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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Şubat 2018 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, “Şubat 2018 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok 
ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, 
fayda, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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TÜRKMENİSTAN-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ 
Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı şehrinde yapı-
lan görüşmelerde taraflar, iki ülke dışişleri bakanlıkla-
rı arasında yapılan yıllık siyasi istişare toplantılarının 
çeşitli düzeylerde yoğunlaştırılması konusunda mutabık 
kaldılar. Hükümetler arası Türkmen – Azerbaycan Ti-
cari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun çalışmaları-
nı yoğunlaştırması ve bir sonraki toplantının Aşkabat’ta 
yapılması da kararlaştırılan konular arasında yer aldı. 
Görüşmelerin ana konularından biri de, iki ülkenin Ha-
zar Denizi’nde yapacağı işbirliği alanları oldu.

TİCARET MAHKEMESİNE ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Türkmenistan Devlet Başkanın imzaladığı Ferman 
ile Türkmenistan Yüksek Mahkeme üyesi, Türkme-
nistan Arbitraj Mahkemesi hakimi görevine atandı. 
Türkmenistan Arbitraj mahkemesi, uluslararası 
alandaki “arbitration” karşılığı olan “Tahkim” olma-
yıp, Türk hukuk sistemindeki “Ticaret mahkemelerin” 
karşılığıdır. Türkmenistan Arbitraj mahkemeleri Ticaret 
konulu davalarda yetkili mahkemedir. Türkmen Lideri-
nin imzaladığı Ferman ile ayrıca, Türkmenistan Yüksek 
Mahkemesine ve diğer mahkemelerine atamalar ger-
çekleştirildi.

ÖZBEKİSTAN MİLLİ GÜVENLİK SERVİSİ BAŞKANI 
GÖREVDEN ALINDI
Özbekistan Milli Güvenlik Servisi Başkanı 23 yıl 
boyunca süren görevinden ayrıldı .Özbekistan Parla-
mentosu’nun yayınladığı ‘Narodnoye Slovo’ gazete-
sinin sitesinde yer alan habere göre,  boşalan koltuğa 
Özbekistan Başsavcısı görevini yapan kişi getirildi. 
Yeni atama ile ilgili kararın Özbekistan Milli Güvenlik 
Servisi ve Özbekistan Başsavcılığı görevlilerinin katılı-
mıyla düzenlenen toplantıda Özbekistan Cumhurbaşka-
nı tarafından açıklandığı belirtildi.

ENERJİ YATIRIMLARINDA TÜRKİYE-TÜRKMENİS-
TAN İŞBİRLİĞİ

Türkmenistan Enerji Bakanlığı ile Türk şirketi Çalık 
Holding arasında enerji santrali inşası konusunda Mu-
tabakat Zaptı imzalandı. Türkmenistan Devlet Başkanı 
görüşmede, Türkmen – Türk ilişkilerinin dostluk temel-
li ve sonuç odaklı gelişimine dikkat çekti. Türkmenis-
tan’daki önemli projelerin hayata geçirilmesinde Türk 
şirketlerinin önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgu-
layan Türkmen lider; Türk şirketlerinin, Türkmenis-
tan’daki önemli yatırım projelerini başarı ile sonuçlan-
dırmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

AŞKABAT’TA YILIN İLK ULUSLARARASI FUARI
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 2018 yılının ilk 
uluslararası fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Türkme-
nistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın organize ettiği Ulus-
lararası Endüstriyel Ürünler, Ekipmanlar ve Modern 
Teknolojiler Fuarı’na Almanya, Fransa, İtalya, Malez-
ya, BAE, İran, Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Özbekis-
tan, Azerbaycan ve diğer ülkelerden çok sayıda şirket 
katıldı. Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu Başkan Yar-
dımcıları, bakanlar, yabancı büyükelçiler ve çok sayıda 
davetlinin katıldığı fuarın açılış töreninde, Türkmenis-
tan Devlet Başkanı’nın mesajı okundu. Türkmen Lider 
mesajında, Türkmen ürün üreticilerine fuardaki modern 
teknolojiler ile tanışma fırsatı olacağını kaydederek, 
özel sektörde büyük yatırımların öngörüldüğünü ifade 
etti. Fuarda, endüstriyel üretim ve modern teknoloji 
üreten firmalar kendi ürünlerini tanıttı. Ayrıca, fuarda 
Türkmenistan-Fransa Ticaret Odası, Bulgaristan-Türk-
menistan Endüstri ve Ticaret Odası stant açtı. Fuarda, 
Türkiye’nin bazı şirketleri de stant açtı. İzmir Serbest 
Bölgesi yatırım imkânlarını tanıtma fırsatı buldu. Ayrı-
ca, fuarda çok sayıda İran şirketinin de yer aldığı göz-
lemlendi.

İRAN CUMHURBAŞKANI, TÜRKMENİSTAN’I 
ZİYARET KARARI ALDI
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkmenistan’ı 
ziyaret edecek. İran Liderinin Aşkabat ziyaretinin kesin 
tarihi diplomatik çevreler tarafından müzakere ediliyor. 
Türkmen Dışişleri Bakanlığı’nda 2017 yılının önemli 
olaylarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirildi. Atava-
tan Türkmenistan uluslararası dergisinin de bulunduğu 
yabancı basın ve yabancı büyükelçilik temsilcilerinin de 
katıldığı basın toplantısında, 2017’de gerçekleştirilen 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Türkmenistan 
Devlet Başkanı tarafından onaylanan 2017-2023 dış 
politika konsepti kapsamında uluslararası işbirliğinin 
genişletildiği kaydedildi. Geçen sene zarfında Türkme-
nistan Devlet Başkanı’nın birçok ülkeyi ziyaret ettiği ve 
birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının, aynı 
zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Aşka-
bat’ı ziyaret ettiği kaydedildi.

BALKANLAR’DAKİ OSMANLI YADİGARI KÖPRÜ 
TİKA ELİYLE RESTORE EDİLDİ
TİKA, Balkanlar’daki en büyük restorasyon projele-
rinden “Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü Restorasyonu 
Projesi” ile Bosna Hersek’teki ortak kültürel mirasın 
koruma altına aldı. Osmanlı’nın en parlak döneminde 
üç padişaha sadrazamlık yapan Sokollu Mehmet Paşa 
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan köprü, hem tekno-
loji tarihi, hem de dünya kültür tarihi açısından büyük 
önem taşıyor. O dönem Bosna vilayeti ile başkent İs-
tanbul arasındaki anayol üzerinde inşa edilen köprü, et-
rafındaki köy ve şehirlerin gelişmesinde de anahtar rol 
üstlenmişti.



ŞUBAT 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
5

AZERBEYCAN EKONOMİSİN DE OLUMLU GÖSTER-
GELER DEVAM EDİYOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratin-
gs, Azerbaycan’ın not görünümünü “durağana” yükselt-
tiğini duyurdu. Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, 
Azerbaycan’ın yabancı para cinsinden kredi notunun 
“BB+” seviyesinde onaylandığı, not görünümünün ise 
“negatiften” “durağana”çekildiği bildirildi. Açıklama-
da, ülkede makroekonomik istikrarın geçen sene yaka-
landığı belirtilirken, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın 
ve sıkılaşan mali ve parasal politikaların Azerbaycan’ın 
para birimini sağlamlaştırdığı ifade edildi.

TÜRK KIZILAYI’NA BOSNA HERSEK’TEN TEŞEK-
KÜR PLAKETİ
Bosna Hersek’te faaliyet gösteren kuruluşunun 105. 
yılını kutlayan insani yardım örgütü “Merhamet”, ça-
lışmalarına verdiği destekten dolayı Türk Kızılayına 
teşekkür plaketi verdi.

TÜRKMEN LİDERİ ÖZBEKİSTAN YOLCUSU
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen 
basın toplantısında 2017 yılı değerlendirilirken, 2018 yı-
lında yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi ve-
rildi.  Yapılan açıklamalar arasında Türkmenistan Devlet 
Başkanı’nın Nisan ayında gerçekleştireceği Özbekis-
tan ziyareti oldu. Aralarında Atavatan Türkmenistan 
dergisinin de bulunduğu yabancı medyanın takip ettiği 
basın toplantısında açıklandığına göre, Türkmenistan 
Devlet Başkanı Nisan ayında Özbekistan’a ziyaret etme 
kararı aldı. Ziyarette iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren 
önemli konuların görüşülmesi düşünülüyor.

KKTC’DE DÖRT PARTİLİ KOALİSYON DÖNEMİ BAŞ-
LADI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyetçi Türk 
Partisi Genel Başkanı Erhürman’ın Başbakanlığındaki 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), 
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti-
den (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümetini 
onaylamasının ardından Başbakanlık’ta devir teslim tö-
reni düzenlendi.

TÜRKMENBAŞI PETROL RAFİNERİ’NDEN ULUSLA-
RARASI İHALE
Türkmenistan’ın enerji sektöründeki dev üretim tesisi 
Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi, uluslararası bir ihale 
açtı. Büyük yatırımlar yapılarak, ürün üretim yelpazesi-
nin genişletildiği ve ürünleri borsada büyük rağbet gö-
ren petrol rafinerisine 2018 yılı için kimyasal ürünler ve 
yardımcı malzemeler gerektiği söylendi.

NAZARBAYEV VE PUTİN SURİYE ULUSAL DİYALOG 
KONGRESİ’NİN SONUÇLARINI GÖRÜŞTÜ 
Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı, 
yaptıkları telefon konuşmasında, Soçi Ulusal Diyalog 
Kongresi’nde alınan kararların hayata geçirilmesinin 
Suriye’deki çözüm sürecine ciddi katkı sağlayacağını 
bildirdiği duyuruldu. Kremlin’den yapılan açıklama-
da, görüşmenin Kazakistan tarafının inisiyatifi üzerine 
gerçekleştiği ve Kazakistan Cumhurbaşkanının Rusya 
Devlet Başkanını kongrenin başarıyla düzenlenmesi 
nedeniyle tebrik ettiği belirtildi. Kongrede alınan karar-
ların hayata geçirilmesinin Suriye’de siyasi sürecin iler-
lemesine ciddi katkı sağlayacağı ifade edilen açıklama-
da, “Bu doğrultuda Astana formatındaki çalışmaların 
devam edilmesi talebinin yüksek olduğu kaydedildi.” 
denildi.

KAZAKİSTAN’IN BM GÜVENLİK KONSEYİ DÖNEM 
BAŞKANLIĞI SONA ERDİ

Kazakistan’ın bir ay 
süren Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK) dönem 
başkanlığı sona erdiği 
bildirildi. Kazak Dışiş-
leri Bakanlığı’ndan ya-
pılan açıklamaya göre, 

1 Ocak 2018’de başlayan Kazakistan’ın BM Güvenlik 
Konseyi dönem başkanlığı sona erdi. Bir ay içerisinde 
Orta Asya ülkesi başkanlığında konseyde farklı for-
matta 30 görüşme düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, 19 
Ocak’ta gerçekleştirilen “Kitle İmha Silahlarının Ya-
yılmasını Önleme: Güven Arttırma Önlemleri” temalı 
brifingin bu ayın en önemli olayı olduğunu belirtti. Bri-
fingin sonucunun, BMGK başkanının yaptığı ve uzun 
vadede barışı sağlamak için her seviyedeki işbirliğinin 
önemini vurguladığı bildiri olduğu kaydedildi. Kazak 
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan diğer bir açıklamada 
ise, 29 Ocak’ta BMGK dönem başkanlığının sona er-
mesi nedeniyle Kazakistan heyetinin ABD Başkanı Do-
nald Trump ile bir araya geldiği duyuruldu. Tarafların, 
Afganistan Suriye’deki krizin yanı sıra Kuzey Kore’nin 
nükleer silahsızlanması konusunda işbirliği meseleleri-
ni ele aldığı aktarıldı.

TÜRKMEN İHRAÇ ÜRÜNLERİ: BORSADAN SATIN 
ALIN
Türkmenistan’da son dönemde ihracata önem veril-
mekte olup, “Made in Turkmenistan” yazılı ürünler 
dünya piyasasında yerini almaktadır. Türkmenistan üre-
tilen ürünlere yurt dışında büyük ilgi olup, bu ürünler 
genellikle Türkmenistan Devlet Hammadde ve Malze-
meler Borsasında satılmaktadır. Borsada satılan ürün-
ler genellikle, ABD dolarında satılan petrol,  kimyasal, 
hafif sanayi, inşaat malzemeleri ve ziraat ürünleri ile iç 
piyasada satılan ürünler yer almaktadır.
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ERZURUM’DA TÜRKSOY’UN KURULUŞUNUN 25. 
YILDÖNÜMÜ KAPSAMINDA “TÜRK DÜNYASI’NA 
AÇILAN KAPI ERZURUM”PANELİ DÜZENLENDİ 
Yaptığı açılış konuşmasında   TÜRKSOY’un  25. yıl-
dönümü etkinlikleri kapsamında ilk etkinlik olduğunu 
vurgulayan TÜRKSOY Genel Sekreteri  25 yıl önce 
TÜRKSOY’u  kuranların Türk halkları arasındaki kül-
türel ortaklığı, gönül bağlarını ve kardeşlik hukukunu 
güçlendirmek için yola çıktıklarını belirtti. Hedeflerinin 
TÜRKSOY’u Türk Dünyası’nın UNESCO’su yapmak 
olduğunu vurgulayan TÜRKSOY Genel Sekreteri 
“Ülkeler arasındaki işbirliği sayesinde Bilge Kağan’dan 
Dedem Korkut’a, Kaşgarlı Mahmut’tan Fuzuli’ye, Al-
pamış’tan Köroğlu’ya Türk Dünyası’nın sahip olduğu 
zengin kültürel mirasın canlandırması, Erzurum’un 
Bişkek’i, Astana’nın Üsküp’ü, Bakü’nün Kazan’ı 
daha yakından tanıması, kalplerin birlikte atması 
hedeflenmişti” diye konuştu.

2018 NEVRUZ KUTLAMALARI KOORDİNASYON 
TOPLANTISI 
Balkan coğrafyasında gerçekleştirilmesi planlanan 
2018 Nevruz kutlamalarına dair koordinasyon toplantı-
sı, TÜRKSOY ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştiril-
di. Toplantıya TÜRKSOY Genel Sekreteri , Bosna Her-
sek Büyükelçisi , Karadağ Büyükelçisi , T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB 
Koordinasyon Daire Başkanı , T.C. Tanıtma Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanı  ve TÜRKSOY çalışanları ka-
tıldı. Toplantı sırasında geçtiğimiz yıllarda TÜRKSOY 
üyesi ülkelerin haricinde, BM ve UNESCO gibi saygın 
kuruluşların himayesinde gerçekleştirilen Nevruz kut-
lamaları hakkında Büyükelçilere detaylı bilgi sunumu 
gerçekleştirildi.  2018 yılı Nevruz kutlamaları için tas-
lak programın konuşulduğu toplantıda TÜRKSOY’un 
çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden 
misafir katılımcılar, gerçekleştirilmesi düşünülen etkin-
likler için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
dile getirdi.

AZERBAYCAN’DA OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞKANLIK 
İLAN EDİLDİ
Azerbaycan’da olağanüstü cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri 11 Nisan 2018’de yapılacak. Azerbaycan Cumhur-
başkanı, 5 Şubat Olağanüstü Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı seçim ilan edilmesi hakkında Seren-
cam imzaladı. Bu karar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı 
seçimi 6 ay öne çekildi.

