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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Aralık 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, “Aralık 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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TÜRKİYE – İRAN – IRAK’TAN HAMLE
Yurt içinde ve sınır çevresinde güvenlik güçlerinin 
operasyonlarla göz açtırmadığı PKK, kışın barınacak 
yer bulma telaşıyla Irak kuzeyindeki Süleymaniye 
kırsalına kadar indi. Mağara ve barınakları havaya 
uçurulan teröristler, dağlarda kış üslenmesine geçe-
meyince meskûn mahale yakın yerlerde toplanmaya 
başladı. Sözkonusu noktalardan birinin, Kandil böl-
gesi güneyinde, İran sınırında bulunan Asos dağları 
olduğu belirlendi. Buradaki köylerin çevresine kamp 
kuran teröristler, kış şartları için gerekli yiyecek-lo-
jistik ihtiyacını da bölgeden karşılamak istedi. Asos 
eteklerinde konuşlanan kalabalık bir PKK’lı grup, 
güvenlik birimlerince tespit edilince F-4 ve F-16’lar 
sınırdan 180 kilometre güneye inerek en az 80 terö-
risti etkisiz hale getirdi. Her an izlenen ve bu neden-
le dağlarda barınamayan teröristlerin ‘ikinci Kandil’ 
olarak seçtikleri bu bölgede ‘akademi’ adı altında 
eğitim kampları kurduğu ve burada militan devşirip 
büyük kayıplarını telafi etmeyi amaçladığı belirtili-
yor. Ancak terör örgütünün bu planı, Türkiye-İran-I-
rak arasında artan işbirliği ve istihbarat paylaşımı da 
devreye girince tutmadı. Türk savaş uçaklarının gafil 
avladığı terör grubu öldürüldü. Kandil’den örgüte gi-
den son talimatın “şehirlere inip halkın arasına karı-
şın” şeklinde olduğu da telsiz kayıtlarıyla kesinleşti. 
Yeni yöntemi deşifre olan PKK’ya yönelik hava ope-
rasyonlarının kış aylarında da hız kesmeden devam 
edeceği, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla izlemenin 
aralıksız süreceği, teröristlerin SİHA’lar ve uçaklarca 
görüldükleri yerde vurulacağı kaydediliyor. 

TÜRKMENİSTAN, AFGANİSTAN’DA DEMİRYOLU 
HATTI İNŞA EDECEK
Mari vilayetinde çalışma ziyaretinde bulunan Türk-
menistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdi-
muhamedov, Türkmenistan’ın sınırından Afganis-
tan’ın Turgundi kentine kadar uzanacak demiryolu 
hattının inşasına start verdi. Bununla ilgili geçtiğimiz 
hafta Aşkabat’ta Türkmenistan Demiryolu Bakanlığı 
ile Afganistan Demiryolu İdaresi arasında mutabakat 
muhtırasına imza atılmıştı. Türkmenistan kendi im-
kanlarıyla Afganistan’ın Turgundi kentine kadar olan 
mevcut demiryolu hattını yeniden yapılandıracak. 
Bu projeyi başlatmak için Türkmenistan Devlet Baş-
kanı sınır bölgesine gitti. Türkmen Lider Serhetabat 
sınır istasyonunda Türkmenistan demiryolu sektörü 
çalışanları ile görüştü. Demiryolu çalışanları ile soh-
bet eden Türkmen Lider, Türkmenistan’ın Açık Ka-
pılar siyasetinin yürüttüğünü ve bu bağlamda dünya 
ülkeleri ile karşılıklı çıkara dayalı işbirliğine bağlı 
kaldıklarını belirtti. 

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI 2018’DE AŞKA-
BAT’TA YAPILACAK 
Asya oyunlarını başarılı ile tamamlayan Türkmenis-
tan 2018 yılında da önemli bir spor etkinliğine ev 
sahipliği yapacak. 2018 yılında Dünya Halter şam-
piyonası Aşkabat’ta yapılacak. Uluslararası Halter 
Federasyonu Başkanı (İWF) ve Uluslararası Olimpi-
yat Komitesi Fahri üyesi Tamas Ajan, Türkmenistan 
Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhame-
dov’a 2018 yılında Dünya Halter Şampiyonası’nı 
Aşkabat’ta düzenlenmesi dolayısıyla teşekkür mek-
tubu gönderdi. Tamas Ajan, 26 Kasım 2017 tarihin-
de ABD’nin Anaheim kentinde düzenlenen Ulus-
lararası Halter Federasyonu’nun Yürütme Kurulu 
toplantısında Kasım 2018 tarihinde Dünya Halter 
Şampiyonasını Aşkabat’ta düzenlemek konusunda 
oybirliğiyle karar alındığını ifade etti. Bununla il-
gili Uluslararası Halter Federasyonu, Türkmenistan 
Halter Federasyonu ve Türkmenistan Ulusal Olim-
piyat Komitesi arasında karşılıklı mutabakat zaptı-
na imza atıldığını belirtti. İWF Başkanı Ajan, Nisan 
2017’de Asya Halter Şampiyonası’nı ve Eylül ayında 
Kapalı Salon ve Savaş Sanatı 5.Asya Oyunları’nın 
Aşkabat’ta üst düzeyde organize edildiğini her zaman 
hatırladıklarını kaydederek, Türkmenistan’ın beyaz 
Mermerli Aşkabat şehrindeki Olimpik kompleksinin 
olağanüstü imkânlarından ve Türkmen halkının sıcak 
konukseverliğinden hala etkilendiklerini kaydetti. 
Tamas Ajan, bu bağlamda 2018 yılında Aşkabat’ta 
düzenlenmesi planlanan Dünya Halter Şampiyona-
sı’nın da üst düzeyde organize edileceğine inandığı-
nı kaydetti. Ajan, Türkmen Lideri’ne spora verdiği 
desteklerden ötürü ayrıca teşekkür etti. Dünya Halter 
Şampiyonası’nın 24 Kasım ve 3 Aralık 2018 senesin-
de Aşkabat’taki Olimpiyat Kompleksi’nde düzenlen-
mesi beklenmektedir. Aşkabat’ın Dünya Halter Şam-
piyonası’na ev sahipliği yapması için bütün altyapı 
hazır. Olimpiyat Kompleksi’nde turnuvanın düzen-
lenmesi için bütün koşullar bulunmaktadır.
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TÜRKMENİSTAN ELEKTRİK ENERJİ KAPASİTESİ-
Nİ ARTTIRIYOR
Doğalgaz ve petrol kaynakları bakımından zengin 
olan Türkmenistan’da elektrik enerji üretiminin ka-
pasitesi de düzenli olarak arttırılmaktadır. Türkmenis-
tan sınırından Afganistan’ın Turgundi kentine kadar 
demiryolu hattının yeniden inşa edilmesine start ve-
ren Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov, sadece karayolları ve demiryolları 
inşa etmediklerini, aynı zamanda yüksek gerilim-
li elektrik hatlarını da çektiklerini kaydetti. Ülkede 
elektrik üretiminin kapasitesinin arttırılmasıyla 
Afganistan’a ihraç edilen elektrik miktarının birkaç 
kat arttırılması ile yetinilmeyip, Türkmenistan-
Özbekistan-Tacikistan-Afganistan-Pakistan projesi 
kapsamında da elektrik ihracatını gerçekleştirmek 
hedeflenmektedir.   Bu bağlamda, ülke genelinde 
elektrik üretiminin arttırılması için yeni santrallerin 
inşası devam ettirilmektedir. Hâlihazırda, Mari Dev-
let Elektrik Santrali’nde 1574 megavat gücünde gaz 
ve buharlı elektrik santralinin inşası sürdürülmek-
tedir. Bu proje kapsamında 4 gaz türbini, 4 atık ısı 
kazanı, 2 buhar türbini devreye alınacak. Bugünkü 
günde bu elektrik santralinin ilk aşamasının devreye 
alınması için çalışmalar yürütülüyor.

TÜRKMENİSTAN BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Ber-
dimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu top-
lantısı gerçekleştirildi. Ülkenin iç ve dış gündemine 
ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, bazı atama 
kararlarına da imza atıldı. Maliye ve finanstan so-
rumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Goçmu-
rat Muradov ve ticaretten sorumlu Bakanlar Kurulu 
Başkan Yardımcısı Orazmurat Gurbannazarov kendi 
sektörlerindeki çalışmalardan bahsetti. Türkmen Li-
der ilgili yetkililere iç piyasaya geniş bir yelpazede 
yüksek kalitede tüketim malları sağlama konusunda 
yeni talimatlar verdi. Petrolgazdan sorumlu Bakanlar 
Kurulu Başkan Yardımcısı Maksat Babayev, petrol-
gaz sektörünü 2030 yılına kadar geliştirme programı 
kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türk-
men yetkili, 27 Kasım’da Aşkabat’ta Türkmenistan 
ile Romanya arasında enerji alanında işbirliği top-
lantısının yapıldığını, Hazar Denizi’ndeki alanları-
nın geliştirilmesi, petrol ve gazın işlenmesi ve gaz 
kimyası dahil olmak üzere Türkmenistan’ın petrol ve 
gaz sektöründe ortaklık için büyük bir potansiyelin 
olduğu ifade edildi.

MOSKOVA’DA HAZAR’A KIYIDAŞ ÜLKE BAKAN-
LAR TOPLANTISI 

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Ba-
kanı Raşid Meredov, 4-5 Aralık tarihlerinde Rus-
ya’nın başkenti Moskova’da Hazar Denizi’ne kıyısı 
olan ülkelerin Dışişleri Bakanlar toplantısına katıldı. 
Türkmen Liderinin önderliğinde Türkmenistan, Ha-
zar ülkeleri ile bölgede karşılıklı yarar sağlayan or-
taklıkla yapıcı işbirliğini güçlendirmek için büyük 
çalışmalar yapıyor. Devlet Başkanı’nın girişimiyle 
bir dizi uluslararası anlaşmalar hazırlandı ve kabul 
edildi. Örneğin, Hazar Denizi’ndeki Biyolojik Kay-
nakların Korunması ve Kullanımı Anlaşması ile Ha-
zar’daki Acil Durumların Önlenmesi ve Tasfiye Edil-
mesi Alanında İşbirliği Anlaşması uluslararası 
anlaşmaların bazılarıdır. Türkmenistan’ın aktif katılı-
mıyla Hazar Denizi Hidrometeorolojisi Alanında İş-
birliği Anlaşmasında da son yaklaşıldı. Moskova’da-
ki Bakanlar Toplantısında 2018 yılında Kazakistan’da 
yapılması planlanan 5.Hazar Liderler Zirvesi için 
gündem başlıkları ele alınacak. Ayrıca, Hazar’ın hu-
kuki statüsüne ilişkin konulara fazlasıyla önem veri-
lecek. Bakanlar ayrıca, Hazar’a kıyısı olan ülkeler 
arasındaki ticari, ekonomik ve ulaştırma sektörlerin-
deki işbirliği konularını görüşecek. 

6 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDI-
RILDI
Makedonya Meclisi, Üsküp Birinci Asliye Ceza Mah-
kemesinin altı milletvekilinin tutuklanması talebiyle 
dokunulmazlığının kaldırılmasını kabul etti. Oybirli-
ğiyle milletvekilleri Krsto Mukoski, Saşo Vasilevski, 
Lyuben Arnaudov, Jaklina Stefanovska, Lyupço Di-
moski ve Yohan Tarçulovski’nin dokunulmazlıkları 
kaldırıldı. VMRO-DPMNE milletvekilleri oturuma 
“siyasi hesaplaşma” olduğu gerekçesiyle katılmadı. 



ARALIK 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

6
www.turkdunyasibir l ik .org

TÜRKMEN HALTERCİNİN ABD’DE Kİ BAŞARISI
ABD’nin Anaheim kentinde Dünya Halter Şampiyo-
nası gerçekleşti. Şampiyonada Türkmenistan’ı tem-
silen katılan Kristina Şermetova kadınlar 53 kiloda 
3 madalya kazandı. Türkmenistan Spor ve Turizm 
Enstitüsü öğrencisi Şermetova, bir gümüş ve 2 bronz 
madalya kazanarak, ülkesini gururlandırdı. İlk etapta 
Türkmen halterci koparmada 91 kilo ağırlığı kaldırdı. 
Bu yarışta 2016 Rio Olimpiyat şampiyonları Tailand-
lı Sopita Tanasan ve Taipeili Syu Shuzin öne geç-
ti. İkinci yarışta silkmede Kristina Şermetova yine 
üçüncülüğü aldı. Toplamda ise güzel bir performans 
sergileyen, Türkmen sporcu 204 kilo ağırlığı kaldıra-
rak, ikinci olmayı başardı. 

