesinde göre suları yüzde 10 
seviyelerine düşen ve çöl olmakla karşı karşıya kalan 
Aral’ı kurtarmak için birlikte çalışma ve teknik des-
tek sağlama amaçlanıyor.

TÜRKMENELİ TV’NİN KERKÜK BÜROSUNA Sİ-
LAHLI SALDIRI
Irak Kerkük’te Türkçe yayın yapan Türkmeneli tele-
vizyonun, Altunköprü kasabasındaki bürosuna saldırı 
düzenlendi.  Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.  Ker-
kük Polis Müdürü yaptığı açıklamada “Kerkük’ten 
yayın yapan Türkmeneli televizyonunun Altunköprü 
bürosuna kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla 
saldırı düzenlendi. Olayda büroda görevli bir koruma 
yaralandı. Binada hasar oluştu.” ifadelerini kullandı.  
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

KIRGIZİSTAN İLE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ SI-
NIR KRİZİNDE 50. GÜNE GİRİLDİ
Kırgızistan ile Kazakistan arasında yaşanan politik 
gerilimlerden sonra sınırda Kazakistan tarafından 
çoğu tırın geçişine izin verilmedi.  Kırgızistan ile Ka-
zakistan arasında yaşanan politik gerilimlerden son-
ra sınırda Kazakistan tarafından çoğu tırın geçişine 
izin verilmedi. Sınırlarda yaşanan uzun kuyruklar 50 
gündür devam ediyor. Özellikle ticaret ile uğraşan ve 
taşımacılık yapan tırların geçişleri hala büyük prob-
lem arz ediyor.  İki ülke arasındaki kriz 15 Ekim’deki 
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki 
süreçte başladı. Kırgızistan’da ana muhalefetin 
cumhurbaşkanlığı adayı Ömürbek Babanov, Kaza-
kistan’ın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile 
Almatı’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev açıkça Babanov’u seçimlerde desteklediklerini 
belirtti.  Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev bu görüşmeye sert bir yanıt verdi. 
Kazak Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in “genç bir 
cumhurbaşkanı tercih ederiz” sözlerine “Nazarba-
yev bizim seçimlerde yarışan en yaşlı adaydan bile 
daha yaşlı” cevabıyla yanıt verdi. Kırgızistan bu gö-
rüşmeden sonra Kazakistan’a nota vermişti.  İki ülke 
arasında seçimlerden sonra da bir gelişme görülmedi. 
Başbakanlık seviyesindeki görüşmelerden de bir 
sonuç çıkmadı. Son olarak Minsk’teki Bağımsız 
Devletler Topluluğu’nun olağan toplantısında da ikili 
bir görüşmenin planlanmadığı açıklandı.

ORTA ASYA’DAN ÇİN’E 200 MİLYAR METREKÜP 
DOĞALGAZ TAŞINDI
Çin Ulusal Petrol Şirketi yaptığı açıklamada, 200 
milyar metreküp doğalgazın büyük bir enerji projesi 
vasıtasıyla Orta Asya’dan Çin’e taşındığını söyledi. 
Çin’in ilk sınır ötesi gaz projesi olan Çin-Orta Asya 
Boru Hattı Aralık 2009’da faaliyete geçmişti ve 
proje yıllık 55 milyar metre küp kapasiteli üç hattan 
oluşuyor. Bu boru hatları Özbekistan ve Kazakistan 
gibi ülkelerden geçiyor. Proje, kazan-kazan 
stratejisine bağlı olarak işliyor. 300 milyondan fazla 
Çinli bu projeden yarar sağlarken proje sayesinde 
Orta Asya’da yaklaşık 10.000 yeni iş yaratıldı. Proje 
bünyesinde yer alan D hattı halen yapım aşamasında 
ve bu hattın tamamlandıktan sonra her sene 30 milyar 
metre küp doğalgaz taşıması öngörülmektedir. Tah-
minler, 200 milyar metre küp doğal gazın yaklaşık 
266 milyon ton kömüre yakın enerji sağlayacağını 
ve karbondioksit salınımının 284 milyon ton, kükürt 
dioksit salınım miktarının ise 4.4 milyon ton azalta-
cağını gösteriyor. 
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HALEP’TE YIKILAN TÜRKMEN MAHALLELERİNE 
PYD SIZIYOR
Suriye Türkmen Meclisi, Esad ve İran destekli Şii 
milislerin saldırılarında yıkılan 6 mahalleye, terör 
örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin sızdığını 
açıkladı. Suriye Türkmen Meclisi, Beşar Esad reji-
mi ve İran destekli Şii milislerin Halep’in doğusunda 
en fazla Türkmen mahalleleri hedef aldığını, tama-
men yıkılan 6 mahalleye de terör örgütü PKK’nın 
Suriye uzantısı PYD’nin sızdığını bildirdi. Suriye 
Türkmen Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, 
15 Kasım’dan bu yana Halep’te “dünya tarihinin en 
ağır bombardımanı ve sivil katliamlarından birinin” 
yaşandığına dikkat çekildi. Esad rejimi ve müttefik-
lerinin, hava saldırılarına, 25 Kasım Cuma gününden 
itibaren de kara harekatıyla eşlik ettiği belirtilen açık-
lamada, “Rejim ve müttefiklerinin Halep’e yönelik 
insanlık dışı harekatında en çok hedef alınan bölgeler 
yine Türkmen bölgeleri oldu. Kadim Türk yurdu Ha-
lep’teki Türkmen mahalleleri Bustan Başa, Hüllük, 
Haydariye, Şeyh Faris, Şeyh Hıdır ve Baidin tama-
men yerle bir oldu. Binlerce sivil Türkmen doğrudan 
hedef alındı.” ifadelerine yer verildi. 

AZERBAYCAN, RUSYA’NIN ATADIĞI YENİ BÜYÜ-
KELÇİYİ REDDETTİ
Azerbaycan’ın yeni Rus büyükelçisinin atamasını 
reddetme kararına gerekçe olarak, Zuyev’in daha 
önce pek çok defa açıkça Ermenistan yanlısı tutum 
içine girmiş olması gösterildi. Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin 27 Kasım tarihinde, 2009 yılından bu 
yana görevde bulunan Rusya’nın Azerbaycan Büyü-
kelçisi Vladimir Dorokinin’i geri çağırmıştı. Doroki-
nin’in halefi olarak ise Temmuz ayında Giorgi Zu-
yev ismi ön plana çıktı. Fakat Azerbaycan’ın aldığı 
kararla, Zuyev’in atamasını reddettiği ortaya çıktı. 
Uluslararası arenada sık rastlanmayan bu olayın, 
iki ülke arasında ipleri gerebileceği ve diplomatik 
bir krize yol açabileceği değerlendiriliyor. Azerbay-
can’ın yeni Rus büyükelçisinin atamasını reddetme 
kararına gerekçe olarak ise, Zuyev’in daha önce pek 
çok defa açıkça Ermenistan yanlısı tutum içine gir-
miş olması gösterildi. Diğer yandan Rus cephesi, 
Zuyev’in Ermenistan destekçisi pozisyonu yüzünden 
Bakü tarafından reddedildiği iddialarını reddediyor.  
Reddedilen Zuyev’in, Lavrov’a çok yakın olduğu ve 
Lavrov’un da öteden beri Bakü’ye üstü kapalı bir gü-
vensizlik duyduğu biliniyor. 