“2018- TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ KASTA-
MONU” TANITILDI

Uluslararası Türk Kül-
türü Teşkilatı TÜRK-
SOY tarafından 2018 
yılı Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti olarak ilan 
edilen Kastamonu’nun 
tanıtım toplantısı ger-

çekleştirildi. Anadolu’nun eski yerleşim birimlerinden 
biri olan Kastamonu’nun “2018-Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” tanıtım toplantısına Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanı, TÜRKSOY Genel Sekrete-
ri, Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi , Kastamonu 
Valisi, TBMM milletvekilleri, Kastamonu Belediye 
Başkanı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş-
ları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

TÜRKMEN LİDERİ OĞLU SERDAR İLE AHAL TEKE 
ATINDA GEZİNTİ YAPTI 
Ahal Teke atlarına özel bir ilgisi olan Türkmen Lideri, 
Ahal Teke At Kompleksine gitti ve at ile gezinti yap-
tı. Türkmen Liderine bu gezintisinde Milletvekili olan 
oğlu eşlik etti. Türkmen Lideri, “Gucurlu” isimli at ile 
gezinti yaparken, oğlu Serdar “ Miras” ismindeki Ahal 
Teke atı ile gezintiye katıldı. “Miras” Atı geçen sene 
gerçekleşen Usta Biniciler Yarışmasında Türkmen Li-
derinin birinci olduğu attır. Türkmen Lideri sporun bir-
kaç çeşidi ile özel olarak ilgilenirken Milletvekili olan 
oğlu da gençleri spora teşvik konusunda çeşitli faaliyet-
ler yürütmekte. Türkmen Liderinin oğlu Başkanlığını 
yürüttüğü Türkmenistan Savaş Sanatı Milli Federas-
yonu üyesi sporcular Aşkabat-2017 oyunlarında büyük 
başarı elde etmişti. Türkmen Lideri ve oğlu At ile gezin-
ti yaparken, yakında başlayacak olan Amul-Hazar 2018 
uluslararası Oto Ralli, bisiklet ve koşu yarışı konusun-
da istişare ettiler. Bununla birlikte yakında Aşkabat’ta 
yapılacak Ağır Atletik Dünya şampiyonası ve  Japonya 
2020 Olimpiyatlarına katılacak Türkmen sporcuların 
hazırlıkları konusu da ele alındı. 

ÖZBEKİSTAN’DAN, 7 ÜLKE VATANDAŞLARINA 
VİZE MUAFİYETİ
Özbekistan’da, 10 Şubat’tan itibaren, Endonezya, 
Güney Kore, Japonya, Malezya, Singapur  ve 
Türkiye vatandaşlarına 30 günlük süreye vize 
uygulanmayacağı bildirildi. İlgili kararnamenin 
Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı 
açıklandı.  Özbekistan, daha önce Azerbaycan, Belarus, 
Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldo-
va, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına vize prosedürünü 
uygulamıyordu. Özbekistan’a gelen uçaklardaki kabin 
görevlilerinin de söz konusu vize muafiyetinden istifa-
de edebilecekleri belirtildi. 
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AZERBAYCAN-ÇİN İŞ FORUMU DÜZENLENDİ
6 Şubat’ta Azerbay-
can-Çin iş forumu 
Pekin’de düzenlendi. 
Etkinlik,  Ekonomi Ba-
kanı başkanlığındaki 
heyetin Çin heyetine 
yaptığı ziyaret çerçe-
vesinde gerçekleşti-

rildi. Etkinlik, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik 
Vakfı (AZPROMO) ve Çin Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan Ekonomi Bakanlığı’nın basın servisiyle düzenlen-
di. İş forumu, sanayi, inşaat, ulaşım, lojistik, yatırım, 
kimya, tekstil ve diğer alanlarda çalışan işadamlarının 
katılımıyla gerçekleşti. “Azerbaycan’ın Çin ile ticaret 
cirosu 2017’de% 43 artarak 1,2 milyara yükseldi. dolar 
oldu. Bakan,  bu ülkeye yapılan ihracatın 2,1 kat art-
tığını “ belirtti. Olay çerçevesinde Azerbaycan ve Çin 
firmaları arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı.  
Azerbaycan Ticaret Temsilciliği ofisi Çin’in başkenti 
Pekin’de açıldı.

KAZAKİSTAN LİDERİ’NİN KİTABI, EĞİTİM MÜFRE-
DATINA ALINACAK 
Kazakistan liderinin kitabı, eğitim müfredatına alınacak. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı ‘nın “Bağımsızlık Çağı” 
ismini taşıyan kitabı, eğitim kurumlarının müfredatına 
alınacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın “Bağımsızlık 
Çağı” ismini taşıyan kitabı, eğitim kurumlarının müf-
redatına alınacak.  pek çok bilim insanının Kazakistan 
Cumhurbaşkanı’nın   kitabını, ülkenin yeni dönem tari-
hi hakkında benzersiz bir yayın olarak nitelendirdiği ve 
kitabın eğitim müfredatına alınmasının planlandığı be-
lirtildi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kitabı özellikle 
temel prensipleri, evrimi, itici güçleri ve yöntemleriyle 
Kazakistan’ın Kalkınma Modeli’nin esaslarını açıklığa 
kavuşturuyor

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN BATI TRAKYA 
TÜRKLERİNE DESTEK 
Avrupa Parlamentosu’ndan Batı Trakya Türklerine 
destek Avrupa Parlamentosu’nda (AP) grubu bulunan 
Avrupa Hür İttifakı (EFA) DEB Partisi’nin geçtiği-
miz günlerde yaptığı Türk azınlığın ekonomik olarak 
desteklenmesi çağrısına, destek açıklaması yayınladı.  
Konuya ilişkin EFA ’dan yapılan açıklama şöyle:  “Yu-
nanistan İstatistik Kurumu, Batı Trakya bölgesinin Yu-
nanistan’da en yoksul bölge olduğunu beyan etti. Batı 
Trakya bölgesi ayrıca 150.000 Müslüman Türk’ün ya-
şadığı yerdir. Azınlık o yıllardan beri ayrımcılıkla yüz-
leşmektedir. Bu ayrımcılık her gün kendini göstermekte 
olduğundan, azınlık mensupları iş arayışı için evlerini 
terk etmekte, böylece yetersiz ekonomik gelişme sürp-
riz sayılmamaktadır. EFA, üyesi olan Dostluk Eşitlik 
Barış (DEB) Partisini, güçlü şekilde desteklemektedir. 

RUSYA’NIN BAYKONUR UZAY ÜSSÜ’NE 24 YILDA 
ÖDEDİĞİ KİRA 2,5 MİLYAR DOLAR OLDU 
Dünyanın ilk uzay üssü 59 yıl önce kurulan Baykonur, 
1990 başlarında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzeri-
ne Kazakistan’a ait devlet malı oldu.   Kazakistan ve 
Rusya hükümetler arası anlaşması gereğince Rusya’nın 
Baykonur üssünü 2050 yılına kadar kiraladı ve kirala-
dığı 24 yılda Kazakistan’a toplam 2,5 milyar dolar kira 
ücreti ödediği biliniyor. Toplam yüzölçümü 6 bin kilo-
metre kareden çok olan Baykonur uzay üssünde 9 baş-
langıç kompleksi ve 15 atış rampası, 30’dan çok teknik 
kompleks, yakıt istasyonu ve hava alanları var. Bundan 
başka üste kıtalararası balistik füzelerinin atış rampala-
rı, uzay uçuşlarını kontrol ve yönetim merkezi, binlerce 
kilometrelik kara ve demiryolları  ,elektrik ve bağlantı 
hatları da bulunuyor. Baykonur üssünden bu güne kadar 
1500’den çok araç uzaya gönderildi. Bu sayı, dünyanın 
tüm diğer uzay üslerinden fırlatılmış araçların toplam 
sayısından daha çoktur.

KAZAKİSTAN HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ SIRALAMA-
SINDA TÜRKİYE’YE FARK ATTI 
Dünya Adalet Projesi (JWP) tarafından ülkelerin hukuk 
sistemlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan Huku-
kun Üstünlüğü Endeksi’nin 2017 verileri açıklandı. 113 
ülkenin değerlendirildiği sıralamanın başında Danimar-
ka, Norveç ve Finlandiya olurken Orta Asya ülkeleri ve 
Türkiye sıralamanın sonunda yer aldı. Moğolistan 51., 
Kazakistan 64., Kırgızistan 82 ve Özbekistan 91 sıra-
da yer aldı. Türkiye’nin 113 ülke arasında 101. Sırada 
yer aldığı liste de Tacikistan ve Türkmenistan’ın değer-
lendirilmemesi dikkat çekti.  Bağımsız düşünce kuru-
luşu Dünya Adalet Projesi’nin yıllık değerlendirmele-
rinde son yıllarda istikrarlı şekilde gerileyen Türkiye, 
2017’de 101’inci sırada yer aldı.

OPEC’E GÖRE KAZAKİSTAN 20 YIL İÇİNDE PET-
ROL ÜRETİMİNİ %50 ARTTIRMAYI PLANLIYOR 
Petrol üretimi OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler), Ka-
zakistan’ın 2040 yılına doğru petrol üretimini günde 
2,7 milyon varile kadar artıracağını tahmin ettiğini bil-
dirdi. Halıhazırda Kazakistan’da günlük petrol üretimi 
1,8 milyon varil. OPEC tahminlerine göre, Kazakistan 
2022 yılına kadar şu anki seviyeyi koruyacak, 2025 yı-
lında ise günde 2 milyon, 2030 yılında 2,3 milyon, 2035 
yılında 2,65 milyon ve 2040 yılında 2,7 milyon varil 
günde petrol üretecek. OPEC uzmanlarına göre Kaşa-
gan ve Tengiz petrol yatakları,  ülkedeki petrol üretimi-
nin artışında oldukça büyük etki gösteriyor.
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DAİMİ TARAFSIZLIĞIN 22.YILI VE  “DÜNYA TARAF-
SIZLIK GÜNÜ” KÜLTÜR A.Ş’DE KUTLANDI 
Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 22. yıl dönümü  
ve  “Dünya Tarafsızlık Günü” münasebetiyle Türk Dün-
yası Kültür Mahallesi’nde bir panel gerçekleşti. Türk-
menistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 
panele İBB Kültür A.Ş. ev sahipliği yaptı. Türkmenis-
tan İstanbul Başkonsolosu panelde yaptığı konuşmada, 
tarafsızlık ilkesinin bağımsızlığının ilk günlerinden 
itibaren Türkmenistan’ın dış politika temellerini oluş-
turduğunu söyleyerek tarafsızlık ve daimi tarafsızlık 
ilkelerinin tarihçesine değindi. Türkmenistan’ın   pozi-
tif tarafsızlığının ilk defa 1992’de Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konseyi (AGİT) Helsinki Zirvesi’nde dış poli-
tika yolunun temel içeriği olarak ilan edildiğini,  Türk-
menistan’ın girişimlerinin gerek BM’de gerekse diğer 
uluslararası teşkilatlar ve devletler tarafından incelen-
diğini, Mart 1995’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı İslamabat Zirvesi’nde ve Ekim 1995’te Bağ-
lantısızlar Hareketi Kartagena (Kolombiya) Zirvesi’nde 
Türkmenistan’ın tarafsız dış politika yolunun tam des-
tek gördüğünü ifade etti.

AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN İÇİN BÜYÜKELÇİ 
ATADI 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı,  Azerbaycan Cumhuriyeti 
Umumi Harici ve Tam yetkili olarak Suudi Arabistan 
Krallığı’na büyükelçi atanması için bir karar imzaladı.

İSVİÇRE ALT TİCARET ODASI BAŞKANI: ERMENİ VE 
AZERBAYCAN BİRLİKLERİ ARASINDAKİ İRTİBAT 
HATTININ KONTROLÜ ÖENMLİDİR  
İsviçre Parlamentosu Alt Odası Başkanı, Erivan’da Er-
meni Meclis Başkanı ile yaptığı bir basın konferansın-
da, Ermenistan-Azerbaycan birliklerinin Azerbaycan’ın 
işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde kontak kont-
rolünün önemini de vurgu yaptı.

KAZAKİSTAN, TÜRKİYE’YE DENİZ SEFERLERİNİ 
ARTTIRACAK 
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı, 2017’de Ak-
tau Limanı’ndan Türk limanlarına deniz taşımacılığının 
35 bin tona ulaştığını ve bu yıl rakamın 3 kat artacağını 
söyledi. Bakan  meclis oturumunda Deniz Seyir Güven-
liğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi 
Protokolüne ilişkin yaptığı konuşmada, protokolün te-
rör olarak sınıflandırılan eylemlerin listesini genişletti-
ğini, saldırıya maruz kalan gemilere yardım etmek ve 
onlara tepki göstermek, karşılık vermek gibi mekaniz-
maları tanımladığını ifade etti. Günümüzde protokole 
Karadeniz ve Baltık ülkelerinin de aralarında bulun-
duğu 40’tan fazla ülkenin katıldığını hatırlatan Bakan 
şöyle konuştu: Kazakistan ticari gemileri, açık denizler-
deki limanlara seferi artırmış bulunuyor. 2017’de Aktau 
Limanı’ndan Türkiye limanlarına yaklaşık 35 bin ton 
kargo nakledildi. Bu yıl bu hacim 3 kat artacak.

BAKÜ ULUSLARARASI ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK MER-
KEZİ ABD’DE AÇILDI 
Bakü Uluslararası Çok kültürlülük Merkezi (BBMM) 
Los Angeles’da, düzenlenen bir etkinlile açıldı. Los An-
geles’taki Azerbaycan Başkonsolosluğu, Genel konso-
losluğun ve Bakü Uluslararası Multikültüralizm Merke-
zi’nin ortaklaşa desteği ve organizasyonu ile düzenlenen 
etkinlikte yabancı ülkelerin baş konsolosları, bilim ve 
kültür adamları, dini topluluğun önderleri, gazeteciler, 
Azerbaycan, Yahudi, Türk, Kore ve diğer toplulukların 
temsilcileri katıldılar. Tedbiri açan   Azerbaycan’ın Los 
Angeles Başkonsolosu Bakü Uluslararası Multikultura-
lizm Merkezi ABD’de temsilciliğinin açılmasını önemli 
olay olarak niteledi. Azerbaycan’da  çokkültürlülüğün 
ve hoşgörü geleneğinden söz ederek, bu değerlerin ül-
kemizde yüzyıllarca var olduğunu kaydetti.  Ülkemizde 
dini ve ulusal köken ayrımı gözetmeksizin herkesin eşit 
haklara sahip olduğunu ve barış içinde huzurlu birlikte 
yaşadığını, insanların kendi inançlarını, geleneklerini 
özgürce hayata geçirdiklerini ve bu eşsiz hoşgörü or-
tamının Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın akıllı ve ileri 
görüşlü yönetimi altında günden güne arttığını dile ge-
tirdi. Bakü Uluslararası Multikulturalizm Merkezinin 
CEO’su konuşmasında Azerbaycan’ın multikulturalizm 
politikası hakkında bilgi verdi, Merkezin faaliyetleri 
hakkında konuştu. Azerbaycan yönetiminin bu yöne 
özel dikkat ayırdığını, Bakü Uluslararası Multikultura-
lizm Merkezi’nin 2014 yılında yani Cumhurbaşkanı’nın   
kararı ile oluşturulduğunu dikkat çekti. Merkezin oluş-
turulmasında temel amacın Azerbaycan’ın multikultu-
ralizm geleneklerinin öğrenilmesi, bu alanda dünya tec-
rübesinin incelenmesi ve  Azerbaycan modelinin tüm 
dünyada tebliğinin uygulanmasından ibaret olduğunu 
vurgulayan ve 3 yıllık faaliyeti süresince Merkezin Va-
tikan, Londra, Berlin, Bern, Helsinki, Roma, Cakarta ve 
diğer şehirlerde çok sayıda projeler hayata geçirdiğini 
söyledi.