TÜRKİYE’NİN ESKİ PARİS BÜYÜKELÇİSİ’NE SAL-
DIRANLARA TOPLAM 4 AY CEZA
Fransa’da Türkiye’nin eski Paris Büyükelçisi Hakkı 
Akil’e katıldığı konferansta meyve suyu ile saldıran 
Ermeni asıllı 2 öğrenci ertelenmiş hapis cezasına 
çarptırıldı. Tasarlayarak bilinçli şiddet uygulamak” 
suçundan yargılanan Ermeni asıllı Fransız vatandaşı 
sanıklar, Nanterre Mahkemesi’nde hakim karşısına 
çıktı. Mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren kişiye 3 ay 
ertelenmiş hapis cezası verdi. Saldırının görüntüleri 
çekerek sosyal medyada yayan diğer şahıs ise 1 ay 
ertelenmiş hapis cezasıyla cezalandırıldı. Avukatlar, 
mahkemenin verdiği cezanın saldırganların sicil kay-
dına işlenmeyeceğini savundu.

GÜRCİSTAN’DA “AB VE ORTAKLARI-GÜÇLÜ BİR-
LİK İÇİN ÇEŞİTLİLİK” KONFERANSI
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, 17 ülkeden parlamen-
to heyetlerinin katıldığı “AB ve Ortakları-Güçlü Bir-
lik için Çeşitlilik” konulu konferans gerçekleştirildi. 
Gürcistan Parlamentosu binasında düzenlenen kon-
feransa, Türkiye’den TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar katıldı. Konferansın açılışında konu-
şan Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhid-
ze, AB’nin barış ve istikrarın sürdürülmesine önemli 
katkılar sağladığını söyledi. Kobakhidze, ülkesinin 
AB ile entegrasyonunun son derece önemli olduğunu 
kaydederek “Gürcistan, Avrupa Birliği’nin tam üye-
si olmak istiyor.” dedi. Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Kvirikaşvili de gündemlerinde AB ile entegrasyon 
süreci bulunduğunu, bunun önemli bir yer tuttuğunu 
ve hükümet olarak bu yönde demokratik reformları 
uygulamaya devam ettiklerini vurguladı. 

IRAKLI TÜRKMEN GRUP ÜLKESİNE DÖNDÜ
Irak’taki iç karışıklıktan kaçan ve Türkiye’nin deste-
ğiyle terör örgütlerinden temizlenen Suriye’deki gü-
venli bölgelere sığınan Iraklı Türkmenler, ülkelerine 
geri dönüyor. Kadın ve çocukların da aralarında bu-
lunduğu 193 Türkmen, gümrük işlemlerinin ardından 
Suriye plakalı araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki 
tampon bölgeye getirildi. Irak Konsolosluğu ve Kilis 
Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapı-
lan Türkmenlere, Türk Kızılayı Kilis İl Ekip Başkan-
lığı’nca içerisinde konserve, ekmek, su, bisküvi ve 
battaniyeden oluşan yardım paketleri dağıtıldı. Ya-
pılan kontrolün ardından Iraklı Türkmenler, Türki-
ye’den gönderilen otobüslerle ülkelerine gitmek üze-
re yola çıktı. Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı Türkiye 
Temsilcisi Misbah Kaysi, ülkedeki iç karışıklıktan 
kaçan ve Suriye’deki güvenli bölgelere sığınan 7 bin 
Iraklıdan yaklaşık bin 200’ünün Türkiye üzerinden 
evlerine dönüş yaptığını bildirdi.

TÜRK ŞİRKETLERİNDEN TÜRKMENİSTAN’A ÇI-
KARMA
Türkmenistan’da Uluslararası Teknolojiler Fuarı’na 
yurtdışından en çok Türkiye’den katılım oldu. Türk-
menistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3-5 Ara-
lık 2017 tarihinde düzenlenen fuara,  30-dan fazla 
Türk şirketi katıldı. Türkmenistan, sadece doğalgaz 
ve petrol sektörüne bağlı kalmayıp, ülke ekonomisin-
de iharacat kaynaklı çeşitli ürün üretimine çok faz-
la önem vermektedir. Bunun sonucunda özel sektör 
gıda sanayi ve tarım ürünleri üretiminde, son yıllarda 
sanayi ürün üretiminde de önemli başarılar elde etti.
Aşkabat’ta düzenlenen fuar, Türkmen firmalarına 
çeşitli üretim sektörü için teknoloji üreten yabancı 
firmalar ile işbirliği yapmaları, yeni ortaklar bulma-
ları için büyük bir zemin hazırladı. Türkmenistan’da 
son yıllarda devlet desteğiyle yerli firmalar, inşaat 
malzemeleri, tekstil ürünleri, mobilya, gıda ürünleri 
üretimi için üretim tesislerini açarak, kendi ürünlerini 
üretiyorlar. Bu fuarda, yerli firmaların birçok sektör-
deki ürünleri de tanıtıldı.
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TÜRK KÜLTÜR GÜNLERİ MUHTEŞEM TÖRENLE 
AÇILDI

Aşkabat’ta Türk Kültür günleri başladı. Türk Kültür 
günleri, Türkmenistan Güzel Sanatlar Müzesinde 
açılışı gerçekleşen Türk El Sanatları ve Fotoğraf Ser-
gileri ile start aldı. Türkmenistan Güzel Sanatlar Mü-
zesinde  Ebru Sanatı, Tezhip, Çini, Lületaşı, Gümüş 
Telkâri, Rize Bezi, Nakış-Tel Kırma ve Bastonculuk 
eserleri ile İstanbul fotoğrafları sergilenmeye başladı.
Türk Kültür Günleri, bu akşam Türkmenistan Mah-
tumkulu Dram Tiyatrosunda gerçekleşen Türk Kültür 
Günleri Açılış Töreni ve Gala Konseri ile devam etti. 
Açılış törenine, Türkmenistan Kültür Bakan yardım-
cısı Gurbanmyrat Myratliyev, T.C. Kültür Ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, TC Aşkabat Bü-
yükelçisi Mustafa Kapucu, Türkmenistan’da görev 
yapmakta olan yabancı misyon şefleri, işadamları ve 
çok sayıda Türkmen ve Türk vatandaşı katıldı. Arala-
rında Atavatan Türkmenistan dergisi, TRT, Türkmen 
TV kanallarının da bulunduğu çok sayıda yerli ve 
yabancı basın töreni takip etti.

TÜRKMENİSTAN VE İRAN GAZLA İLGİLİ ANLAŞ-
MAZLIĞI ULUSLARARASI TAHKİMDE ÇÖZECEK 
Türkmenistan ve İran uluslararası tahkime gidiyor. 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov, video-konferans aracılığıyla ger-
çekleştirdiği çalışma toplantısında Devlet Bakanı 
ve Türkmengaz Kurumu Başkanı Mırat Arçayev ile 
doğalgaz sektöründeki konuları görüştü. Toplantıda, 
Devlet Bakanı İran İslam Cumhuriyeti’nin Ulusal 
Gaz Şirketi ile imzalanan ikili anlaşma ve kontratlar 
kapsamında tedarik edilen Türkmenistan doğalgazı 
için İran tarafının ödenmemiş önemli ölçüde bor-
cu olduğunu rapor verdi. Türkmengaz Kurumu’nun 
raporunu dinleyen Türkmenistan Devlet Başkanı, 
İran’ın Ulusal Gaz Şirketi’nin Uluslararası Tahkim 
Mahkemesi’ne gidilmesi yönündeki bu teklifini des-
teklediklerini kaydederek, bunun için gereken evrak-
ların ve belgelerin hazırlanması konusunda bir dizi 
talimatlarda bulundu. Türkmenistan ile İran arasında-
ki gaz anlaşmazlığı bu senenin başlarında başlamıştı. 

ÇİN, ORTA ASYA’DAN 200 MİLYAR METREKÜP 
DOĞALGAZ ALDI 
Orta Asya-Çin doğalgaz hattıyla Çin’e sevk edilen 
doğalgaz miktarının 200 milyar metreküpe ulaştığı 
kaydedildi. Çin Ulusal Petrolgaz Şirketi (CNPC) ta-
rafından yapılan açıklamaya göre, 200 milyar metre-
küp doğalgazın 266 milyon ton kömüre eşdeğer ol-
duğu kaydedildi. Orta Asya-Çin doğalgaz boru hattı, 
Çin yabancı ülkelerden doğalgaz ithal ettiği ilk ve 
önemli boru hatlarından birisidir. Türkmenistan sı-
nırından başlayan bu hat, Özbekistan ve Kazakistan 
toprakları üzerinden Çin’e ulaşmaktadır. 

RUSYA ÖZBEKİSTAN İLE ANLAŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göçmen işçi-
lerin istihdamı konusunda Özbekistan ile anlaşma 
onaylanmasını öngören yasayı imzaladı. Rusya Dev-
let Başkanı Putin, Özbekistan vatandaşlarına Rusya 
Federasyonu topraklarında geçici çalışma izni veren 
Rus-Özbek Hükümetler arası anlaşmanın onaylan-
masına ilişkin yasayı imzaladı. 

HAZAR’IN HUKUKİ STATÜSÜNDE SONA YAKLA-
ŞILIYOR
Uzun yıllardan beri devam eden Hazar Denizi’nin 
hukuki statüsünün belirlenmesi yönündeki çalışma-
larda sona yaklaşıldı. Rusya’nın başkenti Mosko-
va’da Hazar’a kıyısı bulunan; Rusya, Türkmenistan, 
Azerbaycan, Kazakistan ve İran Dışişleri Bakanla-
rı’nın 7.toplantısı gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Ali Ek-
ber Salihi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abd-
rahmanov ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un 
katıldığı toplantıda, Hazar’ın hukuki statüsüne ilişkin 
konu toplantının gündemini oluşturdu. Toplantıda 
sonra basın açıklamasında bulunan Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov, Hazar’daki mevcut gündem 
konularını değerlendirdiklerini ve Hazar Denizi’nin 
hukuki statüsü konulu taslak sözleşmeye ayrıca daha 
fazla önem verildiğini kaydetti. Lavrov, bu belgenin 
hazırlanmasıyla ilgili kalan tüm açık konulara çö-
zümler bulduklarını büyük bir memnuniyetle ifade 
etti. Sözleşmenin metnini taslağının hazır olduğunu 
ifade eden Rus Bakan, metin üzerinde editörel ta-
mamlamaların yapılacağını, ulusal dillere tercüme 
edileceğini ve üst düzeyde imzalanması için ülkeler 
kendi çapında hazırlık yapacağını ifade etti. Lavrov, 
2018 yılının ilk yarısında Kazakistan’da düzenlene-
cek 5.Hazar Liderler Zirvesi’nde imzalanabileceğini 
kaydetti. 
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KAZAKİSTAN’DA TÜRKSOY DAİMİ KONSEYİ 35. 
DÖNEM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kazakistan’da 5 Aralık’ta düzenlenen TÜRKSOY 
Daimi Konseyinin 35.dönem toplantısının sonuç bil-
dirgesinde, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın 
önerisi üzerine 2018 yılında Azerbaycanlı bestekar 
Gara Garaliyev, Kazak milli şairi Mağjan Jumabayev 
ve Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov’un anısına “Anma 
Yılı” ilan edilmesi kararı yer aldı. Bildirgede, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
gibi kardeş kuruluşların uzmanlarının bir araya gele-
rek, çalışma grubu oluşturulması, söz konusu çalışma 
grubunun hazırladığı değişikliklerin bir sonraki dai-
mi konsey toplantısında imzalanması kararlaştırıldı. 
Toplantıda, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti ilan edilirken, bir sonraki Daimi Konsey 
36. dönem toplantısının Kastamonu’da yapılmasına 
karar verildi. 