NAZARBAYEV’İN KİTABI AZERBAYCAN TÜRK-
ÇESİNE ÇEVRİLDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in “Hayat Yolu” adlı kitabı Azerbaycan Türk-
çesine çevrildi. Uluslararası Türk Akademisi’nin 
desteği ile çevirisi yapılan kitabın tanıtımı için Ka-
zakistan’ın başkenti Astana’da tören düzenlendi. Ka-
zakistan 1. Cumhurbaşkanı Kütüphanesinde düzen-
lenen törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Ali Hasanov, Kütüphane Müdür Yardımcısı Mahmud 
Kasımbekov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Darhan Kıdırali, akademisyenler, yazarlar 
ve çok sayıda davetli katıldı. Tanıtım töreninde Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov bir 
konuşma yaptı. Hasanov, Türk dünyasının aksakalı 
Nazarbayev’in kitabının Azerbaycan Türkçesine çev-
rilmesinin, iki kardeş halk arasındaki karşılıklı sevgi 
ve güvenin önemine işaret ettiğini söyledi.  Hasanov, 
“Latin alfabesinde yayınlanan bu kitabın Latin alfa-
besine geçmeye hazırlanan Kazakistan ile bizi daha 
da yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.

KIRGIZİSTAN VE KAZAKİSTAN, SINIR SORUNLA-
RI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

Nazarbayev ve Jeenbekov’un görüşmesinde sınırla-
rın geçici olarak açılması üzerinde anlaşıldığı açık-
landı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeen-
bekov, “Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgüt”nün 
Belarus’un başkenti Minsk’teki toplantısında Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile gö-
rüşmeye hazır olduklarını belirtmişti. Her iki ülkenin 
lideri Minsk’te görüştüler. Nazarbayev ve Jeenbe-
kov’un görüşmesinde sınırların geçici olarak açılma-
sı üzerinde anlaşıldığı açıklandı. Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliği 
kriterleri kapsamında bir yol haritasının çizilmesi ve 
bu kriterlere süreç içerisinde adapte olunması gerek-
tiğini belirtti. Anlaşmaya göre bu kriterler uygulana-
na kadar sınırların geçici olarak açılacağı öğrenildi. 
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TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDA, BEL-
GE TASDİKİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Türkmenistan’da faaliyet gösteren çok sayıda şir-
ket, kurum ve kişileri bilgilendirmek amacıyla Tür-
kiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği’nce bir duyuru ya-
yınlandı ve yeni uygulamanın detayları açıklandı. 
Açıklamada belge tasdiki konusundaki uygulamalar 
ayrıntılı olarak belirtiliyor. Buna göre, Türkiye’de 
düzenlenen belgelerin Türkmenistan’da geçerlilik 
kazanması için; - Düzenlenen belgedeki imza ve 
mührün, belgeyi düzenleyen kurumun bağlı olduğu 
il valiliğince tasdik edilmesi; ardından valilik imza 
ve mührünün, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın  Ankara/
Balgat ana binasının Konsolosluk Bölümünden tas-
dik ettirilmesi; son olarak da söz konusu belgenin, 
Ankara’da bulunan Türkmenistan Büyükelçiliği veya 
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği tarafından tas-
dik edilmesi gerekiyor. T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın 
imza ve mührünün Ankara’da bulunan Türkmenis-
tan Büyükelçiliğince tasdik edilmesi halinde, ayrı-
ca Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliğince tasdikine 
ihtiyaç bulunmuyor. Türkmenistan’da düzenlenerek 
Türkiye’de kullanılacak belgelerin tasdik sürecin-
de de benzer bir uygulamaya geçildi. - Türkmenis-
tan’ın ilgili kurumlarınca düzenlenen belgeler önce, 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanacak; 
ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığınca onay-
lanan belgenin imza ve mühür tasdiki de Türkiye’nin 
Aşkabat Büyükelçiliğince yapılacak. Açıklamada, 
Türkmen dilinde hazırlanan belgelerin, Türkiye’nin 
Aşkabat Büyükelçiliğince tanınan tercüme büroların-
dan birisi tarafından yapılacak çevirisinin de önceden 
olduğu gibi Büyükelçilik tarafından onaylanacağı 
duyuruldu.

TAŞKENT’TE, “KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK HAFTASI”
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te «Küresel 
Girişimcilik Haftası» düzenlendi. Ülkede ilk defa 
düzenlenen etkinliğin, çeşitli ülkelerden girişimcile-
rin deneyimlerinin doğrudan değiş tokuş edildiği bir 
platform olması arzulanıyor. Kazakistan, Kırgızistan, 
İsrail, Tacikistan ve diğer pek çok ülkeden üst düzey 
şirket yöneticileri, girişimciler ve yatırımcılar, Küre-
sel Girişimcilik Haftası’na katıldı. 19 Kasım’da biten 
etkinliklere genç girişimciler, ekonomistler, yerel şir-
ketlerin yöneticileri de dahil olmak üzere 5 binden 
fazla insanın katılım sağladı. Özbekistan Uluslararası 
İş ve Teknoloji Birliği, Özbekistan Gençlik Birliği ile 
Sanayi ve Ticaret Odası gibi kuruluşlar, Küresel Gi-
rişimcilik Haftası’nın düzenleyicileri olarak ön plana 
çıktı.

2018’DE KAZAKİSTAN, KGAÖ’YE BAŞKANLIK 
EDECEK

Minsk’te yapılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Ör-
gütü’nün geniş formatında düzenlenen jübile toplan-
tısı sırasında Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko, Kazakistan’ın 2018’de KGAÖ’ye baş-
kanlık edeceğini belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev bu nedenle toplantıda konuş-
ma yaptı. Konuşmasını başlamadan önce Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’u cumhur-
başkanı görevini başlamasıyla tebrik eden Nazar-
bayev, Kırgız halkına başarılar diledi. Nazarbayev, 
örgüte başkanlığın Kazakistan’a geçişiyle bağlantılı 
olarak 2018 yılında KGAÖ’nün çalışmalarında ön-
celikleri belirledi. Ona göre, 2018 yılındaki öncelikli 
yönergeler, KGAÖ üye devletlerinin askeri alanda 
etkileşim araçlarının genişletilmesi, pratik ve aske-
ri-teknik işbirliği organizasyonu, terörle mücadele 
için uluslararası bir sistem oluşturulmasına katılım, 
siber güvenlik tehditlerine ortak yanıt, uyuşturucu 
kaçakçılığına yönelik tedbirlerin etkinliğini arttır-
maktır. Bu talimatların Örgüt üyeleri arasında destek 
bulacağını ve birlikte çözüleceğini umuyoruz.” Dedi.