TÜRKMEN AKADEMİSYENE SUİKAST
Irak’ın Kerkük kentinde, Türkmen akademisyene, kim-
liği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu ha-
yatını kaybetti. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı 
Erşat  Salihi’den suikastin hemen sonrası sert tepki 
geldi. Salihi, “Dünyaya, ‘artık  Türkmenleri görmezden 
gelmeyin’ diye sesleniyoruz.” dedi. Kerkük polisi, olay-
la ilgili inceleme başladı. Irak Türkmen Cephesi (ITC) 
Başkanı Erşat Salihi, yaptığı açıklamada, olayı kınaya-
rak, Irak’ta Türkmenlere yönelik öldürme ve tehditlerin 
sürdüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: Dünya-
ya, ‘artık Türkmenleri görmezden gelmeyin’ diye ses-
leniyoruz. Kerküklü bazı Türkmen akademisyenler ve 
Türkmen sivil toplum kuruluşu üyeleri,  saldırı sonrası 
çekilen fotoğrafını sosyal medya aracılığıyla paylaşa-
rak, Türkmenlere yönelik saldırı eylemlerinin son bul-
masını istedi. 
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AKINCI, AZERBAYCAN’DA BİRİNCİ GELEN TÜRK-
SEL’İ KABUL ETTİ
KKTC Cumhurbaşkanı Azerbaycan’da 22 ülke mut-
fağı ile 55 bölgesel mutfağın katıldığı yarışmada, 77 
yarışmacı arasından birinci seçilen Zihni Türksel’i 
kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama-
ya göre,  Azerbaycan’daki yarışmada altın madalya ve 
kupa kazanan Türksel, Makedonya’da düzenlenen ulus-
lararası gastronomi yarışmasında jürilik yaptığını belirt-
ti. Dünya İslam Mutfak Sanatları Federasyonu’nun  kısa 
bir süre sonra kurulacağını kaydeden Türksel, söz konu-
su federasyonda Kuzey Kıbrıs’ın da  temsil edileceğini 
ve kendisinin de eğitim komitesi başkanı olarak görev 
alacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Türksel’i ba-
şarısından dolayı tebrik etti.

CEENBEKOV: ÇEVREYE ZARARLI PROJELER ÜL-
KEDE UYGULANMAMALI 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Sanayi, Enerji ve Mineral Kaynakları Devlet Komitesi 
Başkanı Ulanbek Rıskulov’u kabul etti. Toplantıda 
ülkenin sanayi ve enerji sektörlerindeki mevcut 
durum ve gelişme olasılıkları görüşüldü. Madencilik 
endüstrisinin ülkenin ekonomik hayatındaki önemine 
dikkat çeken Ceenbekov, «Madencilik endüstrisi, 
ülke ekonomisinin ana bütçe oluşturan sektörlerinden 
biridir ve nüfusa iş imkanı sağlamaktadır. Madencilik 
sektöründen gelen fonlar, toplumu, yerel topluluğun 
gelişimini finanse etmek için kullanılır.” dedi. 
Cumhurbaşkanı, madencilik şirketlerinin faaliyetleriyle 
ilgili konuların politikleştirilmesinin kesinlikle kabul 
edilemez olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, 
yatırımcılar için uygun koşulların yaratılması ve 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin net bir şekilde 
izlenmesinin önemini belirtti. Ceenbekov, “Madencilik 
şirketleri tarafından çevre güvenliği standartlarına 
uyulması sadece çevre uzmanları tarafından tespit 
edilebilir. Bu sorunu politize etmeyin. Madencilik 
şirketinin faaliyetlerinin cumhuriyet mevzuatının 
gerekliliklerini karşılamayacağı ispatlanırsa, ekolojik 
güvenliğe zarar verir ve bu tür projeler ülke topraklarında 
uygulanmamalıdır. Kırgızistan›ın ulusal zenginliği, tüm 
çevresel standartlara uygun olarak ülkenin çıkarları için 
kullanılmalıdır.” ifadesine yer verdi

RUS ENERJİ ŞİRKETİNDEN, TÜRKMENİSTAN İLE İŞ-
BİRLİĞİNE BÜYÜK İLGİ
Türkmenistan Devlet Başkanı, Rusya’nın ARE-
Tİ uluslararası şirketler grubu Başkanı  ile görüştü. 
Konuk işadamı, ekonomik büyümede istikrar kazanan 
Türkmenistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin 
arttırılmasına büyük ilgi gösterdiklerini kaydetti .Türk-
men Lider, aynı zamanda Türkmenistan ile işbirliğine 
ilgi duyan yabancı şirketler ile karşılıklı çıkarlar kap-
samındaki ortaklıklara açık olduğunu söyledi. Devlet 
Başkanı, Rus şirketi ile uzun zamandır çalıştıkları-
nı ve ortak çalışmalar sonucunda önemli bir tecrübe 
kazandıklarını ifade etti. Rus şirketinin Türkmenis-
tan’daki en büyük projesi, Hazara Denizi’nin Türkmen 
kıyısındaki 21.Blokun sanayiye kazandırılmasını öngö-
ren ürün paylaşım projesidir. Bu projeyle ilgili anlaş-
ma, 2009 yılında imza atılmıştı. 21.blokta sismik arama 
çalışmaları yapıldığı kaydedildi. Yapılan araştırmalar 
bölgede önemli enerji kaynağının olduğu gösteriyor.

ASTARA-ASTARA DEMİRYOLU DEVREYE ALINDI 
Astara (Azerbaycan) - Astara (İran) demiryolu hattı ile 
ilk kargo treni devreye girdi. Azerbaycan Demiryolla-
rı Halkla İlişkiler Departmanı’na Astara (Azerbaycan) 
- Astara (İran) Uluslararası Demiryolunun bu Mart 
ayında faaliyete geçmesi beklendiğini söyledi. Astara 
(Azerbaycan) -Astara (İran) demiryolu hattında Rus-
ya Federasyonu’ndan 6 vagondan oluşan ilk test tren 
8 Şubat’ta İran’a gönderildi. Vagon yükü ahşaptan ve 
MDF’den oluşmaktadır.

AZERBAYCAN VE TÜRK ORDULARI ARASINDAKİ 
İLİŞKİLERİN GELİŞME İHTİMALLERİ TARTIŞILDI 
Azerbaycan Savunma Bakanı, TBMM ile görüştü. 
Savunma Bakanlığının basın servisi APA’ya verdi-
ği demeçte;  Görüşme de Azerbaycan ve Türkiye’nin 
orduları arasındaki ilişkilerin mevcut durumu, işbir-
liğinin gelişme perspektifleri, bölgedeki askeri-siyasi 
durum ve karşılıklı ilgi uyandıran bir takım meseleler 
ele alındı.  İki taraf, askeri-teknik ve askeri alanlardaki 
işbirliğinin sürdürülmesinin yanı sıra her iki ülkenin 
ordu temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinin gerekliliğini 
vurguladı.

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 
YÜZDE 37.2 ARTTI
Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), Rusya ve Türki-
ye arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında yüzde 37.2 
artarak 21.6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini açık-
ladı. FTS’nin verilerine göre Rusya’dan Türkiye’ye ya-
pılan ihracat miktarı 18.2 milyar dolar (yüzde 34.2 arttı) 
olarak kaydedilirken Rusya’nın Türkiye’den gerçek-
leştirdiği ithalat hacmi 3.4 milyar (1.6 kat artış) oldu. 
Türkiye’nin Rus dış ticaretindeki payıysa yüzde 3.4’ten 
yüzde 3.7’ye çıktı.
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ABD, 11 UYGUR’UN KADERİ HAKKINDA ENDİŞE 
DUYUYOR
Birleşik Devletler, 11 Şubat Malezya Uygur Müslü-
manının Çin’e sınır dışı edilmesiyle ilgili endişelerini 
dile getirdi. Geçen yıl Tayland’da gözaltına alınan ve 
Malezya’da gözaltına alınan 20 kişiden biri Çinli 11 
etnik Uygur olduğunu bildirdi. Pekin, sınır dışı edilme-
leri için Malezya ile görüşüyor. Çin, Tayland’a değil, 
Malezya’ya teslim olmak için “büyük baskı” gösterdi, 
ancak bazı Batılı görevler Uygurları Çin’e göndermek 
istemiyor.

DÜNYA FUTBOL KUPASI ORİJİNALİ CUMHURBAŞ-
KANI İLHAM ALİYEV’E VERİLDİ 
Dünya Kupası arifesinde Dünya Kupası çerçevesinde 
Azerbaycan’a FIFA-Coca-Cola ve AFFA getirildi. Azer-
baycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na sundu. Dünya 
kupası fincanı, Fransız milli takımının eski futbol oyun-
cusu Christian Karambo tarafından dünyanın efsanevi 
efsanelerinden biri olarak gösterildi.

ELMAR MAMMADYAROV: AZERBAYCAN DENGELİ 
VE BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKA SAYESİNDE BÖLGESEL 
BİR İŞBİRLİĞİ MERKEZİ HALİNE GELDİ
Azerbaycan  Avrupa ile Asya, Avrupa ve İslam dün-
yası arasındaki diyalog ve işbirliği arasında bir köprü-
dür. Azerbaycan, tüm bölge için bir istikrar ve güvenlik 
unsuru olarak aşırılıkçılığın önlenmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Belirttiğimiz gibi Azerbaycan, kal-
kınmanın bir unsurudur; çünkü Azerbaycan’ın girişimi 
ve katılımı ile uygulanan projeler kıtaları birleştirmekte 
ve Asya, Kafkaslar ve Avrupa’da yeni işlere hizmet 
etmektedir. Umarız Avrupa Birliği ve üye devletler 
Azerbaycan’ın bölgede ve dünyada oynadığı önemli 
rolü yakından takip etmektedir.

NAHÇIVAN ÖZERK CUMHURİYETİ’NİN KURULU-
ŞUNDAN BU YANA 94 YIL GEÇTİ 
9 Şubat’ta asırlık Azerbaycan devletçiliği tarihinde 
önemli yer tutan  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 94. yıldönümü tamamlandı. Nasa Nahçı-
van bölmesinin Başkanı, özerklik meselesinin siyasi 
gündemde yerini almasının temel nedeni:  2 Aralık 
1920 de Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan as-
keri-siyasi anlaşma olduğu ve bu anlaşmaya göre, eski 
Azerbaycan toprağı olan Zengezur’un Ermenistan’a ve-
rilmesi;  Nahçıvan amaçlı Azerbaycan’ın esas üzerinden 
düşürülüp, Nahçıvan Özerklik meselesini bir zorunlu-
luk haline getirildi. Bu gereklilik öncelikle Azerbaycan 
topraklarının korunmasının öneminden kaynaklanıyor-
du. Nahçıvan’ın özerkliği, uluslararası, eşsiz bir model, 
hukuki, politik ve tarihsel olgu olarak görülüyordu. 
Çünkü Nahçıvan’ın özerkliği, uluslararası anlaşmalar 
ve iç mevzuatla belirlenir. Nahçıvan’ın önde gelen ay-
dınlarının ve kardeş Türkiye’nin bu konudaki çabaları, 
antik toprakları korkunç kaderden kurtarmıştır.

TÜRKMENİSTAN BAKANLAR KURULU: “DİJİTAL 
TÜRMENİSTAN” PROGRAMI GELİŞTİRECEK 
Türkmenistan Devlet Başkanı başkanlığında Bakan-
lar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bir dizi kararla-
rın alındığı toplantıda, “Dijital Türkmenistan” devlet 
programının geliştirilmesi yönünde karar çıktı. “Dijital 
Türkmenistan” Devlet Programı Türkmen Lider, Türk-
menistan Bilimler Akademisi’ne “Dijital Türkmenis-
tan” devlet programını hazırlaması konusunda talimat 
verdi. Bu program ülkede enformasyon ve iletişimin 
yaygınlaştırılmasına ve kolaylaştırılmasına imkân 
sağlayacak. Bu program, elektronik belge yönetimine 
ve elektronik kimlik tanıma sistemine geçiş yapmak 
için de büyük önem taşıyacak.

TÜRKMENİSTAN’DA YENİ TEKSTİL FABRİKASI İÇİN 
ÖNEMLİ İHALE  
Dünyada pamuk üretiminde önemli konumda olan 
Türkmenistan’da tekstil sanayi sektörü bağımsızlık 
yıllarında büyük ivme kazanarak büyüdü. Ülkede çok 
sayıda tekstil ve iplik fabrikaları inşa edildi ve yurtdı-
şına ihracatta tekstil ürünleri önemli yer edindi. Tekstil 
fabrika sayısını arttırmak için yeni bir fabrika inşası he-
deflendi.

CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, KUTSAL VİET-
NAM KEŞİF HEYETİ’Nİ DEVRALDI
10 Şubatta Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı, Başbakan Paul Richard  başkanlığında,  Dışişleri 
Komitesi Sekreteri tarafından bir heyeti kabul etti. Kut-
sal  Taht-Tacın dış devletlerle İlişkiler Sekreteri ve Dışiş-
leri Bakanı, selamlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na  
iletti. Konuk, Azerbaycan hakkında çok bilgili oldu-
ğunu belirterek, Azerbaycan’ı ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi ve burada gelişmeyi görmek 
için gösterilen ilgiyi vurguladı.

MOLDOVA AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMA-
SINI ONAYLADI  
Moldova ve Azerbaycan askeri işbirliğini genişletiyor.  
Moldovalı parlamento, geçen yıl Nisan ve Haziran ay-
larında   Kişinev ve Bakü’de imzalanan iki ülke arasın-
daki askeri alanda işbirliği anlaşmasını onayladı.  Söz-
leşmede “ askeri-teknik faaliyetler,  savunma politikası, 
NATO programlarında ortak eğitimler, askeri planlama, 

barışı koruma 
operasyonları, in-
sani yardım, as-
keri ve sosyal 
olaylar ile spor 
müsabakaları ve 
diğer konularda 
istişareleri içeri-
yor.” ifadeleri yer 
aldı.
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TÜRKMENİSTAN-ÇİN TİCARET HACMİ GEÇEN YIL 
10 MİLYARI BULDU

Türkmenistan ile Çin ara-
sındaki ticaret hacmi 2017 
yılında 10 milyar dolar sevi-
yesine ulaştı. Bununla ilgili 
açıklama, Türkmenistan’ın 
Çin büyükelçiliği tarafın-
dan Pekin’de düzenlenen 
basın toplantısında yapıldı. 