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BA-
KANLARI, DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNU GÖ-
RÜŞTÜ
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov 
ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, 
Dağlık Karabağ sorunu çözüm süreci kapsamında 
Viyana’da bir araya geldi.Memmedyarov ve Nal-
bandyan’ın önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Po-
pov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew 
Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk 
ile ayrı ayrı görüştüğü, bakanların daha sonra eş baş-
kanların hazır bulunduğu toplantıda bir araya geldiği 
duyuruldu. Görüşmede, Dağlık Karabağ sorununun 
çözümü konusunda gündemde bulunan önerilerin 
müzakere edildiği belirtilen açıklamada, bakanların 
gelecek ay yeniden bir araya gelmesi konusunda mu-
tabakat sağlandığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbay-
can Dışişleri Bakanı Memmedyarov’un görüşmeyi 
olumlu ve yapıcı olarak değerlendiği kaydedildi.

‘HIDIRELLEZ’ UNESCO LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
Makedonya ve Türkiye tarafından ortak dosya olarak 
sunulan Hıdırellez, “UNESCO İnsanlığın Somut Ol-
mayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlı ta-
rafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Ma-
kedonya’nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNES-
CO’ya sunduğu “Bahar Kutlaması: Hıdırellez” çok 
uluslu ortak dosyasının, Güney Kore’nin Jeju Ada-
sı’nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite 
Toplantısı’nda değerlendirildiği bildirildi. Değer-
lendirme sonucunda, Hıdırellez’in UNESCO’nun 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydedildiği ifade edilerek, bu durumun 
uluslararası alanda karşılıklı kültürel saygı ve anlayı-
şı güçlendirmeye yönelik olarak Türkiye’nin gerçek-
leştirdiği faaliyetlerin önemli bir göstergesi olduğuna 
işaret edildi.

ÖZBEKİSTAN, BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU 
HATTINDA YÜK TAŞIMACILIĞINA BAŞLIYOR
Özbekistan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında 
ilk yük taşımacılığını 2018 yılının ilk çeyreğinde 
gerçekleştirecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev tarafından ülkede taşımacılık altyapısını 
geliştirmek ve 2018-2022 yılları arasında taşımacı-
lık için dış ticaret yollarını çeşitlendirmek amacıyla 
alınacak tedbirlere ilişkin yeni kararname imzalandı. 
Kararnamede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında 
yük taşımacılığını gerçekleştirmeyi ve denize ulaşım 
sağlamayı öngören özel madde de yer alıyor. Özbe-
kistan’ın Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattında ilk 
yük taşımacılığını 2018 yılının ilk çeyreğinde ger-
çekleştirilmesi planlanıyor.

ÇİN, ÖZBEKİSTAN’DA GAZ ÜRETİMİNE BAŞLADI
Çin’in Ulusal Petrol Kurumu (CNPC), Özbekistan’ın 
Buhara vilayetinde Özbek enerji şirketi Uzbeknefte-
gaz ile ortak doğalgaz üretimine başladı. Doğalgaz 
üretimi yapılan Hocasayat gaz yatağı “New Silk Road 
Oil and Gas”, Özbek-Çin ortak şirketi tarafından iş-
lenecek. Hocasayat doğalgaz yatağında ilk etapta 
CNPC ile ortak yıllık 1 milyar metreküp doğalgaz 
üretiminin öngörüldüğü, bunun ardından bölgedeki 
Şarkıy Olot doğalgaz ocağında da üretime başlanaca-
ğı açıklandı. Hocasayat gaz yatağında üretilen gazın 
ihracata yönlendirileceği, iç pazar için yıllık 6 bin 
500 ton gaz kondensatı üretimi yapılacağı bildirildi.
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TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLIĞINA BİNLERCE 
KABUL
Türkmenistan vatandaşlığına kabuller devam ediyor. 
Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu Genişletilmiş 
toplantısında Türkmen Lideri Karar imzaladı. Bu Ka-
rar gereğince 1690 kişi Türkmenistan Vatandaşlığına 
kabul edildi. Buna göre, yeni Türkmen vatandaşları 
toplam 21 milletin vekillerinden oluşmaktadır. Bu 
kişilerden 525 kişi 18 yaşından daha küçüktür.  Türk-
menistan 2011-2016 yılları arasında da 6455 kişiyi 
vatandaşlığa kabul edilmişti.

TÜRKMENİSTAN’DA GENEL AF
Dünya Tarafsızlık Günü nedeniyle Türkmenistan’da 
genel af ilan edildi. Buna göre, 697 kişi genel aftan 
yararlandı. Aftan yararlanan kişiler Dünya Tarafsız-
lık gününden önce ailelerine kavuşması sağlanacak. 

KÜŞTDEPİ UNESCO LİSTESİNDE
Türkmenistan’ın kültürüne has küştdepdi dansı, Gü-
ney Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen Somut 
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükü-
metlerarası Komite Toplantısı’nda değerlendirilerek, 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mira-
sı Listesi’ne dahil edildi. 7 Aralık’ta Güney Kore’de 
düzenlenen UNESCO toplantısında dünya genelin-
deki birçok kültürel miraslar İnsanlığın Somut Olma-
yan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edildi. Bunların 
arasında Türkmenistan’ın teklifiyle küştdepdi dan-
sı da yer aldı. Ayrıca, küştdepdi yanı sıra azerilerin 
dolması, kazakların assık oyunu, ermenilerin koçari 
dansı, kırgızların at üzerindeki oyunları ve her yıl 6 
Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez de listede yer aldı. Ba-
har Kutlaması: Hıdırellez’i Türkiye ile Makedonya 
birlikte sundu. Türkmenlerin folkloründe önemli yeri 
olan küştdepdi dansı ülke genelindeki bütün kültürel 
etkinliklerde yer almaktadır. Ritüel küştdepdi dansı, 
neşe ve isteklerin ifade edildiği sahne sanatıdır. Elle-
rin, ve adımların karakteristik dans hareketleri eşli-
ğinde yapılan bir dans türüdür.

KERKÜK’TE POLİSLERE SALDIRI DÜZENLENDİ
Irak’ta Kerkük kentinde polis araçlarına kimliği he-
nüz belirlenemeyen kişiler tarafından iki el bomba-
sı atıldı. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu 
Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, “Kerkük kent 
merkezindeki Almaz semtinde Terörle Mücadele Po-
lis devriyesine saldırı düzenlendi.” dedi. Polislerin 
de saldırganlara karşılık verdiğini kaydeden Kamil, 
“Saldırıda can kaybı yaşanmadı ancak devriye ara-
cında hasar oluştu. Saldırıdan sonra ekipler bölgede 
geniş çaplı inceleme başlattı.” ifadelerine yer verdi.

TÜMAD MADENCİLİK, ÖZBEKİSTAN’DA ALTIN 
MADENLERİNİ BULACAK
Özbekistan Devlet Jeoloji ve Mineral Kaynaklar 
Komitesi, ülkedeki 10 yeni altın maden ocağının 
üretime açma potansiyelini incelemek için 4 yabancı 
şirketle anlaşma imzaladı. Tümad Madencilik, Özbe-
kistan’da Altın Madenlerini Bulacak, System.String[] 
Özbekistan Devlet Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Ko-
mitesi, ülkedeki 10 yeni altın maden ocağının üretime 
açma potansiyelini incelemek için 4 yabancı şirketle 
anlaşma imzaladı. Taşkent’te gerçekleştirilen Uzge-
oinvest-2017 Uluslararası Konferansı sırasında Ko-
mite Başkanı Bobir İslamov tarafından yapılan açık-
lamaya göre, ilgili anlaşmalar Kanada’dan B2Gold, 
İngiltere’den NordGold, Türkiye’den Tümad Maden-
cilik ve Kuzey Kore’den Shindong Resources şirket-
leri ile imzalandı. Yeni maden ocaklarının altın re-
zervi açıklanmadı, ancak incelemeler için yapılacak 
toplam yatırım tutarı 8 milyar doları aşacağı bildiril-
di. Anlaşmalara göre, iki sene boyunca yapılacak in-
celemeler sonucu, incelemeyi yapan şirketin, madeni 
işletme hakkına sahip olacağı belirtildi.

KERKÜK’TE YAKALANAN 5 DAEŞ ÜYESİ KENDİ-
LERİNİ HAVAYA UÇURDU
Irak’ın Kerkük şehrinin güneybatısında DAEŞ’e bağ-
lı 5 intihar eylemcisi, yakalanınca kendilerini havaya 
uçurdu.  16’ıncı Türkmen Haşdi Şabi Güçleri Sözcüsü 
Ali el-Hüseyni, Kerkük’ün güneybatısında bulunan 
DAEŞ’in hücrelerine askeri operasyon düzenlendiğini 
açıkladı. Sözcü Ali el-Hüseyni, operasyonda Rashad 
bölgesinde ve Hamrin dağlarında saklanan çok sa-
yıda DEAŞ militanının yakalandığını, 5 DAEŞ mi-
litanının asker tarafından sıkıştırılınca kendilerini 
havaya uçurduğunı söyledi. Ali el-Hüseyni, bölgede 
terör örgütü DAEŞ militanlarına göz açtırmamak 
için sürekli operasyon düzenlediklerini aktardı. As-
keri operasyonun Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri 
tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
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ÖZBEKİSTAN, 2018’DEN İTİBAREN PAMUK 
İHRACATINI DURDURACAK
Dünya pamuk üretiminde beşinci, ihracatında ise 
ikinci sırada yer alan Özbekistan, kendi tekstil üreti-
cilerini desteklemek amacıyla 2018’den itibaren pa-
muk ihracatını durduracak. Tarım Sektörü Çalışanları 
Günü Kutlama Töreni’nde konuşan Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından ya-
pıldı. Şavkat Mirziyoyev, konuşması sırasında Özbe-
kistan pamuk sektörünün durum değerlendirmesini 
yaparken, “Tekstil fabrikalarımızın kaliteli pamuk 
lifi temini hakkında ciddi düşünmemiz lazım. Özbe-
kistan’da üretilen 1 milyon 200 bin ton pamuk lifini 
2018’den itibaren yüzde yüz ülkemizde işlenmesi-
ni ve yurt dışına sadece hazır ürün ihraç edilmesini 
sağlamalıyız. Nevai vilayetinin Kızıltepe ilçesinde 
uygulanmakta olan, pamuk ekiminden hazır ürün 
imalatına kadar olan aşamaları birleştiren kümelen-
me modeline Özbekistan pamuk sektörünün geleceği 
olarak bakmamız gerekiyor. Gelecek vaat eden bu 
projeyi yaygınlaştırmak için, 400 bin hektarın üze-
rinde pamuk alanı 30’dan fazla ülkenin önde gelen 
tekstil şirketlerine bağlanacak” diye konuştu. 

TÜRKMENLERE HAVANLI SALDIRI
Irak’ta Başbakan Haydan El İbadi’nin ülkenin tama-
men kurtarıldığını açıklamasından kısa bir süre son-
ra Irak’ın Selahaddin bölgesinde Türkmen yerleşim 
yerlerini hedef alan saldırı sonucunda 6 yaşındaki bir 
çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandı-
ğını açıkladı. Selahaddin’de Tuzhumartu Dağlarının 
arkasındaki Türkmen yerleşim yerlerine havan topu 
ile bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunuda bir 
çocuğun hayatını kaybettiği, 13 sivilin ise yararlandı-
ğı belirtildi. Bu arada, yaralanan tüm sivillerin Türk-
men olduğu kaydedildi.