AZERBAYCAN, BM’NİN KIRIM TASARISI İÇİN NE-
DEN OY VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI
Azerbaycan Dışişleri Bakanılığı Basın Sözcüsü Hik-
met Hacıyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üçün-
cü Komitesi’nin oturumu sırasında güncelleştirilmiş 
“Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol’de (Akyar) 
İnsan Hakları Durumu”ile ilgili karar tasarısının oy-
lanması sırasında ülkesinin neden tarafsız kaldığını 
açıkladı. Hacıyev, “Özel durum olarak, söz konusu 
kararda var olan bazı genel kavramsal ve metodolojik 
maddeleri dolayısıyla Azerbaycan tarafı oylamaya 
katılmadı.” dedi. Öte yandan Haciyev, Azerbaycan 
ve Ukrayna’nın her zaman birbirinin toprak bütün-
lüğü ve egemenliğini desteklediklerini ve ülkesinin 
bu tutumunun ikili buluşmalarda ve uluslararası plat-
formlarda defalarca teyit edildiğini belirtti.
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UKRAYNA’DAN TATAR DİLİNE DESTEK
Kiev, Tataristan Cumhuriyeti’ndeki milli dil Tatar-
ca’nın baskı altındaki durumunu AGİT’in dikkatine 
sundu. Ukrayna’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi İgor Prokopçuk, 
Rusya’daki ulusal azınlıkların haklarının ihlal edil-
mesini kınadı. AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Ko-
miseri Lamberto Zannier, teşkilatın toplantısında 
ulusal azınlıklarla ilgili rapor sunduktan sonra açık-
lamalarda bulunan Prokopçuk, teşkilata Rusya’daki 
ulusal azınlıkların kötüleşen durumuna dikkat etme 
çağrısı yaptı. Prokopçuk, “Ukraynalı sivil toplum 
kuruluşlarına ve aktivistlerine karşı uygulanan Uk-
rayna karşıtı uygulamaları, Rusya’daki yegane Uk-
rayna Edebiyatı Kütüphanesi’nin kapatılması ile il-
gili çabaları defalarca kınadık. Söz konusu eylemler 
Rusya’da üçüncü büyük bir etnik grubun milli kim-
liğinin korunması ve gelişmesine, kültür ve dilsel 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ciddi zarar veriyor.” 
dedi. Ayrıca Ukraynalı diplomat, Rusya’nın Tataris-
tan Cumhuriyeti’nde Tatar diline karşı uyguladığı ay-
rımcılığı da kınadı. Prokopçuk, konuşması sırasında 
Tataristan Anayasası’na göre Rus diliyle aynı statüye 
sahip Tatar diline yapılan yasa dışı saldırıların ve bu 
dili özerk cumhuriyetin eğitim alanından yok etme 
çabalarının kınandığı Dünya Kırım Tatar Kongresi 
(DKTK) beyannamesini örnek olarak göstererek Rus 
baskısının farklı cephelerine dikkat çekti. Bilindiği 
gibi Tataristan Devlet Şurası’nın 33. oturumunda Ta-
tarca’nın okullarda okutulmasına dair büyük bir taviz 
verildi. Alınan karara göre Tataristan’da Tatarca 1. ve 
9. sınıflar arasında haftada sadece 2 saat, 9. sınıftan 
sonra ise seçmeli olarak okutulacak. Öncesinde Tata-
ristan’da Tatarca eğitimi haftada en az 6 saat olarak 
veriliyordu. Ayrıca 10 ve 11. sınıflardaki zorunluluk 
şartı da yeni düzenleme ile ortadan kaldırıldı.

KIRGIZİSTAN’IN 5’İNCİ CUMHURBAŞKANI CEEN-
BEKOV, YEMİN ETTİ

Kırgızistan’da 15 Ekim’de yapılan cumhurbaşkan-
lığı seçimini kazanan Sosyal Demokrat Partisinin 
(SDP) adayı Sooronbay Ceenbekov, yemin ederek 
görevine başladı. Ceenbekov’un yemin töreni, Cum-
hurbaşkanlığı Konutları’ndaki Kırgız geleneksel 
çadırı şeklindeki Ene-Say Kongre Salonu’nda yapıl-
dı. Yabancı konukların davet edilmediği ve sadece 
cumhurbaşkanlığı basın merkezinin izlediği yemin 
töreni, sahneye Merkez Seçim Komisyonu (MSK) 
Başkanı Nurjan Şaildabekova, Cumhurbaşkanı Al-
mazbek Atambayev ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini 
kazanan Ceenbekov’un davet edilmesi ile başladı. 
Şaildabekova, 15 Ekim’de yapılan cumhurbaşkan-
lığı seçimlerin ilk turunda oyların yüzde 54,22’sini 
alan Ceenbekov’un seçimleri kazandığını belirterek, 
cumhurbaşkanlığı mazbatasını teslim etti. Kırgız 
bayrağını öpen Ceenbekov, Atambayev’den Kırgız 
Sancağı’nı devaldı ve sağ elini anayasaya koyarak 
ant içti. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası tarafından 
seslendirilen ulusal marşı sırada üç top atışının ya-
pılmasıyla devam eden törende konuşan Ceenbekov, 
cumhurbaşkanlığı görevinde ilk olarak, adil ve şeffaf 
seçimlerin yapılmasında emeği geçen Atambayev’i 
devletin en üst ödülü ile ödüllendirilmesine ilişkin 
kararı imzalayacağını bildirdi. Ceenbekov, çok ulus-
lu halkın birlik ve beraberliğine vurgu yaptığı konuş-
masında, ülkede ve özellikle bürokraside bölgesel ve 
etnik ayrımcılığa izin vermeyeceğini vurguladı. Ba-
ğımsız Kırgızistan’ın demokratik yolda ilerlediğini 
tüm dünyaya kanıtladığını belirten Ceenbekov, “Ba-
ğımsızlık tarihimizde ilk defa barışçıl yolla iktidar el 
değiştiriyor.” ifadesini kullandı. Halkına, partililerine 
teşekkür eden Ceenbekov, dış politikada ulusal çıkar-
ların korunmasına devam edileceğini kaydederek, 
“Rusya Federasyonu ile stratejik ilişkilerimizi güç-
lendireceğiz. Avrupa Birliği üye ülkeleri ile yakın 
ilişki kurmaya devam edeceğiz. Türkiye ve ABD ile 
iş birliğimizi geliştireceğiz.”dedi. 
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KAZAKİSTAN’DAN ORTA ASYA LİDERLER ZİR-
VESİ ÖNERİSİ
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahma-
nov Nevruz’da Orta Asya liderlerinin toplanmasını 
önerdi. Kazakistan’da “Yeni Küresel Gerçeklikte 
Kazakistan’ın Modernizasyon Modeli” konferan-
sı düzenlendi. Konferansa, 16 ülkenin parlamen-
to temsilcileri katıldı. Kazakistan Parlamentosu ve 
Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği kon-
feransın açılış konuşmasını Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Kayrat Abdrahmanov yaptı. Abdrahmanov, 
Orta Asya ülkeleri cumhurbaşkanlarını Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlı-
ğında, Nevruz’da gayrı resmi görüşmelerde bulun-
mak üzere bir araya getirme önerisinde bulundu. 
Abdrahmanov, bölge ülkelerinin ortak bayramı nev-
ruzda gerçekleşecek bir zirvenin, ülkeler arasındaki 
ilişkileri geliştirme ve sorunların çözümünde ko-
laylık sağlayacağına inandığını söyledi.  Kazakis-
tan Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nigmatu-
lin başkanlığında düzenlenen konferansa aralarında 
Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan ve  
Rusya Parlamentolarından heyetlerin de bulunduğu 
16 ülkeden heyetler katıldı. 