Türkmenistan Pekin Büyükelçisi, 2017 yılında iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını 
ve bu hacmin artışında enerji sektörünün etkili olduğunu 
ifade etti. Büyükelçiye göre, Türkmenistan geçen sene 
Çin’e 30 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleş-
tirdi. Türkmenistan ile Çin münasebetleri sadece enerji 
sektörü ile sınır değil. Ülkeler arasında aynı zamanda 
ulaştırma ve lojistik alanında da işbirliği büyütülüyor. 
Geçen sene sonunda Çin’den İran’a doğru Türkmenis-
tan üzerinden konteynır seferleri gerçekleştirildi. Bu 
test seferleri Çin ile İran arasındaki yük taşımacılığı me-
safesini Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattı 
ile 2 kat azalttı. Öte yandan, Pekin’de Türkmenistan 
vize merkezinin açılması turizm sektöründeki işbirliğini 
hızlandırıldı.  Şubat 2018’de Pekin’de turizm alanında 
işbirliği konulu bir forum gerçekleştirildi.

DANDANAKAN KALESİNDE YENİ BULUŞLAR
Mari vilayetindeki Dandanakan kalesindeki arkeolojik 
araştırmalar sonucunda yeni tarihi eserler bulundu. Ko-
nuyla ilgili açıklama Bakanlar Kurulu toplantısında ya-
pıldı. Tarihi Merv kentinin 30 kilometre batısındaki bu 
ortaçağ anıtındaki arkeolojik araştırma çalışmaları, Bü-
yük İpek Yolu’nun tarihi ve kültürel mirasını inceleme 
çalışmaları çerçevesinde yürütülüyor. Burada yapılan 
arkeolojik kazılar sırasında yanan tuğlalardan inşa edi-
len tarihi evler bulundu. Bunlardan birinde çok sayıda 
cam eşyalar ve korunmuş orijinal cam kaplar yanı sıra 
birkaç küçük metal aleti de bulundu. Karşılaştırmalı la-
boratuvar çalışmalarının sonuçları, bu ürünlerin ortaçağ 
tıp âlimlerinin tıbbi araçları olduğu açıklandı. Danda-
nakan kalesinden bulunan Büyük Selçuklular dönemine 
ait tıp alimlerinin tarihi eserleri restorasyon çalışmaları 
sonrasında müzeye teslim edilecek.

10 MART’TA BAE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA Vİ-
ZESİZ REJİM BAŞLIYOR 
Kazakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasın-
daki vize muafiyeti anlaşması 10 Mart tarihinden itiba-
ren yürürlüğe giriyor. BAE Astana Büyükelçiliği yaptığı 
paylaşımda, 10 Mart itibariyle Kazakistan vatandaşları 
için 30 gün süreli vize muafiyeti sağlanacağını açıkla-
dı. Yapılan açıklama Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’n-
ca doğrulandı. Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü, 
Kazakistan ile BAE’nin vize muafiyeti için gerekli tüm 
prosedürlerin tamamladığını ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ 
GÜVENLİK VE ENERJİ KONULARINDA DİYALOG 
MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK 
Brüksel’de yapılan oturumda Avrupa Birliği ve Azer-
baycan arasında Güvenlik ve Enerji konularında diya-
log mekanizmasının tesis edilmesi konusunda mutabık 
olundu.  Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcü-
sü, Avrupa Birliği-Azerbaycan İşbirliği Konseyi 15. 
Toplantısı pozitif, yapıcı ve iş diyalog ortamında geç-
tiğini ifade etti. Konuşmasında “Oturuma Azerbaycan  
Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği tarafından ise Avrupa 
Birliği’nin dış politika ve güvenlik konularında yüksek 
temsilcisi başkanlık etti. Avrupa Birliği ile Azerbaycan 
arasında siyasi, ekonomik, ticari, ulaşım, enerji, insani 
ve diğer alanlarda işbirliği konuları detaylı ele alındı. 
AB’nin Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ve Doğu-Batı 
taşımacılık koridorunun ve Güney Gaz Koridoru’nun 
ve TAP projesinin geliştirilmesine verdiği güçlü destek 
bir kez daha ifade edildi.Avrupa Birliği, Azerbaycan 
toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak destek-
lemektedir.” dedi.

KKTC’DEN GÜNEY KIBRIS’A UYARI 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Ba-
kanlığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin Akdeniz’deki 
tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, Kıbrıs 
Türk halkının haklarını korumak için Türkiye Cumhu-
riyeti ile mukabil adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını 
bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıkla-
mada, “Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerin bölge-
de iş birliğini arttıracakken Güney Kıbrıs Rum kesimi-
nin yaratmak istediği oldu bittilerle bölgede gerginliğe 
davetiye çıkarma aracına dönüştürüldüğüne” vurgu 
yapıldı.  Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak ilan ettiği 
“Münhasır Ekonomik Bölge’de” İtalyan enerji şirketi 
ENI’nin doğalgaz arama faaliyetlerini bölgeye kaydır-
makta olduğunun gözlendiği ifade edilerek, “Bizim açı-
mızdan kabul edilmez olan bu hareket, tüm uyarılarımı-
za rağmen Kıbrıs Rum liderliğinin bölgedeki tansiyonu 
artırmakta ısrarcı olduğunu göstermektedir.” denildi.

HOLLANDA TÜRKMENLERİ KERKÜK’ÜN KURTULU-
ŞUNU KUTLADI
Hollanda’da yaşayan Irak Türkmenleri Rotterdam’da 
şenlik düzenledi. Hollanda’da gerçekleşen “Kerkük’ün 
Kurtuluş Şöleni”ne, Hollanda Azerbaycan Türk Kül-
tür Derneği başkanı, Hollanda Beşiktaş Futbol Kulübü 
başkanı, Avrupa Türkmen Gazetesi yazarı ve Hollanda 
Azerbaycan Türk Kültür Derneği Halkla İlişkiler başka-
nı katıldı. Şölende hazır bulunan seçkin medya mensup-
larına açıklama yapan, Hollanda Irak Türkmen Diaspo-
rası kurucularından Doçent Halil Otrakçı“ kurtuluşu 
bekleyen ikinci Türkmen şehri Erbil’dir,” dedi.
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TÜRKİYE’DEN GÜNEY KIBRIS’A UYARI 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlı Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon 
Faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 
şu ifadelere yer verildi;
“Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin 
doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tüm uyarılarımıza rağ-
men Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faa-
liyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede son olarak, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır eko-
nomik bölgesindeki 3 numaralı parselde çalışmalara 
başlanmasının amaçlandığı görülmektedir. Kıbrıs Türk 
halkının bu konudaki haklı endişelerini paylaşan Türki-
ye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlı-
ğı tarafından yapılan 10 Şubat 2018 tarihli açıklamayı 
desteklemektedir. Evvelce de defaatle vurguladığımız 
üzere, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızdaki 
hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimiz 
gibi, Kıbrıs Türk tarafına verdiğimiz destek çerçevesin-
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli 
adımları atmaya da kararlıyız. Bunun sonucunda ortaya 
çıkabilecek durumun tek sorumlusu ise, Kıbrıs’ta adil 
ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisi için çaba sarfe-
deceği yere Ada’nın yegane sahibi gibi davranmaktan 
vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyet-
lerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacaktır. Doğu 
Akdeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarını sorumsuzca 
riske atmaktan çekinmeyen Rum tarafının bu tutumu, 
esasen Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak son 
yarım asırdır sürdürülen müzakerelerden sonuç alına-
mamasının da temel sebebini oluşturmaktadır. Nitekim 
Kıbrıslı Rumların, geçtiğimiz yıl düzenlenen Kıbrıs 
Konferansı’nda Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik teme-
linde bir ortaklığa yanaşmayacaklarını bir kez daha or-
taya koydukları ve Konferansın da bu nedenle çözüme 
ulaşılamadan kapandığı anımsanacaktır. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerini sür-
dürdüğü müddetçe de, Rum tarafının Kıbrıs Türklerini 
eşit ortakları olarak algılamaktan ne denli uzak olduk-
ları gözler önüne serilmeye devam edecektir. Bu vesi-
leyle, üçüncü ülkelerde yerleşik şirketlerin, GKRY ile 
hidrokarbon alanında işbirliği yapmak suretiyle Rum 
tarafının yapıcılıktan uzak ve Kıbrıs meselesinin çözü-
mü önünde ciddi bir engel teşkil eden sözkonusu tavrını 
desteklememelerini beklediğimizi de önemle vurgula-
mak isteriz”

RUSYA KAZAKİSTAN’DA YENİ FÜZESİNİ TEST ETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan’ın Sarı-Şagan 
askeri poligonunda hava savunma sistemine ait geliş-
tirilmiş yeni bir füzeyi test ettiğini bildirdi. Rus askeri 
yetkili testin ardından yaptığı açıklamada, menzil, has-
sasiyet ve operasyon ömrüyle yeni füzenin ilgili taktik 
ve teknik özelliklerinin, günümüz silahlarına kıyasla 
önemli oranda üstün olduğunu iddia etti. Yeni gelişti-
rilmiş hava savunma füzesinin, yeni nesil kıtalar arası 
balistik füzelerin kullanılması dahil tekli ve çoklu saldı-
rıları engelleyebildiği kaydedildi.

GÜNEY KIBRIS’TA ÇÖZÜM İNANCI YOK 
Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette Rumların çoğunun 
Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair inançlarının ol-
madığı ortaya çıktı. Yayımlanan bir gazete de yeniden 
Rum Yönetimi Başkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs 
Rum halkının beklentilerinin neler olduğunun sorgu-
landığı bir anket yayımladı. Lefkoşa Üniversitesi’nin 
yaptığı ankette “Başkan’ın 5 yıllık yeni görevinde Kıb-
rıs sorununa çözüm bulunacağına inanıyor musunuz?” 
sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 60’ının “hayır” 
yanıtı verdiği, geriye kalanların yüzde 32’sinin soruya 
“evet” derken, yüzde 8’i   bilmiyorum/yanıt vermiyo-
rum” demeyi tercih etti.
 
ÇİN’E GEÇEN SENE 30 MİLYAR M3 TÜRKMEN DO-
ĞALGAZI İHRAÇ EDİLDİ 

Türkmenistan Pekin Büyükelçisi 2017 yılında iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını 
ve bu hacmin artışında enerji sektörünün etkili olduğu-
nu ifade etti. Büyükelçiye göre, Türkmenistan geçen 
sene Çin’e 30 milyar metreküp doğalgaz ihracatı ger-
çekleştirdi. Türkmenistan ile Çin münasebetleri sadece 
enerji sektörü ile sınır değil. Ülkeler arasında aynı za-
manda ulaştırma ve lojistik alanında da işbirliği büyütü-
lüyor. Geçen sene sonunda Çin’den İran’a doğru Türk-
menistan üzerinden konteynır seferleri gerçekleştirildi. 
Bu test seferleri Çin ile İran arasındaki yük taşımacılığı 
mesafesini Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu 
hattı ile 2 kat azalttı.

MISIR’DA TUTUKLU BULUNAN 12 DOĞU TÜRKİS-
TANLI SERBEST 
Öğrenimlerini Mısır’da sürdürmekte olan Doğu Tür-
kistanlı öğrencilere Çin tarafından Mısır hükümeti ile 
ortaklaşa başlatılan operasyonlarla Temmuz ayından bu 
yana   göz altına alında tutulan öğrencilerden 12 tanesi 
serbest bırakıldı. Serbest bırakılan öğrencilerin dışında 
ise 100’den fazla Doğu Türkistan Türkü öğrenci hâlen 
Mısır’da çeşitli hapishanelerde gözetim altında.
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ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN KIRGIZİSTAN’A 
DEV KREDİ DESTEĞİ 
Kırgızistan’ın en büyük hidroelektrik santrali (HES) ba-
rajının modernizasyonuna Asya Kalkınma Bankası’nın 
(AKB) 108 milyon dolarlık destek vereceği duyurul-
du. Kırgızistan’ın en büyük barajı olan Toktogul HES 
‘inin modernizasyonunda Fransız  ve İsviçreli  şirket-
leri de ortak olarak bulunuyor. Narın Nehri’nin üze-
rinde bulunan ve Celalabad bölgesinde yer alan baraj 
Kırgızistan’ın en büyük kapasiteye sahip HES’i olarak 
değerlendiriliyor. 1,440 megawatlık kapasitesi ile bir 
yıl boyunca 200,000 haneye aralıksız enerji sağlama 
kapasitesine sahip barajın inşaatı 1960 yılında başlayıp, 
1976 yılında sona ermişti. Barajın güvenlik, verimlilik 
ve dayanıklılık açısından modernize edilmesi gerekiyor. 
Baraj son yıllarda aşınmalarının getirdiği birçok arıza 
ile karşı karşıya gelmişti.

ÇİN, KIRGIZİSTAN İLE SINIRI KAPATTI 

Çin, 11 Şubat’ta Kırgızistan ile sınırı geçici olarak 
kapattığını duyurdu. Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet 
Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, “Çin tarafının 
girişimi ile Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Bahar Festivali 
nedeniyle, Kırgız-Çin devlet sınırındaki Torugart ve 
İkeştam kontrol noktaları 15-21 Şubat tarihleri arasın-
da kapatılacak.” denildi. Kişilerin, araçların ve yüklerin 
geçişine 22 Şubat tarihinden itibaren devam edileceği 
kaydedildi.

KAZAKİSTAN, KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİN-
DE 26. SIRADA YER ALDI 
GEM’in sitesinde yer alan 2017-2018 dönemi raporun-
da, Kazakistan’ın, girişimcilik faaliyeti seviyesinin yüz-
de 11 olduğu ve endeks ile ilgili araştırmaya katılan 54 
ülke içinde 26. sırada yer aldığı bildirildi.  Kazakistan’ı 
Nazarbayev Üniversitesi Yüksek İşletme Okulu’nun 
temsil ettiği, araştırma çerçevesinde Kazakistan’da 

2 bin 100 kişi ve 36 uzman ile 
görüşme yapıldığı belirtilen 
açıklamada, ülkede girişimciliği 
destekleyen yeterli ölçüde dev-
let projesi olduğu, girişimcilerin 
“tek pencere” prensibiyle çeşitli 
destekler aldığı aktarıldı.

AB - AZERBAYCAN ORTAKLIK KONSEYİ TOPLAN-
TISI 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Tem-
silcisi : “Dağlık Karabağ sorunu uluslararası yasalar 
çerçevesinde çözülmelidir.” Brüksel’de Avrupa Birliği 
(AB) ve Azerbaycan Ortaklık Konseyi toplantısına ka-
tılan Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile AB Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ortak basın 
toplantısı düzenledi. Geçen yıllarda Bakü yönetimi ile 
AB arasında kapsamlı bir anlaşma imzalamak adına 
önemli görüşmeler yaptıklarını anımsatarak, söz konusu 
anlaşmanın yakın zamanda imzalanmasını umut ettiğini 
söyledi. Azerbaycan’ın AB için önemli bir ortak oldu-
ğunu vurgulayan temsilci Birliğin Azerbaycan’ın ticaret 
sıralamasında lider konumda olduğuna işaret etti.