TÜRKMENİTAN, ULUSLARARASI TARAFSIZLIK 
GÜNÜ’NÜ KUTLUYOR
12 Aralık 1995 yılında Birleşmiş Milletler Genel Ku-
rulu tarafından daimi tarafsızlık statüsüne kavuşan 
ve 2015 senesinde bu tarafsızlık statüsünün tekrar 
BM Genel Kurulu tarafından 2‘nci defa onaylanan 
Türkmenistan’da, uluslararası seviyesine taşınan 
Uluslararası Tarafsızlık Günü’nü kutluyor. Şubat 
2017’de BM Genel Kurulu, Türkmenistan’ın öneri-
siyle 12 Aralık gününü Uluslararası Tarafsızlık Günü 
olarak ilan etti. Bundan böyle, tüm dünya Türkme-
nistan’ın Tarafsızlık Bayramı’nı  Uluslararası Taraf-
sızlık Günü olarak birlikte kutlayacak. Uluslararası 
statüsündeki Tarafsızlık Günü dolayısıyla başkent 
Aşkabat’ta bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Çeşitli 
konferanslar, seminerler ve kültürel etkinlikler orga-
nize ediliyor. Bugün başkent Aşkabat’taki Dışişleri 
Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’n-
de ‘Uluslararası İlişkilerde Tarafsızlık Politikası ve 
Önleyici Diplomasi: Türkmenistan’ın Deneyimi ve 
Önemi’ konulu Uluslararası Konferans düzenlendi. 
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen konferansa, Türkmenistan 
Devlet Başkanı kutlama mesajı gönderdi. Türkmen 
Lider mesajında, Bağımsız ve Tarafsız Türkmenistan 
tarafından başlatılan uluslararası girişimlerin, BM’ye 
üye tüm ülkeler ile işbirliğine büyük değer verdiği-
nin göstergesi olduğunu ifade etti. Konferansa katı-
lan Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov 
ise konuşmasında, Türkmenistan’ın uluslararası gi-
rişimlerini desteklediklerini kaydetti. Özbekistan ile 
Türkmenistan münasebetlerinin stratejik işbirliği se-
viyesinde devam ettiğini kaydeden Kamilov, bağım-
sızlığına kavuşan eski SSCB ülkelerinin ilk yıllarda 
kendi modelini oluşturma gayreti içerisine girdiğini, 
Türkmenistan’ın ise BM Genel Kurulu’na başvura-
rak, tarafsızlık statüsünü kazandığını belirtti. Türk-
menistan’ın tarafsızlık statüsü kapsamında yürüttüğü 
politikayı desteklediklerini kaydeden Özbek Dışişleri 
Bakanı, dünya barışı, istikrarı ve güvenliği için ulus-
lararası toplumun yanında olacaklarını ifade etti.
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TÜRKİYE’DEN ULUSLARASI TARAFSIZLIK KON-
FERANSINA KATILIM 
Başkent Aşkabat’ta gerçekleşen  ‘Uluslararası İliş-
kilerde Tarafsızlık Politikası ve Önleyici Diplomasi: 
Türkmenistan’ın Deneyimi ve Önemi’ konulu Ulus-
lararası Konferansa Türkiye’den de katılım gerçek-
leşti. Türk Dışişlerleri Bakanlığı İkili siyasi işler 
genel müdürlüğü Genel müdürü Altay Vural ve TC 
Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapucu’nun takip etti-
ği konferansa ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı ve 
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan ve Taci-
kistan’dan dışişleri bakan yardımcıları katıldı. Türk 
Dışişlerleri Bakanlığı İkili siyasi işler genel müdür-
lüğü Genel müdürü Altay Vural daha sonra Türkme-
nistan Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen “Merkezi 
Asya için Önleyici Diploması Bölgesel Merkezi: 
Bölgede barış ve refah amaçlı Merkezi Asya ile 10 
yıl işbirliği”  konferansında bir sunum yaptı.

ORTA ASYA VE AFGANİSTAN BAKANLAR TOP-
LANTISI

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Orta Asya ve 
Afganistan Dışişleri Bakanları toplantısı gerçek-
leştirildi. 10 sene önce Aşkabat’ta açılan Birleşmiş 
Milletler’ın Orta Asya için Önleyici Diplomasi Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Türkmenistan 
Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Baka-
nı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Erjan Aşikbayev, Kırgızistan Dışişleri 
Bakan Birinci Yardımcısı Dinara Kemelova, Taci-
kistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Hüseyin-
zoda ve Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Na-
ser Ahmad Andişa katıldı. BM Önleyici Diplomasi 
Merkezi Başkanı Natalia German’ın ev sahipliğinde 
yapılan toplantıda, bölgesel işbirliğinin daha da güç-
lendirilmesi konuları değerlendirildi. Basına kapalı 
olarak gerçekleşen görüşmede sonrasında açıklanan 
deklarasyonda, BM Önleyici Diplomasi Merkezi’nin 
bölgedeki diyaloğun güçlendirilmesindeki rolünün 
önemli olduğuna dikkat çekildi.

 AFGANİSTAN, TAPİ PROJESİNİ BAŞLATACAK
Afganistan Hükümeti, Türkmenistan’ın öncülük 
ettiği ve Türkmen gazını Güney Asya’ya taşıya-
cak Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
(TAPİ) doğalgaz boru hattı projesini başlatmak isti-
yor. Bu konu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un 
Kabil ziyaretinde ele alındı. Türkmenistan Bakanı, 
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu 
Başkanı Abdullah Abdullah ve Dışişleri Bakanı Sa-
lahuddin Rabbani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani, Afganistan ile ilgili ekonomik projeleri destek-
lediği için Türkmenistan yönetimine teşekkür etti ve 
TAPİ projesinin Afganistan topraklarından geçeceği 
kısmının inşasına sabırsızlıkla beklediklerini kaydet-
ti. TAPİ’nin sadece doğalgaz boru hattı olmadığını 
belirten Gani, buna paralel olarak elektrik ve fiber 
optik hattının da çekileceğini belirtti. Afgan Lider, 
TAPİ projesinin hızlandırılması için kendi ülkesinin 
yetkililerine bir takım talimatlarda bulundu. Türkme-
nistan Dışişleri Bakanı, Afgan mevkidaşı Rabbani ile 
Aşkabat’ta düzenlenen 7.RECCA toplantısını ve bu 
toplantı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bu-
lunduğu Lapis Lazuli ulaştırma koridorunu görüştü.

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN SINIR KAPILARI-
NI YENİLİYOR
Özbekistan Devleti Gümrük Komitesi’nden yapılan 
açıklamaya göre Kazakistan ile Özbekistan arasında 
sınır kapılarının modernizasyonuna ilişkin bir yol 
haritası çizildi. Kazakistan ile Özbekistan arasında 
sınır kapılarının modernizasyonuna ilişkin bir yol 
haritası çizildi. Üzerinde anlaşılan bu yol haritasının 
uygulanması için iki ülkenin yakın işbirliği içerisinde 
olduğu belirtildi. Konu, iki ülke arasındaki gümrük 
komiteleri toplantısında ele alındı. Daha önce Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
Özbekistan ziyareti sırasında iki ülke arasında imza-
lanan anlaşmalar çerçevesinde sınır kapılarında ve sı-
nıra yakın karayollarında modernizasyon çalışmaları 
yapılacağı belirtildi. 2018-19 yıllarında iki ülke ara-
sındaki sınır kapılarının ölçeğinin büyültülüp, ulusla-
rarası kriterlere uygun modernizasyonun sağlanacağı 
açıklandı. Bunun için gerekli x-ray güvenlik sistem-
leri, yük tartıları, gelişmiş radyasyon izleme cihaz-
ları, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemleri 
gibi ekipmanların bulundurulacağı vurgulandı.
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SURİYE KONULU ASTANA TOPLANTISI
Suriye konulu 8. Astana toplantısı 21-22 Aralık’ta 
yapılacak. Tutukluların serbest bırakılması, cesetle-
rin teslim edilmesi ve kayıpların aranmasıyla ilgili 
çalışma grubu tüzüğünü onaylamayı planladıkları 
belirtildi.  Tarafların ayrıca, çatışmasızlık bölgeleri-
nin çalışması konularını görüşeceği kaydedilen açık-
lamada, “Taraflar, Suriye’deki Birleşmiş Milletler, 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesine 
alınan tarihi yerlerin mayınlardan temizlenmesiyle il-
gili ortak bildiriyi onaylamak niyetinde.” ifadesi kul-
lanıldı. Ekim ayında yapılan 7. Astana toplantısında 
esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere 
kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma 
sağlanamamıştı.

BULGARİSTAN ASİMİLASYON NEDENİYLE TAZ-
MİNAT ÖDEYECEK

Bulgaristan’da 1989’da devrilen eski komünist reji-
min uyguladığı asimilasyon kampanyasıyla ilgili 26 
yıldır süren davada bir Müslüman, 50 bin avro tazmi-
nat alacak. Sofya İl Mahkemesi, temyiz süreci nede-
niyle açık kimliği verilmeyen Ş.S.M’ye 50 bin avro 
tazminat ödenmesine hükmetti. Hakim Dayana To-
palova, gerekçeli kararında, eski komünist rejim sı-
rasında ülkedeki Türk ve Müslümanların isimlerinin 
Slav isimlerle zorla değiştirildiğini, dini ibadetlerini 
yerine getirmelerinin de yasakladığını belirtti. Topa-
lova, “Asimilasyon kampanyasıyla ilgili ana dava, 
çeşitli pürüzler yüzünden iki kez zaman aşımına uğ-
ramış. Ancak davayla ilgili işlemlerin neredeyse bir 
insan ömrü kadar geciktirilmesini haklı gösterecek 
kabul edilebilir hukuki bir gerekçe olamaz.” ifadele-
rini kullandı.  Rejim karşıtı olarak sürüldüğü Belene 
Toplama Kampı’nda psikolojik baskı altına tutulan 
ve sağlığı bozulan Ş.S.M’ye ilk aşamada tazminatı-
nın 2 bin 500 avrosu ödenecek.

TÜRK DÜNYASI ORTAK ORDUSUNU KURUYOR

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın 
katılımıyla ortak bir askeri birlik oluşturuluyor. ‘Av-
rasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri’nin sembolü 
at ve dört yıldız olacak. Türk dünyası, 2013’te ilk 
adımları atılan, dünya barışı için çalışacak Birleş-
miş Milletler Barış Gücü’ne benzer bir yapılanmaya 
giderek Avrasya Askeri Gücü’nü kuruyor. İlk etapta 
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın 
katılacağı bu gücün adı “Avrasya Askeri Statülü 
Kollluk Kuvvetleri”, sembolü “at” ve “dört yıldız” 
olacak. Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
temsil edeceği bu güç, 2018’de resmen faaliyete ge-
çecek ve sadece barış için çalışacak. Kurulmasına 
2013’te karar verilen ancak Moğolistan’ın Avrasya 
Askeri Gücü’ne katılacak askeri teşkilatı lağvetti-
ği için beklemeye alınan ortak ordu için çalışmalar 
yeniden başlatıldı. Avrasya’da bulunan askeri statülü 
kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, 
bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak maksadıyla, ku-
rulacak Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri 
Teşkilatı 2018’de harekete geçecek. 

AİHM’DEN ERİVAN VE BAKÜ’YE MAHKUMİYET
AİHM Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle yerlerinden 
göç etmek zorunda kaldıktan sonra Erivan ve Ba-
kü’den davacı olan Azeri ve Ermenilerin her birine 
5 bin euro maddi ve manevi tazminat ödenmesine 
hükmetti. Mahkeme Dağlık Karabağ savaşı nede-
niyle göçe zorlanmış tüm Azeri ve Ermeni mülteci-
lerin maddi manevi zarara uğradığını kabul ederek, 
bu zararların hesaplanmasının zor olması nedeniyle 
davacıların her birine 5 bin euro ödenmesi kararı 
verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ge-
rekçe olarak Dağlık Karabağ sorununun “rasyonel” 
biçimde çözümünün Azerbaycan ve Ermenistan’ın 
sorumluluğunda olduğunu ve henüz bir çözüme ula-
şılmamış olmasını gösterdi. Mahkeme ayrıca mah-
keme masrafı olarak, Azeri davacılara yaklaşık 150 
bin lira, Ermeni davacıya da 135 bin lira ödenmesini 
kararlaştırdı.
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KAHRAMANMARAŞ VE BAKÜ ‘KARDEŞ ŞEHİR’ 
OLACAK
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Baş-
kanvekili Cemal Tanrıverdi, meclis açılışında yaptı-
ğı konuşmada, Araştırma ve Geliştirme Dış İlişkiler 
Müdürlüğünün Azerbaycan’ın Bakü kenti ile “Kar-
deş Şehir” ilişkisi kurulmasına ilişkin teklifi oybirli-
ğiyle kabul edildi. Etüd ve Projeler Dairesi Başkan-
lığının “Kardeş Belediye” kapsamında “Ağrı Pazar 
Yeri Projesi” ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyo-
nuna havale edildi.