TÜRKMENİSTAN’DA “ULUSLARARARASI İPEK 
YOLU RALLİSİ” DÜZENLENECEK   
Türkmenistan’da “Uluslarararası İpek Yolu Rallisi” 
düzenlenecek. 2018 yılındaki yarışlar Amuderya neh-
ri kıyısından başlayıp Hazar Denizi’nde son bulacak. 
2018 yılında yapılacak rallinin Türkmenistan’ın tanı-
tımına yapacağı katkının yanı sıra ilginç görüntüle-
re de sahne olması bekleniyor. Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, hafta içinde 
başkent Aşkabat’taki Otomobil Sporları Merkezinde 
incelemelerde bulundu.  Türkmen lider incelemeleri 
sırasında, Türkmenistan’da 2018 yılı temasının “Bü-
yük İpek Yolunun Kalbi, Türkmenistan” olarak belir-
lenmiş olmasına dikkat çekti. 

YENİ BÜYÜK İPEK YOLU 2018 ULUSLARARASI 
GEZİSİ                                                                         
Yeni Büyük İpek Yolu 2018 Uluslararası Gezisi, Ka-
zakistan himayesinde gelecek yıl nisan ve haziran 
ayları arasında düzenlenecek. Kazakistan Kültür ve 
Spor Bakanlığı Kültür ve Sanat Departmanı Müdürü 
Almaz Nurazhan, Kazmedia Merkezi’nde yapılan ba-
sın toplantısında, Kazakistan himayesinde Polonyalı 
seyyah ve araştırmacı Yatsek Palkeviç’in başkanlık 
edeceği Yeni İpek Yolu 2018 Gezisi’nin düzenlenece-
ğini söyledi. Çin’den başlayacak gezi rotasının Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Belarus’u 
geçerek haziran ayında Polonya’da sona ereceğine 
işaret eden Nurazhan, “Gezinin amacı Asya ile Avru-
pa’yı bağlayan tarihi İpek Yolu’nun geçtiği ülkelerin 
kültürel bağlarını anlatmak.” dedi. Nurazhan, 33’ten 
fazla tarihi yeri içeren gezinin Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafın-
dan desteklendiğini sözlerine ekledi. Kazak Turizm 
Milli Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ti-
mur Duysengaliyev de bu yıl haziran-eylül aylarında 
gerçekleşen Astana EXPO 2017 Uluslararası Ener-
ji Fuarı’ndan sonra Kazakistan’ın sadece petrol ve 
doğalgaz ülkesi değil, turizm ülkesi olarak dünyaya 
açıldığının altını çizdi. Kazakistan’ın turizm potan-
siyelinin yurt dışında tanıtılması açısından İpek Yolu 
teması gibi güçlü araçları kullanacaklarını söyleyedi.

TİKA’DAN KIRGIZİSTAN’DA İÇME SUYU PROJESİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Kırgızistan’ın kuzeyinde Krasnıy Reçka kö-
yünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeyi ta-
mamlayarak hizmete soktu. Kırgızistan Ahıska Türk-
leri Derneğinin talebi üzerine TİKA Bişkek Program 
Koordinatörlüğü, Krasnıy Reçka’da 125 hanenin su 
ihtiyacını karşılamak için yer altına bin 250 metre 
uzunluğunda ana su borusu döşetti ve köy camisinin 
bulunduğu yerleşkeye çeşme yaptırdı. Düzenlenen 
açılış törenine, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Ko-
labaş, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Mus-
lu, Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 
yerel yönetim yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı. 
Kur’an Kerim’in okunmasıyla başlayan törede Ko-
labaş, TİKA Başkanı Serdar Çam’ın selamlarını ile-
terek başladığı konuşmasında, Kırgız halkıyla sosyal 
alanda projeleri hayata geçirmeye devam edecekle-
rini vurguladı. TİKA projelerinin köy halkına hayırlı 
olmasını dileyen Kolabaş, “Çeşmenin kurulduğu yer-
de hep bayram olsun.” ifadesini kullandı.
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ÖZ VATANLARINDA İLK CUMA NAMAZI
Ukrayna’dan getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesi-
ne yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesinde-
kiler, öz vatanlarında ilk cuma namazını kılmanın 
mutluluğunu yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın ko-
ordinasyonuyla Ukrayna’dan getirilerek Erzincan’ın 
Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son 
kafilesindekiler, öz vatanlarında ilk cuma namazını 
kılmanın mutluluğunu yaşadı. Üzümlü ilçesine bağlı 
Bayırbağ köyünde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) tarafından yaptırılan konutlara yerleştirilen 
Ahıska Türkleri, yeni bir yaşama başladıkları toprak-
lardaki ilk cuma namazında Ensar Camisi’nde bu-
luştu. Namaz öncesi Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, camide Ahıska 
sürgününün 73. yılı dolayısıyla cemaate sürgün te-
malı sunum yaptı. Cuma namazına yoğun ilgi göste-
ren Ahıska Türkleri, sohbetin ardından cuma namazı-
nı kılıp dua etti. DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marad 
Rasulov, kente 250 kişilik Ahıska Türkü kafilesinin 
geldiğini anımsattı. Ailelerin öz vatanlarına kavuş-
manın heyecanını yaşadığını ifade eden Rasulov, 
“Dün gelen grup, bugün ilk defa ezan sesini duydu-
lar. Hepsi çok duygulandı çünkü biz Ukrayna’da dı-
şarıda ezan sesi duymuyoruz. Böyle güzel bir camide 
cuma namazı kılmak herkese heyecan verdi. İnsanlar 
çok mutlu. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımız-
dan, bakanlarımızdan emeği geçen herkesten Allah 
razı olsun. Namaz öncesin de sürgün dönemindeki 
vefat eden insanlarımıza dualar edildi.” dedi. Ahıska 
Türklerinden Tayyip Binalioğlu ise en büyük dilek-
lerinin gerçekleştiğini dile getirerek, “Allah’a bin-
lerce şükürler olsun ki çoktandır arzu ettiğimiz, ata 
babalarımızın arzu ettiği rüyası gerçek oldu. Bugün 
ana vatanın toprağında ilk defa ezan seslerini işittik. 
Bizim çocuklarımız ana vatanda bahtlarını bulsun-
lar. Büyüklerimize de sağlık ve selamet diliyoruz. 
Bu devleti güzelleştirmek için halkımız, dinimiz için 
hizmet edeceğiz çoluk çocuğumuzla.” diye konuştu. 