HARMANCI, “SANAYİ BÖLGESİ İLE İLGİLİ SİYASİ 
İRADE ORTAYA KONULMALI” DEDİ  
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası Başkanı başkanlığındaki yönetim kurulu üyele-
ri ile görüşmesinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 
temelinde yapılması gerekenler ele alındı. Lefkoşa 
organize sanayi bölgesinin gelmiş geçmiş iktidarlar 
döneminde adeta bir siyasi çiftlik olarak kullanıldığı-
nı belirterek “sadece ismi organize olan ama gerçekte 
dondurmacı ile makinistin, boyacı ile gıda işi yapanın 
aynı mahallede bulunduğu bir kaos bölgesidir “ dedi. 
Buradan elde edilecek imar potansiyeli ile yeni Sana-
yi bölgelerinin altyapılarına finansman ayrılabileceğini 
vurguladı. Yeni hükümetin siyasi irade ortaya koyması 
gerektiğini belirterek, 4 yılda 4 hükümet ve 5 içişleri 
bakanı ile çalıştıklarını bu da ülkede uzun vadeli planla-
ma noktasında ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek, 
kurulan hükümetin uzun süreli bir hükümet olmasını 
diledi.

KAZAKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ YÜZDE 25 ARTTI
Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Yardımcısı, geçen yıl 
dış ticaretin 2016 yılına göre yüzde 25,1 artarak, 69,5 
milyar doları oluşturduğunu söyledi. Ülkenin dış ticaret 
yapısının değiştiğine işaret eden Ekonomi Bakanı Yar-
dımcısı, ihracatta petrol dışı malların payının arttığını, 
yeni ürünlerin ortaya çıktığını ve bu malların dünyanın 
kilit piyasalarına satıldığını aktardı. Kazakistan’ın, Av-
rasya Ekonomik Birliğine (AEB) üyeliğinin dış ticareti 
olumlu etkilediğinin altını çizen Bakan, 2017 yılında 
Kazakistan’ın AEB ülkeleriyle olan ticaret hacminin 
yüzde 28 artarak, 15,6 milyar dolar olduğunu, ihracatın 
yüzde 31, ithalatın ise yüzde 27 arttığını kaydetti.
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II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL 
BİLİMLER SEMPOZYUMU MAKENDONYA’DA DÜ-
ZENLENECEK
Türklerin Dünyası Enstitüsü, Gotse Delçev, Vizyon ve 
Kiril ve Metodiy Üniversitelerinin ortaklaşa düzenle-
yecekleri II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bi-
limler Sempozyumu bu yıl, 20-22 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlene-
cek. İlki büyük bir katılımla 11-14 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleşen sempozyumun amacı, 
Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar yürüten bilim insan-
larını buluşturarak; alandaki gelişmeler hakkında fikir 
alışverişi yapılabilecek ortamları oluşturmak. Türkiye, 
Bosna Hersek, İran, Hırvatistan, Makedonya, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Litvanya, Kosova, Kırgızis-
tan, Azerbaycan, Moğolistan, Çin, Özbekistan, Kaza-
kistan, Moldova, Çuvaşistan ve Ukrayna gibi çeşitli 
ülkelerden akademisyenlerin katılacağı sempozyumda, 
Antropoloji, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, 
Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dil-
bilim, Eğitim, Ekonomi, Felsefe, Gazetecilik ve Medya, 
Halk Bilimi, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, 
Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, 
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler ve 
Sosyal Bilimlerin diğer alanları konuları gündeme ge-
tirilecek.

ABD BİRLİKLERİNİN “DOĞU TÜRKİSTAN” EĞİTİM 
KAMPLARINI BOMBALADIĞI AÇIKLANDI 
Afganistan’daki ABD Kuvvetleri  Bedahşan Vilayetin-
deki Taliban eğitim kamplarında eğitim görmekte olan  
Doğu Türkistan İslami Hareketi  gruplarının 8 Şubat 
2018 günü bombaladığını duyurdu. Açıklamada, “Çin 
ve Tacikistan sınırında terör faaliyetleri planlamasını ve 
tekrarlamasını engelleyen operasyonlar düzenlemiştir”  
denildi. ABD ordusu Afganistan kuvvetleri komutanı  
ise konu ile alakalı “Terör hiçbir yerde emin olamaya-
cak” dedi.

TÜRKSOY’DAN AZERBAYCANLI SANATÇILARA 
MADALYA 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk 
Dünyası’na yaptıkları katkılar sebebiyle bazı Azerbay-
canlı kültür ve sanat adamlarını TÜRKSOY madalyala-
rı ile ödüllendirdi. Etkinlikte konuşan Genel Sekreter,  
TÜRKSOY’un Türk Dünyası kültür-sanatını tanıtma 
ve yaşatma misyonuyla her yıl yüzlerce etkinliğe imza 
attığını ve bu etkinliklerde Azerbaycan’ın kültür, sanat 
adamlarının aktif olarak destek verdiklerini vurguladı. 
Teşkilatının 2018 yılı için planladığı etkinliklere 
değinerek, Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 
100. yılını, Azerbaycanlı bestekar Gara Garayev’in 
doğumunun 100. yıldönümünü, Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov’un doğumunun 90. yıldönümünü ve TÜRK-
SOY’un kuruluşunun 25. yılını Türk Dünyası olarak 
birlikte kutlayacaklarını ve bu kapsamda çok sayıda et-
kinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

TRT’NİN ASTANA’DA YENİ GÖREVE BAŞLAYAN 
TEMSİLCİSİ DOÇ. DR. ABDULHAMİT AVŞAR ULUS-
LARARASI TÜRK AKADEMİSİNİ ZİYARET ETTİ
Ziyarette TWESCO’ nun uluslararası ilişkilerine deği-
nen Başkan, üye devletlerin yanı sıra Türk Akademi-
si’nin Macaristan, Moğolistan, Japonya, Özbekistan, 
Çin, Rusya ve diğer devletlerin bilimsel kurumları ve 
araştırmacılarıyla kurduğu bağlantılardan söz etti. O, 
günümüzde Türk halklarının birbirini daha yakından ta-
nıması ve bütünleşmesinde medyanın önemine değindi. 
Akademinin bugüne kadar birçok önemli uluslararası 
projeler gerçekleştirdiğini, BM, UNESCO, ISESCO ile 
geniş ilişkilere sahip olduğunun altını çizdi.
 
BAKÜ’DE TÜRK KONSEYİ, ULUSLARARASI TÜRK 
AKADEMİSİ (TWESCO), TÜRKSOY VE TÜRK KÜL-
TÜR VE MİRASI VAKFI’NIN 4. KOORDİNASYON 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Etkinlik, 8 Şubat 2018 tarihinde TürkPa’nın evsahipli-
ğinde gerçekleşti. TürkPA Genel Sekreterinin yönettiği 
toplantıya Türk Konseyi Genel Sekreteri, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri, Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı 
ve Türk Akademisi Daimi Sekreteri ile uzmanlar iştirak 
etti. Türk işbirliği teşkilatları temsilcileri 2017 yılındaki 
faaliyetleri ile 2018 yılının projeleri hakkında bilgi ve-
rerek sekreterlikler arasında koordinasyon çalışmaları 
ve enformasyon alışverişini geliştirmeye ilişkin anlaştı.  
Taraflar ayrıca  TÜRKSOY’un 25.yıldönümü, Türk-
PA’nın 10. yıldönümü, Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü, Türk dünya-
sına ortak Kazak şairinin doğumunun 125. yıldönümü 
ile ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 
90. yıldönümüyle ilgili önemli etkinlikleri ortaklaşa or-
ganize etme kararını aldı. Toplantı sonunda bir sonraki 
5. koordinasyon toplantısının 2018 yılında Azerbay-
can’da Türk Kültür ve Mirası Vakfı’nın ev sahipliğinde 
yapılması kararlaştırıldı.

TÜRKMENİSTAN BAĞIMSIZLIK BAYRAMI KUTLA-
MA TARİHİ DEĞİŞTİ 
Aksaçlılar Konseyi kapsamında Türkmenistan Meclisi 
tarafından Türkmenistan İş Kanununda değişiklik yap-
makla ilgili Kanun kabul edilmişti ve Türkmen Lide-
ri tarafından yeni kanun değişikliği kabul edildi. Yeni 
değişikliğe göre, Türkmenistan Bağımsızlık Bayramı 
artık 27 Eylül tarihinde kutlanacak. Türkmenistan Ba-
ğımsızlık Bayramı mevcut uygulamaya göre 27 Ekim 
tarihinde kutlanmaktadır.  Yeni Kanunla daha önce 18 
Mayıs tarihinde kutlanan Anayasa günü, 19 Şubat tari-
hinde kutlanan Bayrak bayramı ile birleştirildi ve artık 
bu iki bayram 18 Mayıs’ta kutlanacak.
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TÜRKMENİSTAN’DA PETROLLE KİRLENMİŞ KIYI-
LAR TEMİZLENECEK 
Türkmenistan’da ekoloji ve çevre güvenliği devlet po-
litikasının öncelikli alanlarının birini teşkil ediyor. Ülke 
genelinde ekolojik sorunları çözümü için büyük proje-
ler hayata geçiriliyor. Çevre güvenliği Türkmenistan’ın 
batısındaki Hazar Denizi kıyısında da sürdürülüyor. 
Balkan vilayetindeki petrolle kirlenmiş arazilerin te-
mizlenme çalışmaları başlatıldı. Türkmenistan Devlet 
Başkanı’nın imzaladığı kararname çerçevesinde Türk-
men petrol devlet kurumu, Mavi kenar şirketi ile ortak-
laşa petrolle kirlenmiş alanları temizleyecek. Türkmen 
petrol kurumu, Çevre Koruma ve Arazi Kaynakları 
Devlet Komitesi ve Balkan vilayet valiliği ile birlikte 
petrolle kirlenmiş arazilerin temizlenmesine yönelik 
çalışma düzenini ve iş grafiğini ilgili Türkmenistan 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ile onaylı olarak 
hayata geçirecek.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI BAKÜ’YÜ İLGİ-
LENDİREN KANUNU İMZALADI 
Kazakistan Cumhurbaşkanlık Sarayı Akorda’nın Basın 
Servisi, devlet başkanı Nursultan Nazarbayev tarafın-
dan, “Karayolu Ulaşımıyla İlgili Kazakistan ile Azer-
baycan Arasındaki Antlaşma Ratifikasyonu” kanununu 
imzalandığını bildirdi.İki ülke arasındaki lojistik mev-
zuatı kapsamakta olan kanun metninin daha sonra ba-
sında yayınlanacağı belirtildi. İki ülke arasındaki kara-
yolu ulaşımıyla birlikte lojistik sistemin aksamamasını 
ve ticari hacmin artmasını sağlamaktadır.

BAKÜ ESNAFINDAN DUYGULANDIRAN MESAJ 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve böl-
gede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suri-
ye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale 
getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı 
ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı 
Harekatı’na katılan Mehmetçik’e Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden ve Türk dünyasından destekler artarak 
devam ediyor. Gelen üzücü haberlerden sonra  kardeş 
ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir esnaf  3 gün 
boyunca çay ve suyu şehitlerimizin ruhu için ücretsiz 
vereceğini camına asarak beyan etti.

GÜNEY AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ-
LERİ TÜRK DİLİ İÇİN AYAĞA KALKTI 
Güney Azerbaycan’ın Azerşehr ilindeki Azerbaycan 
Şehid Medeni Üniversitesi’nde öğrenciler Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümü açılması için protesto mitingi düzen-
lediler. Üniversite binası içerisinde Güney Azerbaycan 
Türk’ü öğrenciler, Azerbaycan bayrağı renkleri ve çe-
şitli Türkçe dövizlerle taleplerini dile getirdiler. Protes-
tolar sonrasında üniversitenin öğretim görevlilerinden 
birisi öğrencilerle irtibata geçerek, Türk Dili ve Edebi-
yatı dersi için girişimde bulunduğunu ve haftada 2 saat-
lik bir dersin müfredata konulması kararının alındığını 
belirtti. Öğrencilerin sözcüsü de söz alarak bu konunun 
takipçisi olacaklarını belirtti.

ORTA ASYA ÜLKELERİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLE-
BİLİR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ GER-
ÇEKLEŞTİRİLDİ
Orta Asya ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliğinin güç-
lendirilmesi ve sektörel planlamanın geliştirilmesine 
katkı sağlanması amacıyla, TİKA, JICA ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile “Sürdürülebilir Su 
Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi” konulu eğitim 
programı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde (AKSAM) gerçek-
leştirildi. Programa Tacikistan, Özbekistan, Kazakis-
tan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan 13 uzman katıldı. 
Bu kapsamda, uzmanlar, akademisyenler ve JICA uz-
manları tarafından Fethiye’deki alabalık çiftliklerinde 
uygulamalı çalışmalar yapılarak bölge ülkeleri ile 
paylaşıldı.

İNGİLİZ DEMOKRASİ VAKFI’NDAN ÖZBEKİSTAN’A 
ÜCRETSİZ HİZMET  
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’deki “Kalkınma Stra-
tejisi” Merkezi’nde Büyük Britanya Westminster De-
mokrasi Fonu heyetinin temsilcileri ile bir toplantı 
düzenlendi.  Toplantıda İngiliz konuklara “Kalkınma 
Merkezi”’in faaliyetleri ve Özbekistan hükümetinin 
Eylem Stratejisi çerçevesinde ülkede uygulanan re-
formlar hakkında bilgi verildi. Westminster Demokrasi 
Vakfı programı direktörü ülkesinde ihtiyacı olan kişi-
lere ücretsiz hukuki hizmet veren www.citizensadvice.
org.uk  portalı hakkında bilgi verdi. Özbekistan’da da 
benzer bir hizmetin ve diğer ortak projelerin uygulan-
masına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.
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TOBB BAŞKANI: TÜRKMENİSTAN AVRASYA’NIN 
MODERN SANAYİ ÜLKESİNE DÖNÜŞÜYOR 
Türkmenistan Devlet Başkanı ve TOBB Başkanının 
katılımıyla Türk Tepe Türkmen şirketi tarafından inşa 
edilen Cam ve Cam ürünleri fabrikasının açılış töreni 
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Türkmenistan’ın 2030 
kalkınma programı kapsamında büyük bir kalkınma 
atağı içerisinde olduğunu ve bölgenin parlayan yıldızı 
bir ülke konumunda olduğunu ifade etti. Türkmenis-
tan’ın Avrasya bölgesinin modern bir sanayi ülkesine 
dönüştüğünü ifade eden TOBB Başkanı, Türkmen Li-
deri’nin vizyonu sonucunda Türkmenistan’ın yabancı 
yatırımcılar için cazibeli bir merkez olduğuna dikkat 
çekti. Türkmen Lideri’ne Türkmen ve Türk iş dünya-
sına verdiği destek ve güvenden dolayı teşekkür eden 
TOBB Başkanı, Türkmenistan’a yaptıkları yatırımlar-
dan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.  TOBB 
Başkanı sözlerini “Yaşasın Türkmen-Türk dostluğu ve 
kardeşliği” diyerek tamamladı.