ÖZBEKİSTAN VE FBI ARASINDA MUTABAKAT 
ZAPTI İMZALANDI
Özbekistan Umumi Başsavcılığı ile Amerika 
Birleşik Devletlerine bağlı Federal Soruşturma 
Bürosu (FBI) arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. 
Özbekistan’dan ABD’ye giden heyete öncülük eden 
Başsavcı yardımcısı M. Azimov, FBI karargahın-
da iki ülke arasındaki soruşturmalarda işbirliği için 
mutabaktan zaptına imza attı.  ABD tarafında an-
laşmaya imza atan yetkilinin FBI’nın Genel Müdür 
Yardımcısı J. Walker olduğu öğrenildi. Özbekistan’ın 
ABD’deki büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ya-
pılan mutabakatın, suçla mücadele ve insan haklarını 
koruma alanlarında iki ülkeyi işbirliğine yönelteceği 
belirtildi.  Mutabakat çerçevesinde iki ülke arasında 
tecrübe ve bilgi paylaşımı, saha çalışmları ve ileri so-
ruşturma tekniklerinin eğitimi yapılacağı öğrenildi. 
Yapılan açıklamalarda böylesi bir mutabakatın yok-
luğunun iki ülkenin çıkarlarını gözeten işbirliklerine 
daha önceleri engel teşkil ettiği vurgulandı.

TÜRK AKIMI’NIN GÜZERGÂHI DEĞİŞTİ
Türkiye ile Rusya arasında son dönemde yürütülen 
en önemli enerji projesi olarak öne çıkan Türk Akı-
mı’nda, boru hattının Avrupa güzergâhı konusunda 
sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Hattın, Trakya’dan Yu-
nanistan’a ve Avrupa’ya uzanması öngörülüyordu, 
fakat güzergâh konusunda önemli bir makas deği-
şikliği gündeme geldi. Buna göre hat, Türkiye’den 
çıktıktan sonra Yunanistan yerine Bulgaristan’a giriş 
yapacak. Habertürk’ün haberine göre sonrasında da 
Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Avru-
pa’nın kalbi Avusturya’ya ulaşacak.

KERKÜK’TE ENERJİ NAKİL HATLARINA SABO-
TAJ
Irak’ın Kerkük kentinin elektriğini sağlayan ener-
ji nakil hatlarına yönelik saldırılar sonucu bölgede 
elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Kerkük 
Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Kerkük 
Valisi Rakan Sait, ‘’Kerkük ile Tuzhurmatu ilçesi 
arasında bulunan 3 enerji nakil hattı terör saldırısına 
uğradı.’’ dedi. Hatların patlayıcılarla hedef alınması 
sonucu gerek Kerkük gerekse çevre ilçelerde elekt-
rik kesintileri yaşandığını belirten Sait, ‘’Enerji na-
kil hatlarının teröristlerce bombalanmasıyla birlikte 
Kerkük’te iki günden beri elektrik yok denecek kadar 
az. Bir tek Kerkük merkezi değil kente bağlı birçok 
ilçe ve köye de elektrik verilmiyor.’’ diye konuştu.

ERMENİSTAN’IN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU AZER-
BAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLDU
Dağlık Karabağ’da cephe hattında Ermenistan’ın aç-
tığı ateş sonucu er Salahov Fizuli’i şehir oldu. Azer-
baycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile 
çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tara-
fından Azerbaycan’a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 
bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan 
ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT 
Minsk Grubu tarafından yürütülüyor. BM’in Erme-
nistan’ın Azerbaycan topraklarının işgaline son ver-
mesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.

ÖZBEKİSTAN İLE BM ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI
Birleşmiş Milletler’in (BM) Viyana’daki Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi ile Özbekistan arasında yasa dışı uyuş-
turucu ticareti, uluslararası suç ve terörizm ile mü-
cadele için bir iş birliği taahhütnamesi imzalandı. 13 
Aralık’ta, Viyana’da imzalanan anlaşmanın, 1 Aralık 
BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Müdürü Yuri Fedotov 
ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 
arasında yapılan görüşme sayesinde gerçekleşti-
ği belirtildi.  Anlaşma sırasında tarafların Özbekis-
tan’ın 2017-2021 reform ajandası, uyuşturucu takibi, 
uluslararası suçla mücadele, uyuşturucu kullanımını 
engelleme ve bölgesel işbirliği planlarını ele alma 
fırsatı oldu. İmza töreni sırasında Yuri Fedotov, Öz-
bekistan’ın reform ve işbirliği çabalarını takdir ile 
karşıladıklarını belirtti. Özbekistan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Gayrat Fazilov ise Yuri Fedotov’un Öz-
bekistan’a yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerde yeni bir 
sayfa açtığını vurguladı.
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ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN ÖZBEKİS-
TAN’A 450 MİLYON DOLAR KREDİ
Asya Kalkınma Bankası’ndan Özbekistan’daki ter-
mik santral modernizasyonuna 450 milyon dolar 
kredi verecek. Kredinin, Özbekistan’ın Kaşkaderya 
şehrindeki Talimarcan Termik Santrali modernizas-
yonu projesi çerçevesinde 950 megavatlık yeni ek 
jeneratör kurulması için kullanılacak. Talimarcan 
Termik Santralinin modernizasyonu projesi kapsa-
mında tesisin nominal üretim düzeyi 2600 megavata 
kadar artırılacak. Asya Kalkınma Bankası, Japonya 
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Özbekistan 
Kalkınma ve Gelişme Fonu ortak finansmanlarıyla 
gerçekleştirilmekte olan projenin toplam değerinin 
860 milyon dolar olduğu açıklandı.

TÜRKMENİSTAN İLE ABD EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
ELE ALINDI
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Türkmenistan-ABD İş Konseyi Baş-
kanı Eric Stewart ile görüştü. Taraflar iki ülke arasın-
daki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konularda 
görüş alış verişinde bulundu. Ekonomik münasebet-
lerin arttırılmasına iş konseyinin ve ortak iş forumla-
rının faaliyetlerinin önemli olduğuna dikkat çekildi. 
Türkmenistan ile ABD ilişkilerinde enerji, ulaştırma, 
iletişim, sanayi, tarım ve yüksek teknoloji alanındaki 
işbirliği imkânları değerlendirildi. Olumlu bir yatırım 
iklimi yaratılmış Türkmen piyasasındaki konumları-
nı güçlendirmede ABD’li iş çevrelerinin ilgisini teyit 
eden işadamı, Türkmenistan’ın dünya sahnesindeki 
artan prestijini sağlayan uluslararası işbirliği konu-
sundaki inisiyatiflerinin önemine değindi.

FİLİPİNLER, TÜRKMENİSTAN’A BÜYÜKELÇİ ATA-
DI 
Türkmenistan Devlet Başkanı’nın talimatıyla Mec-
lis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Filipinler Büyükel-
çisi Wilfredo Santos’dan güven mektubunu kabul 
etti. Meclis Başkanı, yeni büyükelçiyi diplomatik 
görevinde başarılar diledi. Filipinler Büyükelçisi, 
Türkmenistan halkını Uluslararası Tarafsızlık Günü 
ile tebrik ederek, kendi görevini layıkıyla yerine ge-
tirmek için çaba göstereceğini söyledi.
Görüşmede, yabancı büyükelçiye Türkmenistan’ın 
iş politikasının önemli alanları, halkın sağlıklı yaşa-
mı, spor, turizm, eğitim ve bilim sektörünün gelişti-
rilmesi konusunda yapılan reformlar hakkında bilgi 
verildi. Ayrıca, Türkmenistan’ın tarihi ve kültürel mi-
rasının yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalardan 
bahsedildi.

AZERBAYCANLILAR ERMENİSTAN BÜYÜKELÇİ-
LİĞİ ÖNÜNDE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te Ermenistan Büyükelçili-
ği önünde toplanan Azerbaycanlı göstericiler, Erme-
nistan’da tutuklu iki Azerbaycan vatandaşı için pro-
testo gösterisi düzenledi. Göstericiler, Ermenistan’da 
rehin tutulan iki Azerbaycanlının serbest bırakılması 
için uluslararası kurumlara çağrıda bulundu. Erme-
nistan’da tutuklu olan Dilgem Esgerov ve Şahbaz 
Guliyev’in serbest bırakılması için acilen uluslararası 
kurumların devreye girmesi istendi. Ayrıca Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi ve özellikle Batılı dev-
letlerden çifte standartlara son vermelerini isteyen 
göstericiler, işgal durumunun sona erdirilmesi için 
Ermenistan’a baskı yapmaları ve esirlerin serbest bı-
rakılması için devreye girmeleri istendi. Fransa’da-
ki Azerbaycan’ın Dostları Derneği Genel Sekreteri 
Mirvari Fataliyeva yaptığı konuşmada, Şahbaz Gu-
liyev ve Dilgem Askerov’un işgal altındaki Kelbecer 
bölgesine akrabalarının mezarını ziyarete gittikleri 
sırada, Ermeniler tarafından esir alındığını, iki 
Azerbaycan vatandaşının aylardır işkence gördüğünü 
ileri süren Fataliyeva, Batılı devletlerin ve uluslara-
rası kurumların bu durum karşısında sessiz kaldığını 
söyledi.

TİKA’DAN GÜRCİSTAN’A DÖNEN AHISKA TÜRK-
LERİNE TARIM DESTEĞİ
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan, 
ana vatanına geri dönmüş Ahıska Türkü ailelere des-
tek amacıyla sera projesini hayata geçirdi. Başkanlık, 
arsa sahibi Ahıska Türkü ailelere ekonomik destek 
vermek, aynı zamanda diğer etnik kimliklere sahip 
yöre halkıyla entegrasyonlarını arttırmak için tarım-
sal kalkınma projesi gerçekleştirdi. Proje çerçevesin-
de bölgede yaşayan 17 Ahıska Türkü ve Gürcü aile-
lere 150’şer metrekarelik seralar temin edildi. Bunun 
yanı sıra Türkiye’den gelen uzmanlar ailelere zirai 
üretim ve seracılık konularında eğitim verdi. Her bir 
aileye sezonluk üretimlerini karşılayacak fide ve to-
humlar teslim edildi.
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ÖZBEKİSTAN’DA İSLAM AKADEMİSİ KURULDU
Özbekistan’da Kur’an-I Kerim, hadis, fıkıh ve 
kelam ilimleri dallarında yüksek lisans eğitimi veren 
Özbekistan İslam Akademisi kuruldu. Özbekistan’da 
Kur’an-ı Kerim, hadis, fıkıh ve kelam ilimleri 
dallarında yüksek lisans eğitimi veren Özbekistan 
İslam Akademisi kuruldu. Kararname, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından Öz-
bekistan İslam Akademisinin kurulmasına ilişkin 
imzalandı. Kararnameye göre, Özbekistan İslam 
Akademisi, dünyadaki önemli İslam üniversiteleri 
ve kuruluşları ile geniş işbirliği içinde faaliyette bu-
lunacak, İslam diniyle ilgili gündeme gelen güncel 
konuları içeren uluslararası toplantılar düzenleyecek. 
Özbekistan İslam Akademisi, ülkedeki dini 
yükseköğretim ve ön lisans eğitim kurumlarına kaliteli 
eğitim uzmanları hazırlayacak, hadis, fıkıh ve kelam 
gibi alanlarda Kur’an Kerim merkezli kapsamlı ve 
nitelikli akademik çalışma ve araştırmalar yapacak. 
Belirtilen ana hedeflerinden biri İslam dininin gerçek 
anlamını, onun insaniyeti hidayete ulaştıran din oldu-
ğunu tanıtmak olacak.

KERKÜK’TE IRAK TÜRKMEN CEPHESİ BÜROLA-
RINA SİLAHLI SALDIRI
Kerkük’teki Irak Türkmen Cephesi’ne ait iki ayrı bü-
roya kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı dü-
zenlendi. Kerkük Polis Müdürü Ömer, “Kerkük kent 
merkezinde Irak Türkmen Cephesi’nin iki bürosuna 
yönelik saldırı düzenlendi” ifadelerini kullandı. Irak 
Türkmen Cephesi Musalla bürosu ile Türkmen Es-
naflar Birliği bürolarına yönelik saldırıların eş za-
manlı olarak düzenlendiğini belirten Ömer, kentin 
Musalla semtinde iki ayrı büroya yönelik düzenlenen 
saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak bürolarda 
maddi hasar oluştuğunu ifade etti. Kimliği bilinme-
yen kişiler bürolara yönelik RPG silahları ile sal-
dırı düzenlediklerini kaydeden Ömer, saldırılardan 
hemen sonra bölgeye gelen Terörle Mücadele Polis 
güçlerinin geniş kapsamlı inceleme başlattığını, fail-
lerin izlerini sürdüğünü aktardı.