AŞKABAT’TA ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, ölümünün 79. yılında Türkmenis-
tan’ın başkenti Aşkabat’ta anıldı. Aşkabat’ta bulunan 
Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenle-
nen törene Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu, bü-
yükelçilik çalışanları, Türk vatandaşları ve öğrenciler 
katıldı. Törende Türkmenistan hükümetini temsilen 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Hacıyev bulundu. 
Yerel saat ile 09.05’de saygı duruşu ile başlayan 
anma töreninde, saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı ve Türkmen Milli Marşı okundu. Daha sonra 
Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Hacı-
yev ve Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Ka-
pucu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Bü-
yükelçi Mustafa Kapucu anma töreninde yaptığı 
konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri 
ve siyasi dehası ile liderliğine vurgu yaptı. Ata-
türk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı sadece askeri yeteneğiyle 
değil aynı zamanda diplomasi yeteneğiyle de kazan-
dığını, savaşın sadece cephede değil masada da kaza-
nılmasını gösterdiğini belirten Büyükelçi Kapu-
cu, “Kurtuluş savaşı sırasında izlediği siyaset, 
taktiksel ittifaklar, bozguna uğrattığı devletlerle son-
radan yaptığı anlaşmalar ve zamanında Türkiye’ye 
“Hasta Adam” yakıştırması yapanların, sonradan 
Cumhuriyet karşısında ceket iliklemeleri, Atatürk’ün 
diplomasi ve dış politikadaki dehasının ve vizyoner 
bakışının bir sonucudur.” dedi.

TÜRK DÜNYASININ MİLLİ KÜTÜPHANELERİ BİR-
LEŞİYOR
“Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Toplulukları 
Milli Kütüphaneleri Birliği” kuruluyor. Birlik, Türk 
dilinin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışacak. 
Türk devletlerinin milli kütüphanelerinin birleşmesi-
ne karar verildi. Birlik, Türk dünyasına ait olan kitap-
ların da dijital ortama geçirilmesini sağlayacak. 
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KAZAKİSTAN’IN İHRACATI YÜZDE 31,1 ARTTI
Kazakistan’ın ihracatı yüzde 31,1 artışla 35,1 mil-
yar doları buldu. Kazakistan’ın cari işlemler hesabı 
2017’nin 9 ayında yüzde 16,4 azalarak 5 milyara 
gerilerken, ülkenin ihracatı yüzde 31,1 artışla 35,1 
milyar doları buldu. Kazakistan Milli Bankasından 
yapılan yazılı açıklamada, ön verilere göre ülkenin 
cari işlemler hesabının bu yılın 9 ayında 5 milyar 44 
milyon dolar düzeyinde açık verirken bu rakamın 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 azaldı-
ğı bildirildi. Açıklamada, “Mal ihracatı 9 ayda 2016 
yılının ayına dönemine göre yüzde 31,1 yükseldi ve 
8,3 milyar dolarlık artışla 35,1 milyar dolar düzeyin-
de gerçekleşti.” denildi. 
KAZAKİSTAN’DA YENİ ALFABEYLE İLK GAZETE 
BASILDI
Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı alan 
Kazakistan’da, Latin alfabesinde gazete yayımlandı. 
Kostanay eyaletindeki Arkalık Habarı gazetesinin ilk 
sayfası Latin alfabesinde düzenlendi. Gazetenin Baş 
Editörü Kayrat Esmagambetov, yaptığı açıklamada, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
geçen hafta Latin alfabesine geçişle ilgili kararname-
yi imzaladığını hatırlatarak, “Bu bağlamda deneme 
amaçlı gazetemizin ilk sayfasını Latin alfabesinde 
düzenleme kararı aldık.” ifadelerini kullandı. 

TÜRK DÜNYASI PORTALLARI HAZIR
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Uluslararası Türk 
Akademisi (TWESCO) tarafından “Atalar Mirası” 
multimedya portalı ve “Türk Barometre” projelerinin 
tanıtımı yapıldı. TWESCO’nun Milli Kütüphanede 
düzenlediği “Türk Dünyasında Manevi Yenilenme: 
Tarih. Biliş. Kişilik.” temalı uluslararası konferan-
sı çerçevesinde Türk Cumhuriyetlerinin sosyal ve 
ekonomik durumunu araştırmayı amaçlayan “Türk 
Barometre” projesi ve Türk Dünyası tarihi ve kültü-
rel eserleri bir arada toplayan “Atalar Mirası” mul-
timedya portalının tanıtımı gerçekleşti. TWESCO 
Başkanı Darhan Kıdırali, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in 2015’te Astana’da yapılan Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi zirvesinde Türk 
Dünyası eserlerini bir arada toplama talimatı üzerine 
“Atalar Mirası” multimedya portalı projesini hayata 
geçirdiklerini belirtti. Türk Konseyine üye devletle-
rin bilim adamlarıyla danışarak, multimedya portalı-
nı oluşturduklarına işaret eden Kıdırali, “Portalı kısa 
zamanda hayata geçirdik. 3 bin yıllık tarihimizdeki 
yazılı eserleri, kayadaki yazıtlar, ortak dönem Türk-
çesindeki Balasagun gibi klasik yazarların eserleri 
portala dahil edildi.” dedi. Kıdırali, portalı geliştir-
meye devam edeceklerini dile getirerek, “Portal sı-
nırsız kaynak bulundurabilme kapasitesine sahiptir 
ve Azerice, Kazakça, Kırgızca ve Türkçe’nin yanı 
sıra çeşitli dillerde hizmet verecektir.” diye konuştu. 
Portala her ülkenin kendi kültürel varlığını yerleşti-
rebileceğini söyleyen Kıdırali, milyonlarca kütüp-
hanenin sığabileceği bir portal olacağını vurguladı. 
Kıdırali, Türk Cumhuriyetleri halklarının sosyal ve 
ekonomik durumunun temel göstergelerini ölçmek 
ve onların yeni entegrasyon kimliğinin oluşmasının 
izlenmesi amacıyla Türk Barometre projesini geliş-
tirdiklerini aktardı. Proje çerçevesinde ilk sosyolo-
jik araştırmayı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan’ın başkentle-
rinde gerçekleştirdiklerine işaret eden Kıdırali, 18 
yaş üzerindeki insanlar arasında sosyolojik araştırma 
yaptıklarını ve bunun sonuçlarını değerlendirecekle-
rini söyledi. Kıdırali, “Amacımız eksik tarafımız ne-
dir, neler yapmamız gerekiyor, birbirimizi ne kadar 
tanıyoruz bunları tespit etmektir. İleride yılda 2 defa 
Türk Barometre sosyolojik araştırmalarını yapmayı 
ve sonucu Türk Cumhuriyetleri devlet başkanlarına 
sunmayı hedefliyoruz.” dedi.
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI RUSYA’DA

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 
Rusya’da... İlk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya gerçek-
leştiren Kırgız Cumhurbaşkanı, Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Hükümet 
Başkanı Dmitriy Medvedev’le görüşmelerde bulun-
du. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan 
açıklamada, Medvedev ile Ceenbekov görüşmesinde 
masada Kırgız- Rus iş birliği vardı. Ceenbekov daha 
sonra Putin ile görüştü. Putin, Kırgız Cumhurbaş-
kanına ilk ziyaretin ülkesine yapılmasından dolayı 
minnettarlığını ifade etti. Putin, güvenlik alanında 
Kırgızistan ile Rusya arasındaki iş birliğinin devam 
edeceğini umduğunu da belirtti. Kırgız lider Ceen-
bekov ise, Kırgızistan ve Rusya arasındaki ilişkile-
rin gelişimi konusundaki kişisel dikkati için Putin’e 
teşekkür etti, “Ben, stratejik ortaklığı daha iyi hale 
getirmek ve geliştirmek için elimden geleni yapaca-
ğım.” dedi. 