KAZAKİSTAN, ULUSAL VARLIK FONU’NA AİT DON-
DURULAN VARLIKLARININ A BELÇİKA’DA DA SER-
BEST BIRAKILACAĞINI UMUYOR 
Kazakistan Adalet Bakanlığı’nın Basın Servisi’nden 
yapılan açıklamada, Kazak tarafının talebi üzerine daha 
önce dondurulan Ulusal Varlık Fonu’na ait 22 milyar 
dolar ile ilgili davanın devam ettiği duyuruldu. Daha 
önce Amsterdam Mahkemesi, 23 Ocak’ta aldığı kararla 
Kazakistan’ın Ulusal Varlık Fonu’na ait malvarlığının 
dokunulmaz olduğuna açıklamıştı. Uluslararası banka-
cılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren 
Amerika Birleşik Kazak Adalet Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada Hollanda kararının, İngiltere Mahkeme-
sinin 6 Haziran 2016 tarihli Stati tarafında yeterli do-
landırıcılık kanıtlarının olduğunu kabul eden kararıyla 
birlikte Astana’nın öne sürdüğü argümanlarını teyit et-
tiği belirtildi. Stati’nin Kazakistan’a ait varlıkları don-
durmak için başvurduğu tüm mahkemelerde Adalet 
Bakanlığı’nın, açılan davaların yasa dışılığını kanıtla-
maya çalıştığı ve serbest bırakma kararının alınmasının 
an meselesi olduğu bildirildi.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN HABERCİLİKTE TEK 
SES OLACAK  
Özbek ve Kazak yetkililer bilgi ve haber aktarımında 
tek bir alan oluşturulması konusunu görüşmek üzere 
bir araya geldi. Özbekistan ve Kazakistan arasında 
bilgi ve haber aktarımında tek alan oluşturma konusu 
Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Şirketi başkanı 
ve Kazakistan Özbekistan Büyükelçisi arasında 
tartışıldı. Toplantıda iki devletin sınırında televizyon ve 
radyo programlarının serbestçe yayınlanması anlaşması 
konusu da ele alındı. “İşe Özbekistan ile ortak radyo 
kanalı kurmak ile başlamak istiyoruz” diyen Özbekistan 
Büyükelçisi  ayrıca bu işbirliğinin iki ülke arasında ya-
kın entegrasyonun sağlanması ve ortak teknoloji işbirli-
ğini geliştireceğini de kaydetti.

AZERBAYCAN VERGİ BAKANLIĞI BLOCKCHAİN 
ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPACAK 
Vergi Bakanlığı Blockchain vergi makamlarının daha 
yüksek bir düzeyde organize edilmesine yardımcı ola-
cağını belirtti. Vergi gelirlerinin artırılması konusuna 
değinen bakan, bakanlığın ana hedeflerinden birinin 
vergi matrahının genişletilmesi olacağına dikkat çek-
ti. Vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
karşılamak için Vergi Bakanlığı’nın hizmet sisteminin 
geliştirilmesi ve büyütülmesi gerektiğini kaydetti.
 
KAZAK TELEVİZYONU 60’INCI YILINI KUTLUYOR 
1958 yılının Mart ayında, Kazakistan’ın eski başkenti 
Almatı’da ilk pilot yayınını gerçekleştiren Kazak tele-
vizyonu, 60’ıncı yılını kutluyor. 1960’lı yılların başında 
Türkiye’de olduğu gibi Kazakistan’da da pek çok aile 
için televizyon oldukça nadir bir teknoloji durumun-
daydı. O dönemde Almatı’da sadece 4 bin televizyon 
bulunuyordu. Kazak televizyonunun emektarlarının, 
kanalı dünya çapında yayın yapar hale getirmek için 
elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini kaydeden, 
kuşakların devamlılığı açısından televizyonun bugünkü 
yayınlarını oldukça faydalı bulduğunu kaydetti. Pilot 
yayın ve 60’lı yıllarda kullanılan prodüksiyon ekip-
manları bugün ülke çapındaki müzelerde ziyaretçilerle 
buluşuyor.
 
TÜRKMEN AYDINLAR İSTANBUL’DA TOPLANDI 
Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nın organizasyonuyla 
Turan Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Türkmen ay-
dınları, Türkmenlerin Son Durumlu isimli konferansta 
Ortadoğu gündemi, Türk Dünyası’nda yaşanan son ge-
lişmeler ve Türkmenlerin pozisyonlarını ele aldı.

KAZAKİSTAN’IN DIŞ BORCU AÇIKLANDI 
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Kazakis-
tan’ın dış borcunun 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle 168.9 
milyar dolar olduğu bildirildi. Dış borcun büyümesi-
nin, şirketler arası borcun artmasına bağlı olduğu görül-
dü. 76.7 milyar dolara artan şirketler arası borç, genel 
olarak Kazakistan’da faaliyet gösteren yabancı şirketle-
rin şubelerinin petrol ve gaz projelerini hayata geçirme-
siyle bağlantılıydı. Ekim 2017’de açıklanan verilerde, 
Kazakistan’ın dış borcunun arttığı ancak Gayrisafi yurt 
içi hasıla (GSYİH) ile kıyasla borç oranının azaldığı 
belirtilmişti. 2017 yılının 2. çeyreğinde dış borç, GS-
YİH’nin yüzde 112.4 oranına düştüğü ifade edilmişti. 
Kazakistan hükümetinin tahminlerine göre, 2020 yılına 
kadar devlet borçlarının büyüklüğü 11.9 trilyon tenge 
(36.6 milyar dolar) olacağı bekleniyor.



ŞUBAT 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
17

EBRD ASTANA’NIN GAZLAŞTIRILMASINA FİNANS-
MAN SAĞLAYACAK 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), Kaza-
kistan başkenti Astana’nın gazlaştırma projesinin haya-
ta geçirilmesi için finansman sağlama ihtimalinin oldu-
ğu bildirildi.Astana’daki projenin uygulanması halinde 
192 özel kazan, 48 küçük toplumsal kazan dairesi, 22 
bine yakın özel ev, 1 ve 3 nolu termik santrallerin gaz 
sistemine geçirileceğini açıkladı. Proje kapsamında As-
tana’nın gazlaştırılması için 1080 km uzunluğunda boru 
hattının iki yılda döşeneceği bekleniyor. İnşaatının ilk 
etapı için 266 milyar tenge gerekiyor. 2016 yılında 
Kazak hükümeti, ülkenin tam gazlaştırılması için bir 
program başlatmıştı. 2016’dan 2018’e kadar bu amaçlar 
için on milyar tenge (30 milyon dolar) tahsis edildi. Ek 
olarak, her yıl Kazakistan’ın çeşitli bölgelerinde gaz 
dağıtım tesislerinin modernizasyonu için yatırımlar ya-
pılıyor.

TÜRKMENELİ PARTİSİ KERKÜK’TE PANEL DÜZEN-
LEDİ 
Türkmeneli Partisinin Kerkük’teki il başkanlığında 
düzenlenen bilinçlendirme panelinde, tüm Türkmen 
seçmenlerinin seçim kartlarını almaya davet etti. Panel 
Türkmeneli Partisi başkanı başkanlığında gerçekleşti. 
Türkmeneli Partisi başkanı ve üyelerinin katıldığı pa-
nelde tüm Türkmen seçmenlerinin seçimlere katılma-
ları teşvik edilmesi konuşuldu.Bu işlemlerin yapılması 
için Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinin tüm Türk-
meneli bölgesi ve Kerkük’te açtığı bürolara müracaat 
edilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Türkmeneli Partisi 
Siyasi Büro Üyesi , Türkmeneli televizyonuna yaptığı 
açıklamada, Parlamento seçimlerinde Türkmenlerin yo-
ğunlukla katılması gerektiğini ,ancak bu şekilde Türk-
menler yasal ve demokrasi haklarına kavuşacaklarını 
ifade etti.

TÜRK – TÜRKMEN İŞ KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCI-
LARI BELLİ OLDU 
DEİK Türk-Türkmen İş konseyi Yürütme Kurulu top-
lantısı gerçekleşti. DEİK Merkez River Plaza’da ger-
çekleşen toplantıda başkan yardımcıları seçildi. 12 
Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen Yürütme Kurulu top-
lantısında ise, İş konseyin başkan yardımcıları seçildi. 
Başkan yardımcılığına Türkmen-Türk Bankası Genel 
Müdürü  Kazım Gündoğar ve  Schneider Electric Orta 
Asya Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Keçiciler seçildi. 
Yakında Aşkabat’ta gerçekleşecek Türk ihraç ürünleri 
fuarına Türk şirketlerin katılımı konusu Yürütme  Ku-
rulu toplantısının ana  gündem maddelerinin biri oldu. 
Toplantıda, Türkiye ve Türkmenistan arasında ekono-
mik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusu da ele alın-
dı.

ÖZBEKİSTAN’DA PAMUK TARLALARINDA ARTIK 
ÇOCUK ÇALIŞTIRMAK YOK

Uluslararası Çalışma Örgütü, Özbekistan’da pamuk tar-
lalarındaki çocuk işçi çalıştırılması uygulamasının bitti-
ğini doğruladı. Özbekistan’da pamuk tarlaları dahil tüm 
alanlarda çocukların çalışması yasaklandı. Uluslararası 
Çalışma Örgütünün web sitesinde yayınlanan BM ku-
rumunun raporuna göre, Özbek toplumunda insanları 
zorla çalıştırmaya özellikle çocukların buna dahil edil-
mesine karşı toplumsal duyarlılık artmaktadır. 2017 
senesinde Özbekistan’da pamuk yetiştirme ve toplama 
işlerinin şeffaf ve kamuoyu ile diyalog ortamında yapıl-
dığını kaydetti.

KERKÜK – CEYHAN PETROL BORU HATTI FAALİ-
YETE GEÇECEK
BP temsilcisi ile Kerkük’teki petrol sahalarını aktifleş-
tirmeye yönelik, Irak Petrol Bakan basının huzurunda 
bir ile anlaşma imzaladı. Irak merkezi hükümetine bağ-
lı Kuzey Petrol Şirketinin Kerkük’teki petrol alanları-
nı geliştirmek amacıyla İngiliz petrol şirketi BP ile bir 
anlaşma imzaladıklarını söyleyen Irak Bakanı, Kerkük 
boru hattını petrol ihraç etmek için ihaleye dâhil ettik-
lerini ve Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatı 
için İstanbul’u ziyarette bulunacağını belirtti.

KAZAKİSTAN LATİN ALFABESİNDE ÇIKARILACAK 
PASAPORTLARIN TARİHİNİ BELİRLEDİ 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Yardımcısı, Kaza-
kistan’ın, 2021 yılından itibaren pasaport ve kimlik-
lerin Latin alfabesinde çıkaracağını açıkladı. Pasaport 
ve kimliklerin Latin alfabesinde çıkarılmasının üç aşa-
mada gerçekleştirileceğini, ilk aşamanın 2018-2020 
dönemini ve ikinci aşamasının 2021-2023 dönemini 
kapsayacağını belirti. İlk aşamada normatif ve hukuki 
çerçevenin yenilenmesiyle ilgili çalışmaların yapıla-
cağını, ikinci aşamada da pasaportların, kimliklerin ve 
diğer belgelerin Latin alfabesinde verilmesinin planlan-
dığını belirtti. Latin alfabesine geçişin üçüncü aşama-
sının gerçekleştirileceği 2024-2025 döneminde devlet 
basın-yayın organlarının, devlet ve eğitim kurumlarının 
Latin alfabesine geçeceğini sözlerine ekledi.
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TÜRKİYE – KAZAKİSTAN KADIN GİRİŞİMCİLER İŞ 
FORUMU 
Düzenlenen “Türkiye-Kazakistan Kadın Girişimciler İş 
Forumu”nun açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı, 
Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk 
ülke olduğunu belirterek, Türkiye-Kazakistan arasındaki 
ilişkilerin herhangi iki ülke arasındaki ilişkilerin çok 
ötesinde olduğunu ifade etti. “Türk tarihinde kadının 
yeri ayrıdır. Hem analık hem kahramanlık yapmışlar. 
Erkekler gibi ata binip, silah kullanmışlardır. Devlet 
yönetiminde sadece hakan değil, hatun da söz hakkına 
sahip olmuş ve devlet meclislerine katılmıştır.” diyen 
başbakan yardımcısı Türk tarihinde ataların kadınlara 
çok değer verdiğini, kadınların ticaret ve tarımla aktif 
olarak uğraştıklarına değindi. Devletin iş hayatında ka-
dınların çektiği zorlukları aşmak için haklarını genişlet-
tiklerini belirten, kadın girişimciye özel hibe ve kredi 
desteklerini getirdiklerini bildirdi. İş hayatında kadının 
daha iyi noktalara gelmesi için herkese sorumluluk düş-
tüğünü, kadınların da sonraki nesillere cesaretlerini ak-
tarmalarının çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

WANDERLUST, KIRGIZİSTAN’I TURİZM İÇİN EN İYİ 
GELİŞMEKTE OLAN ALAN OLARAK ADLANDIRDI 
İngiliz seyahat dergisi Wanderlust 2018 yılında seyahat 
etmek için en iyi ülkeleri seçti. İlk sırada Kanada yer 
aldı. 34Travel’in yazdığı habere göre, “Gelişmekte olan 
ülkeler” kategorisinde Kırgızistan lider oldu. En iyi 
gelişen alanların listesi: İlk sırada Kırgızistan yer alı-
yor, derginin okurlarının % 97.33’ü Kırgızistan için oy 
verdi. Kırgızistan’ın bu adayda zaferi üzerine yapılan 
açıklamada, bu ülkede, eski tüccarların karavanlarıyla 
birlikte ipek, baharat ve değerli taşlarla dolu olan eski 
İpek Yolu’nun yankılarını hala görebileceği söyleniyor. 
Wanderlust’ta, “Öyle görünüyor ki, Kırgızistan giderek 
bu efsanevi güzergaha karşılama kapısı haline geliyor, 
özellikle de eski rotanın üç yolu bu ülkenin dağlarından 
ve otlaklarından geçti.” ifadesi yer aldı.

KAZAKİSTAN’DAN ÇİN’E NOTA 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’de etnik Kazakla-
rın büyük baskıya maruz kalması ile ilgili komşu ülke-
ye diplomatik nota gönderdi. Çin’de etnik Kazakların 
büyük baskıya maruz kaldığına ilişkin raporlar doğru-
landı. Dışişleri Bakanı, oluşan durumu açıklığa kavuş-
turmak için Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın Çin’e 
diplomatik nota gönderdiğini açıkladı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU, YÜK TAŞIMACILI-
ĞINA İVME KAZANDIRDI 
Kazakistan Demiryolu Şirketi Yönetim Kurulu Ba-
kü-Tiflis-Kars demiryolu hattının Trans Hazar uluslara-
rası koridoru üzerinden taşımacılığın gelişmesine ivme 
kazandırdığını belirterek, “Bu güzergahın geliştirilme-
sine ilişkin yapılan ortak plana göre bu yıl Kazakis-
tan’dan bu güzergah üzerinden geçen yük taşımacılığı 
8,5 milyon ton seviyesinde bekleniyor.” dedi. Kazakis-
tan’dan geçen transit yük taşımacılığının yılda 2 milyon 
konteynere çıkarmayı ve bundan 5 milyar dolar gelir 
elde etmeyi hedeflendiklerini, geçen yıl ülkeden geçen 
transit taşımacılığın yüzde 60 arttığını kaydetti. Trans 
Hazar koridoruna ilişkin Çin, Kazakistan, Azerbay-
can, Gürcistan ve Türkiye’nin demiryolu ve denizcilik 
idareleriyle uluslararası konsorsiyum imzalandığını ve 
bunun geçen yıl Kafkas ülkelerine taşımacılık hacminin 
2,4 kat artarak, 1,3 milyon tona ulaşmasını sağladığını 
aktardı. Çin-Kazakistan-Türkmenistan-İran güzergahı-
nın da geliştirilmesi yönünde de çalışmaların yapıldı-
ğını kaydeden, düzenli demir yolu konteyner taşımacı-
lığına başlattıklarını ve bu yıl söz konusu güzergahtan 
geçen yük hacmini 15 bin konteynere çıkarmayı planla-
dıklarını sözlerine ekledi.