TÜRK VE AZERBAYCAN SAVUNMA SANAYİNDE 
YENİ ORTAKLIKLAR KAPIDA
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Yaver Cemal 
17 Aralık’ta, Azerbaycan Ordusu’nun insansız hava 
aracı (İHA) kabiliyetinin geliştirilmesi başta olmak 
üzere bir dizi konuda önemli açıklamalarda bulundu. 
Bakan Cemal, silahlı İHA kazanımı için ön testlere 
başlatıldığını aktarırken, diğer savunma sanayi pro-
jeleri ve geliştirilmesi beklenen ortaklıklar hakkında 
bilgiler paylaştı. Türk savunma sanayinin en önemli 
şirketlerinden Aselsan ile pek çok alanda görüşme-
ler yürüttüklerini kaydeden Cemal, “Aselsan şirketi 
ile çeşitli konularda müzakereler gerçekleştiriyoruz. 
Halihazırda Alov fabrikasında bir yardımcı hizmet 
departmanı kurulmasına karar vermiştik. Yine 2018 
yılında bazı Türk şirketleri başta olmak üzere, diğer 
ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ortak projeler uygula-
mak niyetindeyiz.” şeklinde konuştu. Cemal ayrıca, 
Azerbaycan Ordusu için geliştirilmesi ve üretimi 
planlanan keskin nişancı tüfeği projesinin de bu or-
taklıklar kapsamında gerçekleştirilebileceğini belirt-
ti.

TÜRK KIZILAYI MUSULLU SIĞINMACILARA YAR-
DIM ETTİ

Türk Kızılayı, Irak’ın Erbil kentinde 500 Musullu 
aileye kışlık yardım malzemesi ve gıda kolisi dağıtı-
mında bulundu. Türk Kızılayına bağlı bir ekip, Erbil 
kentinin güneyindeki Bahırka Sığınmacı Kampı’nda, 
çoğunluğunu Musul’un Telafer ilçesinden kaçan 
Türkmenlerin oluşturduğu 500 aileye, battaniye ve 
yataktan oluşan kışlık malzeme ve gıda kolisi dağıttı.
Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Göksen Ye-
nigül, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın bölgeyi 
işgal etmesinden sonra evlerinden kaçıp güvenli 
bölgelere sığınan ve yaklaşık dört yıldır kamplarda 
yaşama tutunmaya çalışan Musullu sivillere yönelik 
yardımlarının devam ettiğini belirtti. Türk Kızılayı 
2017 yılı boyunca, Irak genelinde yaklaşık 13 milyon 
dolar tutarında 91 tırlık insani yardım malzemesi da-
ğıtımını gerçekleştirdi.
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TÜRKMENİSTAN, ELEKTRİĞİNİ AFGANİSTAN VE 
PAKİSTAN’A İHRAÇ EDECEK
Türkmenistan hükümeti ekonomik açmazdan çık-
mak için enerji piyasasını çeşitlendirme girişiminde 
bulunuyor. Türkmenistan diğer Orta Asya ülkeleri 
olan Özbekistan ve Tacikistan’ın da desteği ile Afga-
nistan ve Pakistan’a elektrik ihraç edeceğini TUTAP 
projesi ile duyurdu. Türkmenistan bu çerçevede ilk 
olarak Afganistan’daki elektrik sistemini tamamen 
kendi sistemi ile yenilemeye girişeceği öğrenildi. 
Türkmenistan hali hazırda Afganistan’a ucuz fiyattan 
elektrik sağlıyor. TUTAP projesinin Orta Asya Böl-
gesel İşbirliği Programı’nın (CAREC) enerji sektörü 
için geliştirdiği bir plan olduğu biliniyor. Afganis-
tan üzerinden Pakistan’a ulaşacak elektrik hattı için 
500 KW’lık bir yüksek gerilim hattı oluşturulacağı 
açıklandı. TUTAP hattının, bir doğal gaz boru hat-
tı projesi olan ve Türkmenistan-Afganistan-Pakis-
tan-Hindistan hattında oluşacak TAPI ile aynı rotayı 
izleyeceği belirtildi.

BAKÜ’DE “BİR MİLLET, İKİ DEVLET” TEMALI KA-
RİKATÜR SERGİSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı 
mevkidaşı Elmar Memmedyarov, Uluslararası Türk 
Kültür ve Miras Vakfı ile Türkiye’nin Bakü Büyükel-
çiliği tarafından düzenlenen “Bir Millet, İki Devlet” 
temalı karikatür sergisi açıldı. 20 Aralık’ta Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı 
mevkidaşı Elmar Memmedyarov, Uluslararası Türk 
Kültür ve Miras Vakfı ile Türkiye’nin Bakü Büyükel-
çiliği tarafından düzenlenen “Bir Millet, İki Devlet” 
temalı karikatür sergisinin açılış törenine katıldı. Be-
şincisi gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-İran Dı-
şişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, söz ko-
nusu zirvenin ardından katıldığı açılış töreninde, iki 
ülke ilişkilerinin önemine ve artan iş birliğine dikkat 
çekti. Bakan Çavuşoğlu, sergi vesilesiyle Uluslarara-
sı Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efen-
diyava’ya Türk kültürüne yaptığı değerli katkılar için 
teşekkürlerini iletti.

 KAZAKİSTAN’DAN ULUSLARARASI KARAYOLU 
TAŞIMACILIĞI MÜJDESİ
Kazakistan ve Azerbaycan hükümetlerararası toplan-
tısında mutabakata varılan iki ülke arasında ulusla-
rarası karayolu taşımacılığına dair anlaşmanın, 20 
Aralık tarihinde Kazakistan Parlamentosu tarafından 
onaylandığı bildirildi. Kazakistan Yatırım ve Kalkın-
ma Bakanı Zenis Kasımbek söz konusu anlaşmanın, 
Kazakistan’ın avantajlı coğrafi konumunun da 
katkısıyla, Orta Asya’da büyük bir lojistik merkezi 
oluşturulması ve ülkenin transit potansiyelinin 
geliştirilmesine fayda sağlayacağını belirtti. Kasım-
bek konuyla ilgili olarak, “Bugün itibariyla toplamda 
41 ülke ile yol anlaşmaları imzalandı ve yöndeki ça-
lışmalarımız devam ediyor. 2016 yılında Kazakistan 
ve Azerbaycan arasında kargo taşımacılığı yüzde 16 
oranında arttı ve 6 bin 200 tona ulaştı.” şeklinde ko-
nuştu.

TÜRKMENİSTAN’IN İLK DEVLET BAŞKANI ANIL-
DI
Türkmenistan halkı, 21 Aralık Türkmenistan’ın ilk 
Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov’u anma törenle-
rine katıldı. Anma törenlerine, Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da iştirak etti. 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, dev-
let yetkilileri, yabancı büyükelçiler, Türkmenistan’ın 
yurtdışındaki büyükelçileri ve çok sayıda vatandaşın 
iştirak ettiği törenlerde, Türkmen Lider ilk önce Aş-
kabat’taki 10 yıl Bağımsızlık parkındaki Saparmu-
rat Niyazov’un heykeline çelenk bıraktı ve ardından 
merhum Devlet Başkanı’nın defnedildiği Kıpçak 
köyüne giderek mezarına çelenk koydu. Türkme-
nistan Devlet Başkanı burada yaptığı konuşmasın-
da, her sene 21 Aralık günü Türkmenistan’ın ilk 
Devlet Başkanı’nı anma törenlerinin düzenlendiğini 
kaydetti. Saparmurat Niyazov’un Türkmenistan’ın 
bağımsızlığının perçinleştirilmesine ve çalıştığı 
dönemde Türkmenistan’ın dünyadaki itibarının 
yükseltilmesine büyük katkı sağladığını söyleyen 
Türkmen Lider, onun çalışmaları sonucunda 
Türkmenistan’ın tarafsızlık statüsünü kazandığını 
ifade etti. Türkmen Lider, Türkmenistan’ın ilk Devlet 
Başkanı’nın yaptığı çalışmalarının her zaman halkın 
hafızasında yer alacağını kaydederek, bugün açtıkla-
rını müzenin bunun örneği olduğunu belirtti. Daha 
sonra Türkmen Lider, Saparmurat Niyazov’un devlet 
işleri ve hayatını anlatan müzeyi dolaştı.   Ardından 
camiyi ziyaret eden Türkmen Lider, Türkmenistan 
müftüsü ile dua etti. Daha sonra Türkmen Lider, ca-
miden ayrıldı.  
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ÖZBEKİSTAN VE ÇİN ASKERİ İŞBİRLİĞİNE 
GİDİYOR
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
başkent Taşkent’te Çin Halk Cumhuriyeti Savunma 
Bakanı Chang Wanquan ile görüştü. 20 Aralık’taki 
görüşmede Özbekistan ile Çin arasındaki askeri işbir-
liği konuşuldu. Geçen Mayıs ayında Cumhurbaşkanı 
Mirziyoyev’in Pekin’e yaptığı ziyarette imzalanan 
anlaşmaların uygulanması noktasında çeşitli görüş 
alışverişlerinin yapıldığı belirtildi. Toplantıda askeri 
alanda teknik ve saha işbirliğinin genişletilmesi ko-
nusunda fikir birliğine varıldığı iletildi. Çin Savunma 
Bakanı Chang Wanquan ise Özbekistan’ın gösterdi-
ği misafirperverliğe teşekkürlerini sundu. Çin Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in selamları-
nı iletti. Wanquan, Özbekistan’ın askeri alanda yap-
tığı reformlarda ve gelişmelerde her zaman işbirliği 
içerisinde olacaklarını belirtirken Çin’in bölgedeki 
istikrarın korunması için her zaman hazır olduğunu 
belirtti.

BAE’DEN TAPİ PROJESİNE BÜYÜK İLGİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Ulus-
lararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan başkanlığında kalabalık heyet, Türkme-
nistan’ı ziyaret etti. Türkmenistan ile Birleşik Arap 
Emirlikleri arasındaki İşbirliği Ortak Komitesinin 
ikinci toplantısı için Aşkabat’a gelen Dışişleri Ba-
kanı Şeyh Abdullah’a bu ziyaretinde Enerji Bakanı 
Suheil Al Mazrui, Altyapı Geliştirme Bakanı Abdul-
lah bin Muhammed Belhaif Al Nuaimi, Abu Dhabi 
Kalkınma Vakfı Genel Müdürü Muhammed Saif Al 
Suwaydi olmak üzere çok sayıda yetkili eşlik etti. 
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Al Nahyan’ı 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov kabul etti. Görüşmede, iki ülke 
arasındaki ticari, ekonomik, enerji, ulaştırma, ile-
tişim ve diğer alanlardaki işbirliği değerlendirildi. 
Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah, Türkmenistan’daki 
petrolgaz ve enerji sektörlerindeki çeşitli yatırım pro-
jelerine katılmak istediklerini söyledi. Konuk Bakan 
bu bağlamda, BAE’li işadamlarının Türkmenistan-
Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı 
projesine ilgi gösterdiklerini kaydetti. Türkmen 
gazını Güney Asya ülkelerine taşıyacak TAPİ 
projesinin temeli 2015 yılında atılmıştı. Dışişleri Ba-
kanı Abdullah bin Zayed ayrıca, Türkmenistan’daki 
karayolların ve demiryolların inşası, elektrik hatların 
inşasında yer almak istediklerini de sözlerine ekledi.

BM’DEN TÜRKMENİSTAN’A BÜYÜK DESTEK
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli 
Berdimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu 
ve Devlet Güvenlik Kurulu’nun ortak toplantısı ger-
çekleştirildi. Vilayet ve Aşkabat valisinin de davet 
edildiği toplantıda, ülkenin iç ve dış gündemi değer-
lendirildi. Bakanlar Kurulu toplantısında Bakanlar 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid 
Meredov, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın inisiya-
tifi üzerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
Sürdürülebilir Ulaştırma konulu yeni bir karar al-
dığını açıkladı. 20 Aralık 2017 tarihinde BM Genel 
Kurulu’nun 72.otumunun 74.toplantısında “Sürdürü-
lebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için tüm ulaşım 
araçlarının arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi” 
konulu karar alındı.