TONYUKUK’UN MEZARI BULUNDU                                                                                                                                      
Türk bilim insanları bilinen ilk Türk yazar, tarihçi 
ve devlet adamı Bilge Tonyukuk’un mezarını buldu. 
2001’den bu yana Kazakistan’ın Ulanbatur bölge-
sinde yapılan çalışmalarda Türk devlet adamı Bilge 
Tonyukuk’un mezarına ulaştı. Tonyukuk, Türkler 
için önemli bir devlet adamı. Tonyukuk, Göktürk-
ler devrinde yaşayan İlteriş Kağan, Kapagan Kağan, 
Bögü Han ile Bilge Kağan’a hem baş vezirlik, hem 
de başkomutanlık yapmış önemli bir isim. Moğolis-
tan’ın Altay bölgesinde yapılan çalışmalar 2009’dan 
bu yana Altaylar’da kaya resimleri ve kurgan me-
zarlar üzerine yoğun çalışma yürütüldü. 500 kurgan 
arasında Tonyukuk’un mezarı arandı. Avrasya Göçer 
Kültürler Arkeolojisi uzmanı Prof. Dr. Semih Güne-
ri, Tonyukuk’un mezarını bulduklarını söyledi. Türk 
bilim insanları Tonyukuk’a ait olan kurganı kazmak 
istiyor. Ancak arkeolojik kazılar, restorasyon ve kon-
servasyon üniversite bütçesini aştığı için çalışmalar 
yapılamıyor.

KAZAKİSTAN, RUSYA’YA VERDİĞİ TOPRAKLARI 
GERİ ALDI
Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü için Rusya’ya kira-
ladığı alanın 11 bin hektarlık kısmını geri aldı.Savun-
ma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığı, yaptığı 
yazılı açıklamada Rusya ile Kazakistan arasında 10 
Aralık 1994’te imzalanan Baykonur Uzay Üssü’nün 
kira anlaşmasında değişiklikler yapılmasına dair pro-
tokolün kabul edildiğini belirtti. Protokol uyarısınca 
Akay ve Toretam kasabaları arasındaki 11 bin hektar 
arazinin Baykonur için Rusya’nın kiraladığı alandan 
çıkartılarak sosyal ve ekonomik altyapısının gelişti-
rilmesi için Kızılorda eyaletine verildiği ifade edil-
di. Kazakistan ve Rusya sağlık bakanlıkları arasında 
imzalanan ve Baykonur kenti ve etrafındaki Toretam 
ve Akay kasabaları sakinlerine sağlık hizmeti sağ-
lanmasını öngören anlaşmada da değişiklik yapıldı-
ğı kaydedilen açıklamada, “Protokol, Baykonur’da 
Toretam ve Akay’da yaşayan Kazaklar için sağlık 
sisteminin iyileştirilmesini öngörüyor.” ifadeleri kul-
lanıldı. Kazakistan, Baykonur üssü için Kızılorda 
eyaletindeki 6 bin 717 metrekare alanı ve Baykonur 
kentini 2050 yılına kadar Rusya’ya kiralamıştı.

ÖZBEKİSTAN, TÜRK VATANDAŞLARINA 3 GÜN 
İÇİNDE VİZE VERİYOR
Özbekistan, sıkı vize politikasını yumuşatarak Türk 
vatandaşlarına vize kolaylığı getiriyor. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Devlet 
Başkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki görüşmenin 
ardından iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştiril-
mesi amacıyla yoğun bir çalışma başlatıldı. Dışişleri 
Bakanlığı Semerkant Konsolosluk Hizmeti Başkanı 
Zafer Muhtarov, burada yaptığı açıklamada, iki ülke-
nin büyük potansiyeline inandıklarını belirterek, vize 
başvurularına 3 gün içinde cevap verdiklerini dile ge-
tirdi. “Vize hizmetleri daha da kolaylaşacak.” diyen 
Muhtarov, bir basın mensubunun vize masraflarının 
yüksek olduğunu belirtmesi üzerine ise bunun da dü-
şürülmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. 
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BAKÜ’DE “KARABAĞ’IN SESİ” İSİMLİ KONSER 
PROGRAMI DÜZENLENDİ
Azerbaycan’da ağırlıklı olarak Karabağ göçmenleri-
ne yönelik projeler üreten Tekâmül ve Entegrasyon 
Uluslararası İçtimai Birliği tarafından çatışma bölge-
sinde yaşayan ve zorunlu göçmen ailelerinin çocuk-
larının yeteneklerinin keşfedilmesi ve tanıtılmasını 
amaçlayan “Karabağ’ın Sesi” projesi çerçevesinde 
TİKA’nın desteği ile Azerbaycan Milli Konserva-
tuvarında düzenlenen konser programında, göçmen 
ailelerin çocukları Azerbaycan halk sanatı eserlerini 
icra ettiler. Düzenlenen konser programında konuşan 
Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörü Siyavuş 
Kerimi, anayurtlarından uzak düşmüş Karabağlı ye-
teneklerin öne çıkmasında ve desteklenmesinde eme-
ği geçenlere şükranlarını sundu. 

PODGORİTSA’DA OSMANLI  SAAT KULESİ RES-
TORE EDİLDİ
Osmanlı döneminde Podgoritsa bölgesinde vali un-
vanıyla devleti yöneten Haci Mehmed Paşa Osmana-
giç, 17. yüzyılın son dönemlerinde Karadağ’ın baş-
kenti Podgoritsa’da hayrat olarak Saat Kulesini, Okul 
ve Osmanagiç camii adında bir cami inşa ettirmiştir. 
20. yüzyılın ortalarına kadar Podgoritsa’daki en yük-
sek yapı olarak bilinen ve şehrin simgesi olarak gös-
terilen tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanların 
buluşma yeri olan 20 metre yüksekliğindeki Saat Ku-
lesi TİKA tarafından restore edilerek yeniden eski ih-
tişamına kavuştu. Tamamen taştan yapılan dört kena-
rı, üst kısmında dört penceresi bulunan Saat Kulesi, 
kentte, ayakta kalmayı başaran nadir Osmanlı tarihi 
eserlerinden birisidir. Osmanagiç Camii avlusunda 
medfun Hacı Mehmed Paşa Osmanagiç’in inşa ettir-
diği Osmanagiç Camii de TİKA tarafından da restore 
edilerek korunmuştu.