ALMAN ŞİRKETİ, TÜRKMEN PİYASASINDAKİ YERİ-
Nİ SAĞLAMLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR 
Türkmenistan Devlet Başkanı, Rohde & Schwarz Al-
man şirketinin kıdemli başkan yardımcısı  ile görüştü. 
Yaklaşık 80 yıldır kablosuz iletişimin tüm alanlarında 
kalite hizmet veren Alman şirketinin temsilcisi, Türk-
menistan piyasasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedef-
lendiklerini kaydetti. Avrupalı ve uluslararası iş dünyası 
temsilcilerinin, Türkmenistan ile işbirliğine büyük ilgi 
duyduğunu söyledi. Türkmenistan’ın da yabancı or-
taklarını ile daha verimli işbirliği için hazır olduğunu 
söyleyen Türkmen Lider, üslendikleri sorumluluklara 
büyük önem veren Alman firmaları ile yapılan işbirli-
ğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devlet Baş-
kanı, Türkmenistan ile Almanya arasındaki ticari mü-
nasebetlerin geliştiğine dikkat çekerek, bu alanda ortak 
hükümetler arası çalışma grubunun rolünün önemli ol-
duğunu ifade etti. 
 
AZERBAYCAN’DA ALTIN ÜRETİMİ 7 KATTAN FAZ-
LA BÜYÜDÜ
Ocak 2018’de Azerbaycan’da 744.8 kg altın üretildi 
ve bu geçen yılın aynı dönemine kıyasla 7.1 kat fazla 
oldu. Azerbaycan’da Dashkasan (AzerGold CJSC) ve 
Gedebey (İngiltere Anglo-Asya Madenciliği) tarafından 
üretilmektedir. “Anglo-Asya Madenciliği”, 21 Ağustos 
1997’de Azerbaycan’da imzalanan PSA (Üretim Payla-
şımı Anlaşması) çerçevesinde üretim yapmaktadır. Söz-
leşmede Azerbaycan’ın payı% 51, İngiliz şirket payı% 
49’dur. 2009 yılında ilk altın üretimi (“Gadabay”) baş-
ladı.
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AB KOMİSYONU ENERJİ BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIM-
CISI: TÜRKMENİSTAN’I GÜNEY GAZ KORİDORU 
PROJESİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Güney Gaz Koridoru 
Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı gerçekleştiril-
di. Türkmenistan’dan da bir heyetin katıldığı toplantı-
da konuşan Avrupa Birliği Komisyonu Enerji Birliği 
Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği’nin Türkmenistan’ı 
Güney Gaz Koridoru projesine dahil etmenin yolları-
nı araştırdığını kaydetti. Başkan yardımcısı toplantıda 
yaptığı konuşmasında: “Türkmen tarafıyla Trans Ha-
zar doğalgaz projesinin hayata geçirilmesi konusunda 
görüşmeler yapmaktayız. Bu projeyle Türkmen gazını 
Avrupa’ya taşımak mümkün olacak. Birkaç yıl önce, 
Avrupa Birliği Türkmenistan ile bu konuda müzake-
reler yapmak için yetki aldı. Türkmen tarafı da Güney 
Gaz Koridoruna dahil olmak isteğini yineledi. Azerbay-
can’ın Türkmenistan’ı Güney Gaz Koridoruna bağla-
manın yollarını araştırmasını çok takdir ediyoruz. Bu 
konuyla ilgili müzakereleri devam ettirme konusunda 
anlaştık” diye konuştu.

AZERBAYCAN’DA TARIM SEKTÖRÜ %4,3 ORANIN-
DA BÜYÜDÜ 
Ocak ayında Azerbaycan’da canlı ağırlık olarak tarla 
bahçesinde tarla çalışmalarına ek olarak 39.4 bin ton et, 
151.1 bin ton süt, 168.6 milyon yumurta ve 9.5 bin ton 
sebze üretildi.  Geçen yılın Ocak ayına kıyasla, et üreti-
mi %3.4, süt üretimini %0.6, yumurtaları %16.0, sebze-
yi 1.6 kat artırdı.1 yılda tarımın brüt çıktığı, hayvancılık 
ürünleri üretimi %3.6, bitki ürünleri üretimi% 33.5 gibi 
%4.3 oranında arttı.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DEN İŞADAMLARI BİR 
ARAYA GELDİ 
ANGİKAD İş Kadınları Teşkilatı Yönetim Kurulu Baş-
kanı başkanlığındaki heyetle bir görüşme 15 Şubat’ta 
Azerbaycan Cumhuriyeti “Girişimci Kadınlar” Sendi-
kası tarafından gerçekleştirildi.  Azerbaycan’da kadın 
girişimciliği faaliyetleri hakkında konuştu. Devlet des-
tekli girişimciliğin temelinin atıldığını , bu çalışmaların 
Başbakan İlham Aliyev tarafından başarıyla sürdürül-
düğünü söyledi. Devlet Başkanının imzaladığı kararna-
melerin özel sektörün daha da gelişmesine hız verdiğini 
kaydetti. Bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınması hükü-
met programlarında girişimciliğin gelişmesinde önemli 
bir role sahiptir.  2001’den beri kurulan birliğin beş bin 
kişiden fazlasına sahip olduğunu ve bunların% 60’ının 
genç olduğunu söyledi.

KIRGIZİSTAN’DA AK KALPAK İTHALATI YASAĞI 
ÖNERİSİ 
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan-
lığı, Kırgızların milli baş giyimi olan Ak Kalpak’a 
kültür statüsü vererek onun yurt dışından ithalatını 
yasaklamayı önerdi. Kültür Bakanlığı’nda, önerinin 
amacının milli geleneklerin desteklenmesi, Kırgız 
halkında milli kültüre yönelik gurur duygusu geliştirmek 
ve milli değerlerin geniş çaplı propagandası olduğu 
belirtildi. “Son zamanlarda, milli baş giyimine karşı 
saygısızlık gibi bir dizi olumsuz olay vuku buluyor. 
Özel girişimciler komşu ülkelerden kalitesiz sentetik 
materyalden hazırlanmış Ak Kalpaklar getiriyor ve bu 
yabancı misafirlerin hakiki Ak Kalpak’a dair algısını 
olumsuz etkiliyor.” denildi. Bu nedenle Ak Kalpakların 
yurt dışından getirilmesinin yasaklanması önerildi. 
KERKÜK’TE ASKERİ ÜSTTE YANGIN 
Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssünde-
ki mühimmat deposunda elektrik kontağından çıkan ve 
itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında çok 
sayıda mühimmat ve patlayıcının infilak ettiği bildi-
rildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu, K1 
askeri üssündeki mühimmat deposunda elektrik kon-
tağından yangın çıktığını söyledi .Olayda mühimmat 
deposundaki patlayıcıların tamamına yakınının infilak 
ettiğini dile getirdi. Alevlerin üsteki diğer depo ve 
birimlere sıçramaması için sivil savunma ekiplerinin 
acilen müdahale ettiği söylendi.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN BAŞKANLARI, DİP-
LOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASININ 25. YILDÖ-
NÜMÜNDE TEBRİKLER ALDILAR 
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 
25. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı 
alışverişinde bulundu. “Geleneksel dostluk, iyi 
komşuluk, akrabalık ve ortak manevi ve kültürel 
değerlerin asırlık bağları Modern Kırgız-Özbek 
ilişkilerinin sağlam temelini oluşturur. Bu yıllar 
boyunca, ülkelerimiz tüm kilit alanlarda etkin işbirliği 
kurmuşlardır. 2017 Kırgız-Özbek devlet sınırındaki 
Antlaşması’nın imzalanmasından katkıda güçlü bir 
siyasi irade, karşılıklı ifadesi yoluyla Kırgızistan ve 
Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin tarihinde bir atılım 
oldu, önemli bir hız veren bireysel kontrol noktaları 
gelen kısıtlamaların kaldırılması, ticaret  ve ekonomik 
işbirliği için. Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın mesajında 
belirtildiği - Ülkemizde sonucunda bugün dost bir dev-
let olarak  değil, aynı zamanda stratejik ortakları ve iyi 
komşular” olarak sadece yıldönümünü kutluyoruz dedi. 
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DÜNYACA ÜNLÜ AZERBAYCANLI BESTEKÂR GA-
RAYEV’İ  ANMA YILI KONSERİ YAPILDI 
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı bestekâr Gara Garayev, 15 
Şubat’ta başkent Ankara’da düzenlenen etkinlikle anıl-
dı. TÜRKSOY ve Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçili-
ği tarafından organize edilen  “Doğumunun 100’üncü 
yılında Azerbaycan’ın Ünlü Bestekârı Gara Garayev’i 
Anma Yılı Açılış Konseri” büyük ilgi gördü. Konser 
öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı, Garayev’in mazlumların yanında durduğunu 
kaydederken, “Sömürgecilerin Afrika’daki zulümlerini, 
insan ticaretini anlatan Yıldırımlı Yollar eserini yaptı ve 
bu eser her yerde çalındı. Sadece kendi kimliğini değil 
atalarının tarih boyunca yaptığı gibi mazlumlara da sa-
hip çıktı.” diye konuştu.

İBRAHİM ANDAŞ DEFNEDİLİDİ
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncusu ve Andaş Ti-
yatrosu kurucusu İbrahim Andaş son yolculuğuna uğur-
landı. 64 yaşında yaşama veda eden Andaş için, uzun 
yıllar sayısız oyunda görev yaptığı Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatroları’nda tören düzenlendi.Kıbrıs Türk Devlet 
Tiyatroları Müdürü Kıbrıs Türk Tiyatrosunun bir 
sanatçısını kaybettiğini belirterek acılarının çok büyük 
olduğunu ve sözün bittiği yerde olduklarını kaydetti. 
Konuşmasında, İbrahim Andaş’ın kendisini tiyatroya 
özellikle çocuk tiyatrosuna Adadığına da dikkat çekti.

TÜRKMENİSTAN’DA SEÇİME DOĞRU 
Türkmenistan Anayasası’na göre 5 yılda bir yapılan mil-
letvekili seçimleri, 25 Mart 2018 tarihinde yapılacak.25 
Mart’ta yapılacak seçimlerde, Türkmenistan Milli Mec-
lisi’nin 125 milletvekili ile birlikte, Halk Maslahatı’nın 
vilayet, şehir ve ilçe temsilcileri de seçilecek Seçimler-
de, ülke genelindeki 1200 sandıkta oy verme işlemleri 
yürütülecek; ülke dışında yaşayan Türkmen vatandaşla-
rı da, bulundukları yerlerdeki diplomatik misyonlarda 
oylarını kullanabilecek. Türkmenistan Milli Meclisi, 
125 milletvekilinden oluşuyor. Başkent Aşkabat’ın 16 
milletvekili ile temsil edileceği meclise, Ahal vilayeti 
15, Balkan 10, Daşoğuz 27, Lebap 28, Mary 29 mil-
letvekili gönderecek. Seçimlere 3 siyasi parti katılıyor; 
Demokrat Parti, Sanayiciler ve Girişimciler Partisi ve 
Agrar (Ziraat) Partisi.. Türkmenistan Anayasası’na 
göre seçime katılan siyasi partiler yanında; kadın ve 
gençlik derneklerinden oluşan sivil toplum örgütleri de  
seçimlerde aday gösterebiliyor.25 Mart’ta yapılacak se-
çimlerde, 2963 ulusal gözlemci görev yapacak. Ulusal 
gözlemciler, seçime katılan Demokrat Parti, Sanayiciler 
ve Girişimciler Partisi ve Agrar (Ziraat) Partisi temsile-
rinin yanında kamu kuruluşları ve dernekleri ile vatan-
daş gruplarının temsilcileri arasından belirlendi. Ulusal 
gözlemciler; seçim öncesinde sandıkların mühürlenme-
si, oy sandıklarının ilgili yerlere konuşlandırılması, oy 
verme ve oy sayımı ile seçim sonuçlarının tespiti işlem-
lerinde görev yapacak.

“DİJİTAL KAZAKİSTAN” PROJESİ HAYATA GEÇİ-
YOR 
Kazakistan’da dijitalleşme projesi çerçevesinde devlet 
hizmetleri dijitalleşecek ve ülke genelinde fiber optik 
iletişim hatları ile ilgili çalışmalar hızlandırılacak. Ka-
zakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı, dijital-
leşme sayesinde 2025 yılında karlılığın 5 kat artacağını 
söyledi. Bakan, ekonomide başlayan dijitalleşmenin 
2025 yılında kamu ve özel sektörde 5 kat geri dönüş 
sağlayarak, toplamda yaklaşık 2 trilyon tengelik karlılık 
getireceğini de sözlerine ekledi. Kazakistan telekomü-
nikasyon pazarının genel olarak çok yüksek bir büyüme 
potansiyeli Kazakistan’ın 2017 yılında internet kullanı-
cıları sıralamasında bir önceki yıla göre 5 basamak yük-
selerek 137 ülke arasında 36. sırada yer aldığını söyledi.

KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN DİPLOMATİK İLİŞKİLE-
Rİ 
Kırgızistan ile Özbekistan diplomatik ilişkilerin 25. ylı-
nı kutluyor. Her iki ülke hükümetleri ekonomi, üretim, 
inşaat, hizmet sektörü ve diğer alanlarda karşılıklı men-
faatlere dayalı işbirliğinin yeni yönlerinin geliştirilme-
sine hazır. İki ülkenin Cumhurbaşkanları, Kırgızistan ile 
Özbekistan arasındaki geleneksel dostluk, iyi komşuluk 
ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve derinleşmesinin 
iki ülkenin halklarının temel çıkarlarıyla buluştuğuna 
dikkat çekti.

ÖZBEKİSTAN MERKEZ BANKASI ALTIN REZERVİNİ 
AÇIKLADI 
Yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’ta 28 milyar 76,9 
milyon dolar olan ülkenin toplam altın-döviz rezervleri 
geçen ay 697,64 milyon dolar artış göstererek 1 Şubat 
itibarıyla 28 milyar 774 milyon 550 bin dolara ulaştı.

HAVADA ASILI DURAN DERVİŞ, BUHARA’YA TU-
RİSTLERİ CEZBEDİYOR 
Turizm sektörünü geliştirmeyi ana hedeflerinden biri 
olarak belirten Özbekistan, almakta olduğu yabancı-
lar için vize kolaylığı ve muafiyetiyle ilgili kararları, 
turizm altyapısını geliştirme ve turizmi çeşitlendirme 
çalışmalarının yanı sıra turistler için çekicilikler oluş-
turmaya da devam ediyor. Uygarlığın 2 bin 500 yıllık 
kenti olan Buhara’ya gelen turistler, burada havada asılı 
duran dervişlere rastlamaya başladılar. Bir bastona tutu-
nup yükseğe çıkan şaşırtıcı gösteri artık Özbekistan’da 
da yapılmaya başladı. Gösteri yapanların sadece derviş 
kıyafetinde değil, Nasreddin Hoca, yerel palyaço, ker-
vanbaşı kılıklarında da olmaları, turistler gözünde onla-
ra çekicilik veriyor.
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AHISKALI TÜRKLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Akdeniz Temsilciliği, 
anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği Akdeniz Temsilciliği, Afrin’deki terör yuvaları-
na yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu’na 
katılan Mehmetçiklerimize destek, şehit mertebesine 
ulaşan tüm askerlerimiz için kurban kesip, Kuran’ı Ke-
rim tilaveti gerçekleştirdi. İlk olarak Muratpaşa İlçesi 
Zümrütova Mahallesi’ndeki Sönmez Çiviler Camii’nde 
Cuma Namazı kılan Ahıskalı Türkler, ardından Meh-
metçiklerimiz için kurban kesti. Operasyonda şehit dü-
şen kahraman askerlerimiz için Kuran’ı Kerim tilaveti 
gerçekleştiren Ahıskalılar, ordumuzun muzaffer olması 
için dua etti. Vatan için tek yürek olan Ahıskalı Türkler, 
düzenledikleri anlamlı etkinlikle takdir topladı.