ÖZBEKİSTAN’DA ’ÇIKIŞ VİZESİ’ UYGULAMASI 
2019’DA KALDIRILACAK
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı raporuna 
göre, yabancı ülkelerdeki Özbekistan elçilikleri, 
2018 yılından itibaren tüm konsolosluk hizmetlerini 
elektronik ortamda da sunacak. Özbekistan Dışişleri 
Bakanlığı’nın 2017 yılı raporuna göre, yabancı 
ülkelerdeki Özbekistan elçilikleri, 2018 yılından 
itibaren tüm konsolosluk hizmetlerini elektronik 
ortamda da sunacak. Yine aynı rapora göre, 2019 
yılından itibaren geçerli olmak üzere ’çıkış vizesi’ 
uygulaması da yürürlükten kaldırılacak. Son bir yıl 
içerisinde 1.100 kişinin Özbekistan vatandaşı oldu-
ğu kaydedilirken, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı’nın 
halkın istek ve şikayetlerinin zamanında uygulanma-
sına dönük uygulamaları da çeşitlendirdiği ifade edil-
di. 15 Aralık itibariyle Bakanlığın, vatandaşlardan 5 
bin 791’i zamanında gözden geçirilmiş olmak üzere, 
toplamda 6 bin 123 başvuru aldığı öğrenildi. Vatan-
daşların bakanlığa başvurularından 300’ünün kabul 
edildiği de raporda yer alan diğer bilgiler arasında 
bulunuyor.
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IRAK’TAN KERKÜK-CEYHAN HATTI İÇİN İHALE
Irak, Kerkük-Ceyhan hattının hasarlı bölümünün ye-
rine geçecek yeni bir boru hattının inşası için ihale 
açtı. Irak, Kerkük petrollerini Türkiye’ye taşıyacak 
yeni bir boru hattının inşası için ihale açtı. Yap-iş-
let-devret yöntemiyle ihale edilecek yeni hat, Ker-
kük-Ceyhan ham petrol boru hattının Irak içindeki 
eski ve hasarlı bölümünün yerine geçecek. Hat Ker-
kük yakınlarındaki petrol sahalarından başlayacak ve 
Türkiye sınırına yakın olan Fişhabur’da sona erecek. 
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, dün yap-
tığı açıklamada, 350 kilometre uzunluktaki boru 
hattının günde 1 milyon varilden fazla ham petrol 
sevk kapasitesine sahip olacağını söyledi. İhaleye tek 
başlarına veya konsorsiyum olarak katılacak şirketle-
rin ayrıca bir doğalgaz boru hattı, pompalama istas-
yonları ve ham petrol depolama tesisleri inşa etmesi 
gerekecek.

RUSYA VE AZERBAYCAN, TİCARİ İLİŞKİLERİ GE-
LİŞTİRECEK

Azerbaycan İhraç ve Yatırımları Teşvik Fonu 
(AZPROMO) ile Rusya İhraç Merkezi (RİM) ara-
sında iş birliği anlaşması imzalandı. Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-Rusya İş 
Konseyi Toplantısı’na Azerbaycan Ekonomi Bakanı 
Şahin Mustafayev, Rusya Ekonomik Kalkınma Ba-
kanı Maksim Oreşkin ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Toplantı kapsamında AZPROMO ile RİM arasında 
iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca, 4 Azeri şirketi 
de Rus şirketleriyle iş birliği anlaşmasına imza attı. 
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev, toplantı-
nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azer-
baycan ve Rusya’nın stratejik ortak olduğunu, ticari 
ilişkilerin her geçen yıl arttığını söyledi. Mustafayev, 
ekonomik alanda son yıllarda iyi sonuçlar elde edil-
diğini belirterek, “Rus şirketleri Azerbaycan’a bu-
güne kadar 3 milyar 700 milyon dolar yatırım yaptı. 
Azerbaycan şirketleri de Rusya’ya 1 milyar dolardan 
fazla yatırım sağladı. Azerbaycan’da 700’den fazla 
Rus şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor.” dedi.

TÜRKMENİSTAN VE PAKİSTAN’DAN TAPI İÇİN 
ÖNEMLİ ADIM
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimu-
hammedov ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hü-
seyin, Türkmen gazını Afganistan üzerinden Pakistan 
ve Hindistan’a ulaştıracak TAPI projesinin hızlandı-
rılması konusunda anlaştı.Türkmenistan Cumhurbaş-
kanı Berdimuhammedov, Afganistan’da inşa edilen 
demiryolu hattını da Pakistan’a uzatma hevesinde 
olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Berdimuham-
medov meslektaşı Cumhurbaşkanı Hüseyin’i Türk-
menistan’a davet etti. Davetin Şubat ayında (2018) 
TAPI’nin Afganistan açılışı için verildiği vurgulandı. 
Şubat ayındaki açılışa Cumhurbaşkanı Hüseyin ile 
beraber Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi de 
katılacağı öğrenildi. Ayrı bir resmi davetin Türkme-
nistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov tarafında ile-
tileceği duyuruldu. Başbakan Abbasi: “Pakistan için 
bu 22 yıllık projenin sonunda hayata geçirilmesine 
tanıklık etmek çok önemlidir” ifadesinde bulundu.

TİFLİS’TE ERMENİ-GÜRCÜ YÜKSEK DÜZEYLİ 
MÜZAKERELERİ GERÇEKLEŞTİ
Tiflis’te iki ülke resmi heyetleri katılımıyla Erme-
ni-Gürcü yüksek düzeyli müzakereleri gerçekleşti. 
Gürcistan cumhurbaşkanı Georgi Margelaşvili, dost 
Ermenistan cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti 
Tiflis’te görmekten memnuniyetini belirtti, iki ülke 
diplomatik ilişkileri tesisinin 25. Yılının başkan Serj 
Sarkisyan’ın ziyaretiyle sona ermekte olduğunu bu-
nun devletlerarası ilişkilerin gelişimi ve iki halkın 
dostluğunun pekişmesine yeni bir saik kazandıraca-
ğının altını çizdi. İki ülke cumhurbaşkanları bu yıl 
iki ülke arasındaki ticaret hacminin artışını, turizm 
alanındaki gözle görülür ilerlemeyi, bir dizi alanda 
da gelişen işbirliğini memnuniyetle kaydettiler, aynı 
zamanda işbirliği potansiyelinin arttığını, bunun 
için her iki tarafın ısrarlı çalışması gerektiğini ifade 
ettiler. Başkanlar Sarkisyan ve Margelaşvili bölge 
ülkelerinin esenliği, ekonomik gelişimi için elverişli 
koşulların temini açısından bölgesel güvenlik ve 
barışın önemine dikkat çektiler. Heyetlerarası buluş-
mada heyet üyeleri her biri kendi alanlarındaki işbir-
liği, gerçekleştirilen projelerin gidişatı, kazanımlar 
ve sorunlara ilişkin bilgi verdiler ve bunların çözüm 
ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde devlet baş-
kanlarından talimatlar aldılar.
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RUSYA VE TÜRKİYE’DEN KRİTİK S-400 HAMLESİ
Rusya’dan alınacak S-400 füze sistemlerinin öde-
mesi dolar ya da euro yerine yerel parayla yapılacak. 
S-400 füze sistemleri için kaparoyu ruble üzerinden 
ödeyen Türkiye’nin ana ödemeleri de dolar ve euro 
yerine yerel parayla yapması bekleniyor. Burada da 
öne çıkan para birimi ruble olurken, dolarla ödeme 
konusunda en önemli sakınca, ABD’nin dolar trans-
ferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi ve isterse 
engellemesi olarak öne çıkıyor. Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin’in Askeri Teknik İşbirliği’nden 
sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava sa-
vunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile 
tüm konuların çözüldüğünü belirterek, “Teslimatla-
rın 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngö-
rüyoruz” dedi.

ÖZBEKİSTAN, RUS LİMANLARI YERİNE İRAN 
LİMANLARINI KULLANACAK
Dünyanın denize ulaşımı en zor ülkelerinden biri 
olan Özbekistan, ekonomisi için gerekli olan liman 
çıkışı noktasında yeni bir partnere sahip. İran ve 
Özbekistan transit kargo taşımacılığı üzerinde anla-
şarak iki ülke arasındaki mal taşımacılığının gelişti-
rilmesi için anlaştıklarını duyurdu. Özbekistan, Orta 
Asya’da Hazar Denizine çıkışı olmayan ülkelerden 
biri. Diğer komşularının aksine açık denizlere çıkı-
şı için bir değil birden fazla ülkeyi geçmek zorun-
da. Kazakistan komşuları Rusya ve Çin üzerinden, 
Türkmenistan komşusu İran üzerinden, Tacikistan ve 
Kırgızistan da yine komşuları Çin üzerinden açık de-
nizlere ulaşırken Özbekistan denize kıyısı olan ülke-
lere ulaşmak için yukarıda adı geçen ülkelerden veya 
Afganistan’dan da geçmek zorunda kalıyor. “Double 
landlocked” olarak belirtilen bu duruma sahip dünya 
üzerinde sadece iki ülke var. Özbekistan ve Lihtenş-
tayn. Bu problemi aşmak için Özbekistan’ın yeni yö-
netimi çeşitliliği arttırma peşinde. Özbekistan Ticaret 
Bakanlığı misafirliğinde gerçekleşen toplantıya İran 
Ticaret Bakan Yardımcısı Mojtaba Khosrotaj katıl-
dı. Taraflar, ticaret ve ekonomik işbirliğinin mevcut 
durumunu ve büyüme olasılıklarını görüştü. İki ülke-
nin temsilcileri nakliye ve transit kargo taşımacılığı 
alanlarında daha fazla işbirliği hedefiyle çeşitli an-
laşmalara imza attı. Ayrıca, taraflar, 2018 yılının ilk 
yarısında Tahran’da ticaret, ulaşım ve iletişim alan-
larında işbirliğine ilişkin hükümetler arası komisyo-
nun toplantılarını düzenli olarak düzenlemeye karar 
verdiler. Geçtiğimiz Ekim ayında Özbek-İran ticaret 
forumu Tahran’da yapılmıştı. Ardından taraflar ara-
sında 25 milyon doları aşan ticaret anlaşmaları imza-
landı. Ayrıca, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz 
Kamilov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, 2018-2019 
arasındaki işbirliği programını imzaladılar.

TÜRKMENİSTAN’DA REFORM ÇABALARI

Türkmenistan Ulusal Meclisi’nin ulaşım güvenliği, 
krediler, ipotek sistemi, televizyon ve radyo yayıncı-
lığı ile ülkedeki araştırmacıların hukuki statüsü dahil 
olmak üzere bir dizi yasal düzenleme üzerine çalış-
tığı bildirildi. “Tarafsız Türkmenistan” gazetesinde 
yer bulan habere göre, yeni düzenlemelere ilişkin ilk 
rapor, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bakanlar kuru-
lu toplantısında paylaşılmıştı. Söz konusu bakanlar 
kurulu toplantısında, Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Kurbankulu Berdimuhammedov, ülkenin gelişimi ve 
kalkınmasına dair mevcut gerçekler göz önüne alın-
dığında ulusal yasama sisteminin çağdaşlaştırılması-
nın son derece önemli olduğunu vurgulamıştı. Ber-
dimuhammedov, parlamentonun ülkedeki duruma 
dair son derece bilinçli olması ve reformlar için yasal 
destek sağlaması gerektiğini kaydetti. 