“ORTA ÇAĞLARDAKİ SEMERKANT MEDRESE-İ 
ALİYELERİN İSLAM UYGARLIĞI VE EĞİTİM SİS-
TEMİNİN GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ” KONULU 
SEMPOZYUM

“Orta Çağlardaki Semerkant Medrese-İ Aliyelerin 
İslam Uygarlığı ve Eğitim Sisteminin Gelişmesinde-
ki Rolü” Konulu Uluslararası Sempozyum Sempoz-
yum, TİKA’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli Kültür 
Derneği Başkanlığı, Semerkant Devlet Üniversitesi 
Rektörlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rek-
törlüğü ve Dünya Söz Akademisi işbirliğinde otuzu 
aşkın yabancı akademisyen ve uzmanın katılımlarıy-
la gerçekleştirildi. “Ortaçağlardaki Semerkant Med-
rese-İ Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Siste-
minin Gelişmesindeki Rolü” konulu sempozyumda 
sırasıyla Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Rustem Halmuradov, Hacı Bektaş Veli Kül-
tür Derneği Başkanı Mustafa Özcivan, Dünya Söz 
Akademisi Başkanı Hayrettin İvgin, Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Şa-
ban Abak,  TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Sürey-
ya Er, Taşkent Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Cesim 
Çelebi protokol konuşmaları yaptılar. Özbekistan’da 
son yılların en yüksek sayıda Türk akademisyenin 
iştirak ettiği sempozyum olma özelliğine sahip sem-
pozyumun açılışında konuşan TİKA Başkan Yardım-
cısı Sayın Süreyya Er ise TİKA’nın yaptığı projelerin 
çeşitliliğine değinerek konuşmasının sonunda Özbek 
makamlarına teşekkürlerini sundu ve akademisyenle-
re başarılar diledi.

ÇİN UYGUR SANATÇIYI TUTUKLADI 
Uygur dutar sanatçısı Abdurehim Heyit, Çinli 
yetkililer tarafından tutuklandı. Heyit’in Nisan 
2017’den bu yana tutuklu olduğu belirtilirken, o 
günden bu yana hakkında yasal bir suçlama olmaması 
dikkati çekti. Ünlü sanatçı Heyit’in tutuklanmasının 
‹Babalar’ ismini taşıyan bir şarkısıyla bağlantılı 
olduğu iddia ediliyor. 
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KIBRIS’TA MÜZAKERE SEÇİM SONRASINA KAL-
DI
Kıbrıs’ta iki kesimde gelecek yıl başında yapılacak 
seçimlerden sonra yeni bir çözüm sürecinin başla-
yacağı bildirildi. İsviçre’de başarısız olan müzake-
relerde ele alınan güvenlik ve garantiler konusunun 
bu kez Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden gö-
rüşülmesi planlanıyor. Rum yönetimi lideri Nikos 
Anastasiadis, Şubat ayında Rum tarafında yapılacak 
başkanlık seçimlerinden sonra Kıbrıs müzakerelerini 
sürdürmek için yeni bir girişim başlayacağını söyle-
di. Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
başta olmak üzere Kıbrıs’taki taraflar arasında diya-
loğun yeniden başlatılması konusunda uluslararası 
topluluğun da istekli olduğunu kaydetti. Atina’da 
temaslar yapan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasu-
lidis’se, Türk tarafında Ocak ayında yapılacak genel 
seçimlerle, sonrasında Rum tarafında yer alacak baş-
kanlık seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununun çözü-
mü konusunda yeni bir girişim beklendiğini kaydetti. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Nikos Koçyas’la Kıbrıs için birara-
ya geldiğini hatırlatan Rum bakan, bu görüşmeden 
çıkan sonuca göre Türkiye’nin Yunanistan’la Kıbrıs’ı 
ilgilendiren güvenlik konularını görüşmeye hazır ol-
duğunu söyledi.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN’DAN BİRLİK 
KONFERANSI
Kazakistan-Özbek ilişkileri Taşkent’te düzenlene-
cek uluslararası bir konferansta görüşülecek. Taş-
kent’te bugün ikili ilişkilerin yıldönümü nedeniyle 
“Özbekistan-Kazakistan: Diplomasi İlişkilerinin 25 
Yılı” adında uluslararası bir konferans düzenlene-
cek.  Özbek basınında yer alan haberde, bu etkinli-
ğin organizatörlerinin Özbekistan Cumhurbaşkanlığı 
Stratejik ve Bölgelerarası Araştırmalar Enstitüsü ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Ensti-
tüsü olduğu bildirildi. Konferansa iki ülkenin yetkili 
düşünce kuruluşlarının yöneticileri, Özbekistan hü-
kümetinin üst düzey temsilcileri ve Özbekistan’da-
ki diplomatik misyonların başkanları ve uluslararası 
kuruluşlardan yetkililer katılacak. Konferansta Öz-
bekistan ve Kazakistan arasındaki devletlerarası iliş-
kilerin güçlendirilmesine yönelik siyasi, ekonomik, 
ulaşım alanlarında işbirliği olasılıklarının yanı sıra, 
kültürel ve insani bağların rolü üzerinde durulacak.

ANKARA’DA KIRIM İÇİN TANITIM STANTLARI 
KURULDU
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kı-
rım’ı anlatmak için sokağa çıktı. Ankara’nın 5 farklı 
noktasında kurulan stantlarda hem Kırım’daki son 
durum anlatıldı hem de Kırım’ın işgali ve insan hak-
ları ihlalleri için imza toplandı. Kırım Türkleri Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği, Kırım’ı anlatmak için 
sokağa çıktı. Ankara’nın 5 farklı noktasında kurulan 
stantlarda hem Kırım’daki son durum anlatıldı hem 
de Kırım’ın işgali ve insan hakları ihlalleri için imza 
toplandı. Kırım için kurulan stantlara Ankaralılar 
yoğun ilgi gösterdiler. Dünya Kırım Tatar Kongresi 
(DQTK) Genel Sekreteri, Kırım Derneği Genel Baş-
kan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar, Ankara Ba-
tıkent’te kurulan standı ziyaret etti. Stand ziyareti sı-
rasında QHA mikrofonlarına konuşan Bayar “Bugün, 
Kırım Derneği Genel Merkezi olarak DQTK’nin ka-
rarları doğrultusunda başlatılan imza kampanyasına 
destek vermek amacıyla Ankara’nın 5 farklı nokta-
sında stant kurduk. İnsanlara imza kampanyamızdan 
bahsediyoruz, derneğimizin tanıtımını ve Kırım’da 
yaşanan insan hakları ihlallerini anlatıyoruz. Umarım 
yaptığımız bu çalışma faydalı ve başarılı olur.” dedi. 
Ankara Bahçelievler’de kurulan stantta QHA’ya 
açıklama yapan Kırım Derneği Eski Genel Başkanı 
Tuncer Kalkay “Bizim buradaki amacımız Kırım’da 
baskıya uğrayan, kaçırılmış ve zor durumdaki insan-
larımız için Birleşmiş Milletler’e vermek için imza 
toplamak. İmza toplamanın yanı sıra diğer bir ama-
cımız sokağa inmek ve insanlara yüzyüze bir şekilde 
Kırım’ı anlatmak. Maalesef yurtdaşlarımızın bazıla-
rının bilgileri bu konuda oldukça yetersiz. Biz yılma-
dan usanmadan Kırım’ı anlatmaya devam edeceğiz. 
Bu tür etkinliklerle daha fazla insana Kırım mesele-
sini anlatmayı umuyoruz. Bu caddede çok çeşitli in-
sanlar oluyor, Kırım’ı hiç duymamış insanlar olduğu 
gibi Rusya’nın Kırım işgalinden haberdar insanlar da 
var.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 