KAZAKİSTAN VE KIRGIZİSTAN İLİŞKİLERİNDE 
2020 HEDEFİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Kazakistan ve Kırgızistan’ın karşılıklı ticaret hacmi-
ni 2020 yılına kadar 1 milyar dolar seviyesine yük-
selterek, ikili ticaret hacmini genişletmesi gerektiğini 
ifade etti. Resmi temaslar kapsamında Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da bulunan Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı Sooronbay Jeenbekov ile gerçekleştirdiği basın 
toplantısında konuşan Nazarbayev, “Yatırım ortaklı-
ğını iyileştirmek ve ticari-ekonomik ilişkileri daha da 
yoğunlaştırmak maksadıyla, ülkelerimizin ekonomik 
kurumları arasındaki doğrudan temasları güçlendire-
cek ortak bir iş konseyi oluşturulması düşüncesini de 
ele aldık.” ifadelerini kullandı. Kazakistan’ın, Kırgız 
ekonomisine katkı sağlayan en önemli yatırımcılar-
dan biri olduğunu altını çizen Nazarbayev, söz konu-
su yatırımların daha da gelişebilmesi adına uygun ko-
şulların yaratılmasının önemine dikkat çekti. Taraflar 
ayrıca, su ve enerji iş birliği konularına eğildiler ve 
sınır ötesi akarsuların, bölgedeki tüm ülkeler için or-
tak su kaynakları olarak kabul edilmesinde mutabık 
kaldılar.
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TÜRKİYE’DEN MAKEDONYA’YA ASKERİ YARDIM
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, katıldığı “21 
Aralık Türkçe Eğitim Bayramı” programında yap-
tığı konuşmada, Türkiye’den 1,5 milyon dolarlık 
askeri-mali yardım geleceğini söyledi. 19 Aralık’ta 
gerçekleştirilen Makedonya Bakanlar Kurulu toplan-
tısında, Makedonya ile Türkiye hükümetleri arasında 
askeri-mali işb irliği anlaşması için varılan anlaşma 
metnini kabul etti. Türkiye’nin askeri alanda Ma-
kedonya’ya en büyük desteği veren ülkelerden biri 
olduğunu kaydeden Zaev, NATO üyeliği hakkında 
Türkiye’nin verdiği desteğe teşekkür etti. 

TİKA’DAN BOSNA HERSEK’TE EĞİTİME DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından Kiseljak şehrinde bir ilköğretim 
okuluna ekipman yardımında bulunuldu. “Kiseljak 
I İlköğretim Okulu’’nda düzenlenen törene TİKA 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, TİKA 
Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, Okul 
Müdürü Nermin Merhemic ve ülkedeki Türk ku-
rumlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. TİKA 
Başkan Yardımcısı Çetin, burada yaptığı konuşma-
da, bölgedeki 4 okula sıra, masa ve sandalye yardı-
mında bulunduklarını belirterek, “Bu bölgede 2012 
yılında da faaliyetlerimiz oldu. TİKA olarak, Bosna 
Hersek’teki proje sayımız 800’ü aştı.” dedi.TİKA’nın 
Bosna Hersek’te 22 yıldır faaliyet gösterdiğine işaret 
eden Çetin, “Engelli çocuklarımız için de 2017’de 
kapsamlı bir proje başlattık. Bosna Hersek bizim 
emanetimiz. TİKA ofisi devletin bir parçası olarak 
çalışıyor.” diye konuştu. Okul Müdürü Merhemic 
de öğrencilerin oldukça eski sıralarda eğitim aldı-
ğını söyleyerek, “Okulda eğitim gören çocuklar sa-
vaştan sonra evlerine geri dönen ailelerin çocukları. 
TİKA’nın eğitime vermiş olduğu destek, burası için 
büyük önem taşıyor.” dedi. Törende, Türkçe şiirler 
okunup ilahiler söylendi, öğrencilerden oluşan folk-
lor ekibi Türk halk oyunları gösterisi sundu. TİKA ta-
rafından 758 öğrencisi bulunan okula 304 masa, 608 
sandalye, 21 öğretmen masası ve 21 tahta yardımında 
bulunulduğu bildirildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANI HASANOV, 
CEPHE HATTINI DENETLEDİ

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile 
Savunma Bakanlığı yetkilileri, cephe hattına ger-
çekleştirdikleri ziyarette bölgedeki tank birliklerini 
denetlediler. Zırhlı birliklerin muharebe kabiliyetleri 
ve hazırlık durumlarını kontrol eden Hasanov, bölge-
deki birliklerin savaş durumuna hazırlığı konusunda 
bilgilendirildi. Zırhlı birlikler mürettebatının atış ve 
sürüş kabiliyetini arttırmak üzere kullanılan simülas-
yon cihazlarını inceleyen Hasanov, eğitim merkezi-
nin olanaklarının oldukça iyi durumda olduğunu ve 
çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti. Bölgede 
eğitim gören askerlerle de bir araya gelen Hasanov, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in tebrik 
ve takdirlerini eğitimde gören ve cephe hattında bu-
lunan askerlere ileterek, bazı  üstün başarılı askerlere 
çeşitli ödül ve takdirnameler verdi.

BULGARİSTAN, TÜRKİYE’YI DIŞLADI
Avrupa Birliği’ne üye olduğu 2007’den bu yana ilk 
kez dönem başkanlığı görevini üstlenecek olan Bul-
garistan, altı aylık programında Türkiye’yi dışlayan 
bir yaklaşım benimsedi. 1 Ocak’ta dönem başkanlığı-
nı Estonya’dan devralacak olan Bulgaristan, genişle-
me sürecinin ana önceliklerden biri olacağının altını 
kalın şekilde çizdiği programında, Türkiye’nin AB 
sürecine ilişkin tek cümle kullanmazken Batı Bal-
kanlar’ı odağa yerleştirdi. Genişleme sürecinde Batı 
Balkanlar ve Türkiye’yi birbirinden ayırma yaklaşı-
mı son dönemde Brüksel’de de iyiden iyiye yerleş-
meye başlamış durumda. Bulgaristan’ın altı aylık yol 
haritasında “Bulgaristan Dönem Başkanlığı, Türkiye 
ile diyalog ve işbirliğini sürdürme doğrultusunda ça-
lışacaktır” ifadesiyle yetindi. Türkiye için bu cüm-
lenin kullanıldığı paragrafta Batı Balkanlar için ise 
“Batı Balkanlar’ın geleceği Avrupa hedefinde yat-
maktadır” denildi. Bulgaristan, bu ülkelerin ilerleme 
sağlamasına yardım etmek için yoğun şekilde çalışa-
cağını vurguladı.
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AZERBAYCAN, TÜRKİYE’YE DOĞAL GAZ TEDA-
RİĞİNİ ARTIRIYOR
Azerbaycan, 2017 yılının Ocak-Ekim döneminde 
Türkiye’ye 5.37 milyar metreküp doğal gaz tedarik 
etti. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) 
verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu 
miktar 5.31 milyar metreküp civarında bulunuyordu.
Öte yandan 2015 yılında 6.17 milyar metreküp olan 
doğal gaz tedariği, 2016 yılında belirgin bir yükse-
lişle 6.48 milyar metreküp olarak tespit edildi. Aynı 
veriler doğrultusunda, Türkiye’nin 36 milyar metre-
küpü boru hatları vasıtasıyla olmak üzere toplamda 
43 milyar metreküp doğal gaz ve 7.38 milyar metre-
küp LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithal ettiği belir-
tildi. Türkiye’nin toplam doğal gaz ithalatı içerisinde 
Azerbaycan’ın payı ise yüzde 12.3 olarak hesaplandı.

ÇİN-KIRGIZİSTAN-ÖZBEKİSTAN DEMİRYOLU 
PROJESİ TAŞKENT’TE GÖRÜŞÜLDÜ
Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu inşaatı 
projesi, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te görüşüldü.
Kırgızistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanı Cam-
şitbek Kalilov, Çin Kalkınma ve Reformlar Devlet 
Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Zheng Chipping 
ile Özbekistan Demiryolları Devlet İşletmesi Başkan 
Yardımcısı Akbar Şukurov’un başkanlığında, üçlü 
çalışma grubu toplantısı yapıldı. Çin’den başlayıp 
Kırgızistan üzerinden Özbekistan’a uzanacak 
demiryolunun hayata geçirilmesine ilişkin konuların 
ele alındığı toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 
Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun geçeceği 
güzergah ve projenin diğer detaylarının görüşüldüğü 
toplantıda, nisan’da Taşkent’te yeniden bir araya ge-
linmesi konusunda mutabakat sağlandı. Taraflar ara-
sında üçlü çalışma grubu toplantısı sonuçlarına iliş-
kin ortak protokol imzalandı. Söz konusu demiryolu 
hattının, bölge ülkelerinin Avrupa’ya ve diğer bölge-
lere en kısa yoldan ulaşmak ve ayrıca Çin üzerinden 
denize açılmak için güncel bir koridor olduğuna dik-
kati çeken Kalilov, “Projenin hayata geçirilmesiyle 
bu demiryolu Doğu ile Batı’yı bağlayacak en kısa gü-
zergah olacak.” diye konuştu. Kalilov, nisan ayında 
yapılması kararlaştırılan toplantıda, Kırgızistan’dan 
geçecek güzergah konusunda uzlaşma sağlanmasının 
beklendiğini ifade etti. Kırgızistan’ın Taşkent Büyü-
kelçisi Daniyar Siddikov da toplantıda projenin ha-
yata geçirilmesine ilişkin ciddi kararların alındığını 
belirterek, ağustosta proje tasarısının, gelecek yılın 
sonuna kadar da projenin mali finansman kaynakları-
nın belirlenmiş olacağını bildirdi.

TÜRKMENİSTAN VE ÇİN ARASINDA DOĞAL GAZ 
İHRACI PROBLEMİ
Türkmenistan, tek büyük doğal gaz müşterisi olan 
Çin’e yolladığı doğal gaz miktarında düşüş yaşadı. 
Ekim ayından Kasım ayına geçişte doğal gaz ihra-
cında %7’lik bir azalma yaşandı. Kasım ayında top-
lam doğal gaz ihracı 1.7 milyon tona geriledi, Nisan 
ayında ise bu rakam 2.6 milyon seviyesindeydi. Bu 
durumun Türkmenistan ekonomisinin iyi gitme-
diği yönündeki bir başka belirti olduğu söyleniyor. 
Türkmenistan, Çin ile yaptığı anlaşmalar kapsamın-
da aylık doğal gaz ihracı garantisinin altında kalan 
boyutlarda doğal gaz aktarımı gerçekleştiriyor. Öte 
yandan Türkmenistan için Çin bölgede artık alterna-
tifi olmayan bir pazar olarak nitelendiriliyor. 2015 
yılında Rusya, 2016 yılında ise İran Türkmen doğal 
gazının ithalini tamamen durdurmuşlardı. İki ülke de 
daha önce Türkmen gazını ucuzdan alıp mevsimsel 
etkilere göre daha yüksek fiyatlardan uluslararası 
pazarlara dağıtıyordu. Ancak enerji piyasalarındaki 
düşüş Türkmen gazının alımını engelledi. Türkme-
nistan ekonomisi enerji piyasalarındaki düşüşten bü-
yük yara aldı. Ülke özellikle Afganistan, Pakistan ve 
Hindistan ile yaptığı TAPI doğal gaz boru hattı proje-
sinin bir an önce tamamlanmasını arzu ediyor. Çin ile 
olan doğal gaz ticaretinin boyutlarının artması bek-
lenirken yaşanan düşüş ise Türkmenistan doğal gaz 
sektöründe ciddi sorunların yaşandığını gösteriyor.

AŞKABAT-ERİVAN-FRANKFURT SEFERİ BAŞLA-
DI
Türkmenistan’ın sivil havacılık şirketi tarafından 
Aşkabat-Erivan-Frankfurt tarifeli yeni uçak seferi 
başlatıldı. Türkmenhavayolları kurumunun başlattı-
ğı bu sefer yılbaşı öncesinde işadamları ve turistik 
gezileri sevenler için büyük bir heyecan yarattı. Aş-
kabat-Erivan-Frankfurt-Erivan-Aşkabat sefer sayılı 
uçak, Türkmenistan’ın Uluslararası Aşkabat havali-
manına iniş yaptı. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 
Ağustos ayında Ermenistan’a yaptığı resmi ziyarette 
Aşkabat-Erivan hattında uçak seferlerinin başlatıl-
ması görüşülmüştü. Bunun akabinde Eylül ayında 
bu hatta ilk sefer yapıldı. Şimdi ise Erivan üzerinden 
üçüncü ülkelere yani Almanya’nın Frankfurt kenti-
ne sefer başlatıldı. Aşkabat-Erivan-Frankfurt seferi 
yapan uçak, Aşkabat havalimanına gelmeden önce 
Erivan’ın uluslararası havalimanına iniş yaptı. Bu-
rada resmi bir tören düzenlendi. Türkmen heyetini, 
Ermenistan sivil havacılık yetkilileri tuz ve ekmekle 
karşıladı.
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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
Yayın Nu. 19: Aralık 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017



ARALIK 2017 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

24
www.turkdunyasibir l ik .org