TATARİSTAN’IN BAŞKENTİ KAZAN’DA TEBRİZ 
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PARKI AÇILDI
Geçen yıllarda Güney Azerbaycan’ın Tebriz şehri ile 
Tataristan’ın başkenti Kazan kardeş şehir seçilmişti. 
Bu vesileyle Kazan’da yeni yapılan bir parka Tebriz 
adı verildi. Tebriz Belediyesi Uluslararası ve Halkla 
İlişkiler Bölümü Başkanı Mir Etimad İmadi, basına 
yaptığı açıklamada; “Tebriz ile Kazan arasında imza-
lanan protokole göre, her iki şehrin yönetimi uygun 
bir parka diğer şehrin adını vermeliydi. Kazan Be-
lediye İdaresi bu protokole uymuş ve kısa süre önce 
yapım ve ağaçlandırma işlemlerinin tamamlandığı 
bir parkı Tebriz diye adlandırmıştır. Bu iki şehirde 
son yıllarda karşılıklı ziyaretler düzenlendi “dedi. 
Mir Etimad İmadi, Tebriz’i Kazan’da önemli bir olay 
olarak övdü. “Gelecek sene, Dünya Kupası Rusya’da 
yapılacak. Kazan’a bu yüzden dünyanın dört bir ya-
nından turistler gelecek. Tebriz, 2018 yılı için İslam 
ülkelerinin turizm başkenti. Bu yüzden birçok insan 
Tebriz’i de ziyaret edecek. Tebriz’de de Kazan’da da 
böyle bir parkın olması önemlidir “dedi. 

TOMRİS HAN FİLMİ İÇİN ÇEKİMLER BAŞLADI                                                                                                         
“Kazakhfilm” film stüdyoları tarafından Tomris han 
filminin ana rol görüntüleri paylaşıldı. Çekimleri 
süren filmin bazı görselleri medyada paylaşılmasına 
rağmen Tomris hanı oynayacak olan başrol 
oyuncusunun daha bulunamamış olması ve çekimler 
için yeni yüzler arandığı söylendi. Şimdiye kadar, 
filmde ana ve ikinci roller için 10 binden fazla kişi 
yer aldı ve denemeler hala devam ediyor.  Başrol için 
200 kişiden 20 kişi seçildi. Filmin Yönetmeni: To-
miris han için Başrol oyuncusu bulamazsak aramaya 
devam edeceğiz ve filmi 30 Ekim 2018’e kadar bitir-
meyi planlıyoruz.

TÜRK DÜNYASINDAKI ÇOCUKLAR AZERBAY-
CAN’DA TOPLANDI

Türk dünyasının dördüncü festivali geleneksel ço-
cuk oyunlarını Azerbaycan Gence’de gerçekleştirdi. 
Bakü Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yu-
nus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğe 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den 
64 çocuk katıldı. Festivalin açılış töreninde çocuk-
lar ulusal kültürünü gösterdiler ve şenlikli bir konser 
verdi. Toplamda çocuklar, togyz kumalak, asyk ve 
beş taştan oluşan altı ulusal spor dalında yarıştılar. 
Organizasyon ekibine göre, geleneksel çocuk oyun-
ları Türk halkları barış ve dostluk eğitiminin destek-
lenmesi yoluyla aynı kardeş ülkelerde yaşayan ço-
cukların kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olan 
projenin amacı. Almatı’da başlayan geleneksel Türk 
çocuk oyunlarının geleneksel şöleni Astana ve Eski-
şehir’de yapıldı.

ÇİN, TÜRKİSTAN İSLAMİ HAREKETİ İLE 
MÜCADELE İÇİN SURİYE’YE ASKER 
GÖNDERMEYE HAZIRLANIYOR 
Esed’in danışmanı Babtina Shaban ile bir araya gelen 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suriye’de varlık gös-
teren Türkistan İslami Hareketi militanlarıyla müca-
dele konusunu görüştü. Suriye’nin başkenti Şam’ın 
doğusunda varlık gösteren Türkistan İslami Hareketi 
militanlarına yönelik ortak hareket etme kararı alınır-
ken, Çin’in bölgeye özel kuvvetlerini gönderebilece-
ği ifade edildi. Türkistan İslami Hareketi’nin geçti-
ğimiz yıllarda Çin’de yaklaşık 200 terör eyleminde 
bulunduğu belirtildi. Esed rejimi 2015 yılında 5 bin 
Çinli askerin Suriye topraklarına girmesine izin ver-
mişti
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YENİ KAZAK ALFABESİYLE İLK ESER YAYINLAN-
DI 
Nazarbayev’in eseri yeni Kazak alfabesiyle neşre-
dildi. Kazakistan devletbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in kaleme aldığı “Yıllar ve Düşünceler” (Özgün 
eser adı: “Jıldar men Oylar”) adlı eserinin yeni Kazak 
alfabesiyle neşredildiğini bildirdi. Eserin, Astana’da 
Latince Öğrenme Salonu’nun açılış töreninde tanı-
tıldığı belirtildi. Ulusal Akademik Kütüphanesinde 
yapılan etkinlikte Kazak bilim adamlarının katıldığı 
kaydedildi. Latince Öğrenme Salonu’nun, vatandaş-
ların yeni Kazak alfabesiyle ilgili sorularını aydınlat-
mak için kurulduğu ifade edildi.

TAYLAND’DA UYGUR MAHKUMLAR TÜNEL KA-
ZARAK KAÇTI 
20 Uygur mahkumun Tayland’ın güneyindeki Sadao 
bölgesindeki tutuldukları gözaltı merkezinden tünel 
kazarak kaçtığı duyuruldu. Pazar gecesi firar etmeye 
çalışan 25 mahkumdan beşinin yakalandığı bildirildi. 
Polis yetkilisi Seksan Kaewsawang, firari Uygurların 
banyo duvarında delikler açtığını ve Malezya sınırın-
daki merkezin dikenli duvarına tırmanmak için bat-
taniyeleri kullandığını belirtti. Yetkililer, Malezya’ya 
yöneldikleri tahmin edilen kaçakların bulunması için 
Malay yetkililerle iş birliği içinde olduklarını aktar-
dı. Göçmen bürosu yetkilisi Natthapakin Kwancha-
ipruk, kaçan Uygurların 2014’te Songkhla kentinde 
tutuklanan, resmi kimlikleri bulunmadığı için aidi-
yetleri tespit edilemeyen Uygurlar olduğunu söyledi. 
Mahkumlar, 2014 yılında gözaltına alınan 200’den 
fazla Uygur arasında yer alıyor. Tayland’da gözaltına 
alınan Uygur Türkleri, Türkiye vatandaşı olduklarını 
söyleyip Türkiye’ye iade edilmek istemişti. Ancak 
Taylanda 2015 yılında gözlatında tutulan 100 Uygur 
Türkü’nü Çin’e iade etti. Çin hükümeti, Sincan Uy-
gur Özerk Bölgesi’nde bulunan Türk ve Müslüman 
azınlığa oruç tutmanın yasaklanması gibi bazı bas-
kılar uygulamakla suçlanıyor. Çin ise bu suçlamaları 
reddederek onların “yasa dışı göçmen” olduğunu sa-
vunuyor. Hem Türkiye hem de Çin bu mahkumların 
kendi vatandaşları olduğunu savunuyor.
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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
Yayın Nu. 17: Uluslararası Hukuk Açısından Kırım’ın İlhakı, 2017
Yayın Nu. 18: Kasım 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
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