“ÇELEBİCİHAN’I ANMA VE İŞGALİN 4.YILINDA KI-
RIM PANELİ” DÜZENLENECEK 
Ankara Milli Kütüphane’de “Çelebicihan’ı Anma ve 
İşgalin 4.Yılında Kırım Paneli” düzenlenecek. Kırım 
Dernekleri Genel Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe 
bütün vatandaşlar davet edildi. Kırım Derneği Genel 
Merkezi’nden yapılan açıklama ise şöyle; “Antlı şehi-
dimiz Noman Çelebicihan’ı anmak ve işgalin dördün-
cü yılında Kırım’da yaşananları tartışmak için sizleri 
etkinliğimize bekleriz. Panelimize katılan vatandaşla-
rımız işgalin Kırım’ın çocuklarına neler getirdiğini bir 
fotoğraf sergisiyle daha yakından görebilecekler.” Diye 
konuşuldu.

DÜNYACA ÜNLÜ AZERBAYCANLI PİYANİST, ASTA-
NA’DA KONSER VERECEK
Azerbaycan’ın Astana Büyükelçiliğinden edinilen bil-
giye göre, Azerbaycan Onur Sanatçısı İslam Manafov, 
20 Şubat tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
önemli bir konsere imza atacak. Azerbaycan Demok-
ratik Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümü vesi-
lesiyle sahne alacak. Manafov daha önce pek çok defa 
Türkiye, Azerbaycan, Almanya, Avusturya ve Rusya’da 
konserler verdi.

3 AYRI VİLAYETTE TÜRKMEN’İN AK EVİ BİNALARI 
İNŞA EDECEK  
Türkmenistan İnşaat ve Mimarlık Bakanlığı Balkan, 
Daşoğuz ve Lebap vilayetlerinde Türkmen’in Ak Evi 
binalarının anahtar teslimi inşası ve projelendirilmesi 
için uluslararası ihale açtı. Vilayetlerde kültürel etkin-
liklerin yapılması 3 bin kişilik bina ve toplu yemek için 
özel bina inşa edilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ’NDE, “TÜRK 
DÜNYASI” KONFERANSI 
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul 
Anadolu Yakası Şubesi’nde, 20 Şubat Salı günü “Türk 
Dünyası Coğrafyası ve Türk Kültür Hinterlandı” adlı 
bir konferans düzenlenecek. 

KERKÜK KIŞLASINDA SANAT FESTİVALİ 
1863 yılında Osmanlı döneminde vali Muhammet Na-
mık Paşa İnce Bayraktar tarafından inşa edilen ancak 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi Kerkük 
kışlasıdır. Bu tarihi kışlanın yeniden canlandırılması 
amaçlı Mısır’da Yetenekliler Topluluğu Irak Şubesi, 
Kerkük’teki tarihi Osmanlı kışlasında bir sanat festival 
etkinliği düzenledi. Kışlamız bizi toplar sloganı altın-
da ve önemli bir eseri canlandırmak amacıyla yapılan 
etkinlikte resim, hattatlık ve el işleri çalışmalarının ser-
gilendi. Türkiye Cumhuriyetinden sanatçıların da katıl-
dığı etkinlikte, tam 16 ülkeden katılanlar oldu.

İLHAM ALİYEV’DEN RUHANİ’YE TAZİYE MESAJI 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 66 kişiyi 
taşıyan İran yolcu uçağının düşmesi dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani’ye başsağlığı mesajı yolladı. 
Aliyev’in gönderdiği mesajda, “İran yolcu uçağının 
düşmesi ve insanların yaşamını yitirmesi haberi beni 
derinden üzdü” ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanı, 
bu üzücü olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, ya-
kınlarına ve bütün İran halkına Azerbaycan Cumhuri-
yeti adına başsağlığı diledi.

“GÜNEY KIBRIS, KIBRIS TÜRK HALKINI MUHATAP 
ALMAK ZORUNDA”
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, yap-
tığı yazılı açıklamada  Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs 
sorunu çözülmeden ya da çözüm olmasa dahi oturup 
Kıbrıs Türk tarafıyla bu zenginliklerin çıkarılması ve 
paylaşılması konusunda bir uzlaşmaya varmadan bu 
konularda yoluna devam edemeyeceğini ve KKTC’nin 
buna izin vermeyeceğini anlaması gerektiğini ifade etti. 

KERKÜK’TE TÜRKMEN MÜCADELECİ ABDÜLKERİM 
TAHIR ÖDÜLLENDİRİLDİ 
Türkmen mücadelesine verdiği desteklerden dolayı Ab-
dülkerim Tahır, Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Şehit-
ler ve Siyasi Mahpuslar Derneği tarafından ödüllendi-
rildi. Ödüllendirme töreninde Türkmen parti başkanları 
ve Türkmen sivil toplum örgütleri yetkilileri katıldı. 
Katılımcılar törende yaptıkları konuşmalarda Türkmen 
mücadeleci Abdülkerim Tahır’ın hayatından ve Türk-
men mücadelesine olan desteğinden övgü ile bahsetti. 
Katılımcılar aynı zamanda törende yaptıkları konuşma-
larında Türkmen gençlerinin mücadeleci Türkmenlerin 
yolundan gitmeleri için uyarılmalarına değindiler. 
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NAZARBAYEV’DEN RUHANİ’YE TAZİYE 
İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında yolcu uçağının 
düşmesi sonucu 66 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine 
Kazakistan  Cumhurbaşkanı , İranlı mevkidaşı Hasan 
Ruhani’ye taziye mesajı :Olaydan duyduğu üzüntüyü 
ifade eden Nazarbayev mesajında, kazada yaşamını yi-
tirenlerin yakınlarına Kazakistan halkı ve kendisi adına 
başsağlığı diledi.

TANAP’TA İLK TİCARİ SEVKİYAT TEMMUZDA BAŞ-
LAYACAK 
Azerbaycan’ın kamu enerji şirketi SOCAR, Avru-
pa’ya uzanan Güney Gaz Koridoru’nun bir parçası 
olan Trans-Anadolu Boru Hattı’nı (TANAP) kapsayan 
sevk sisteminden ilk ticari sevkiyatın temmuz ayında 
başlayacağını ve hattın tam kapasiteye 2020 yılında 
ulaşacağını açıkladı. Şah Deniz I sahası 2006 yılından 
beri doğalgaz üretiyor. Bu saha 8 milyar metreküplük 
bir üretim kapasitesine sahip. Şah Deniz II sahasında-
ki üretimin de yılda 16 metreküp doğalgaza ulaşması 
bekleniyor. Bu üretimin 10 milyar metreküpü Avrupa 
için, 6 milyar metreküpü ise Türkiye için tahsis edilmiş 
durumda.

KAZAKİSTAN’DAN TÜRK GAZETECİYE BÜYÜK 
ÖDÜL 
Kazak edebiyatının Türkiye’de tanıtılmasına yaptığı 
katkılar ve Esenkul Jakıpbek’in şiirlerinin yayınlanma-
sındaki emekleri dolayısıyla Kalebozan’a” Uluslararası 
Jambıl Madalyası ve Ödülü” takdim edildi. Kalebo-
zan’a Kazak milli giysisi “kamzol” giydirildi. Gazeteci: 
Şu ana kadar redaktesini yaptığı şairlerin içinde kendine 
en yakın bulduğu mısraların onun mısraları olduğunu, 
övgüye değer ve Türk okurlarınca tanınması gereken 
bir şair olduğunu ifade etti. Kazak  kardeşliğinin ebedi 
olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

GÖÇ İDARESİ’NDE TUTULAN 82 UYGUR TÜRKÜ 
SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI 
Hatay Göç İdaresi’nde tutulan 82 Uygur Türkü 19 Şu-
bat 2018 tarihinde süresiz olarak açlık grevine başladı. 
Doğu Türkistan Bülteni, Göç İdaresi’nde tutulan Uygur 
Türkleri’nin son durumu hakkında şu açıklamayı yap-
tı: “Komünist Çin zulmünden kaçan Doğu Türkistanlı 
Müslüman Uygur Türklerinin değişmez kaderi baskı, 
zulüm ve esaret Tayland, Malezya, Endonezya, Mısır, 
Pakistan, Afganistan, Dubai gibi devletlerden sonra 
kardeş bildikleri Türkiye’de de devam ediyor. Türkmen 
kardeşleri ile sırt sırta vermiş Doğu Türkistanlı Müslü-
manlar Esad ve Rusya zalimlerine karşı mücadele edi-
yor. Türkiye Devletinden özgürlüklerini isteyen Uygur 
Türkleri özgürlüklerine kavuşacakları zamana kadar 
Süresiz açlık grevine başladıklarını ailelerini arayarak 
resmi olarak bildirimde bulundular. Müslüman kardeş-
lerimiz özgürlüklerine kavuşana kadar desteklemek her 
müminin görevidir.”

ITC GENEL BAŞKANI SALİHİ’DEN AÇIKLAMA
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı son gün-
lerde Türkmenlere karşı düzenlenen saldırılar hakkın-
da önemli açıklamalarda bulundu. “Çeteler Kerkük’te 
dolaşıyorlar. Bunların hepsi görevinden alınan Kerkük 
valisine ait olan kişiler. PKK terör örgütünün bazı ele-
manları Kerkük’te yavaş yavaş dağılmaya başladılar. 
Referandum sonrası biz Türkmenler boykot ettikten 
sonra birkaç Türkmen karargâhına el bombası atıldı ve 
kurşun sıkıldı. Bunlar üzerimize bir psikolojik savaş 
olarak yapılıyor. Kesinlikle biz de buna direneceğiz, 
alet olmayacağız.” ifadelerinde bulundu.

KAZAKÇA DUBLAJI YAPILMIŞ FİLMLERE OLAN 
İLGİ ARTIYOR 
Sovyetlerin yıkılmasına rağmen her alanda Rusça’nın 
etkisi çok yaygın olan Kazakistan’da, Kazak Türkçesi 
dublajı yapılmış Amerika yapımı filmlere olan ilgi ar-
tıyor. Kazak Türkçesinin profesyonel dublajı yapılan 
filmlerin sayısı, ABD merkezli Sony Pictures Enterta-
inment ile Kazakistan’ın ‘Bolashak’ Kurumsal Vakfının 
ortaklaşa yürüttüğü çalışma sayesinde bu yıl 24’e ulaştı.

SALİHİ: “KERKÜK TÜRKMEN CEPHESİ LİSTESİ” İLE 
SEÇİMLERE KATILACAĞIZ 
Salihi, Irak Türkmen Cephesi olarak Kerkük’te seçim-
lere Kerkük Türkmen Cephesi Listesi adı altında katı-
lacaklarını belirtti. Musul’da El Vataniyye ve El Fetih 
listeleri ile seçimlere katılacaklarını belirterek Tuzhur-
matu ilçesinde El Fetih listesi ile seçimlere katılacakla-
rını dile getirdi. Diyale de ise El Fetih listesi bünyesinde 
seçimlere katılacaklarını açıkladı. Irak Türkmen Cephe-
si Genel Başkanı Türkmenleri adayları seçerken Türk-
men milletinin menfaatini göz önünde bulundurmanın 
önemine değindi.

ESKİ BAKANA 12 YIL HAPİS İSTEMİ 
Kazakistan’ın eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık 
Bişimbayev hakkında mülkiyetine el koyma şartı ile 12 
yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ocak 2017’de gözaltı-
na alınan eski Ulusal Ekonomi Bakanı sistematik bir şe-
kilde belli bir gruptan rüşvet aldığı saptandı. Daha sonra 
ise eski bakanın “Bayeterek” fonundan bir milyar tenge 
tutarında varlığı kendi hesabına geçirdiği tespit edildi. 
Soruşturma makamlarına göre, ‘Bayterek’ holdingi baş-
kanıyken , Kızılorda eyaletinde inşaatı devam eden cam 
fabrikasına fondan ayırılan bütçeden ‘Bayterek’ holdin-
gine bağlı Orda Glass ve ‘ŞımkentHimMontaj’ şirket-
leri üzerinden 1 milyar tenge kaçırdı. Savcılık makamı, 
eski Ulusal Ekonomi Bakanı hakkında 12 yıla kadar 
hapsini talep etti. Mülkiyetine el koyma şartını da ekle-
yen Savcı, Bakan’ın malvarlığını hukuka aykırı olarak 
ya da suç geliri üzerinden elde ettiği gerekçesiyle devlet 
organlarında ve ticaret örgütlerinde ömür boyu yönetici 
olmaktan men edilmesini de istedi.
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KAZAKİSTAN’DA 2025 STRATEJİK PLANI KABUL 
EDİLDİ 
ilgili kararnamede, Hükümet’in, merkezi ve yerel yü-
rütme organlarının,  Cumhurbaşkanlığı’na doğrudan 
bağlı devlet organlarının, çalışmalarında Kazakistan’ın 
2025 Stratejik Kalkınma Planı’nı rehberlik edinmesi ve 
uygulanması için gerekli önlemleri alması gerektiği bil-
dirildi. Stratejik planda, ekonominin niteliksel ve sür-
dürülebilir bir şekilde iyileşmesinin sağlanması, bu sa-
yede insanların refah düzeylerini Ekonomik Kalkınma 
ve İşbirliği Örgütü (OECD) seviyesine getirilmesi, iş 
dünyası ve beşeri sermayenin rekabet gücünü artırılma-
sı, teknolojik modernizasyon, kurumsal çevrenin geliş-
tirilmesinin yanında kişinin doğadaki olumsuz etkisinin 
en aza indirgenmesi hedeflendiği belirtildi.

NAZARBAYEV, LATİNCE KAZAK ALFABESİNİ 
ONAYLADI 
Ekim 2017 yılında Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 
aşamalı olarak 2025 yılına kadar Latin alfabesine ge-
çiş kararını imzalamasının ardından yürütülen alfabe 
çalışmaları sonuç verdi.1929-1940 yılları arasında La-
tin alfabesinin kullanıldığı Kazakistan’da Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2020’den itibaren okula başlayacak öğrenci-
lerin eğitimini Latince yeni alfabeye göre alacağını ve 
sürecin 2025’te tamamlanacağını duyurdu.

MAKEDONYA TÜRKİYE ASKERİ MALİ İŞBİRLİĞİ 
ANTLAŞMASI MECLİS’TEN GEÇTİ 
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye Cumhuriye-
ti Bakanlar Kurulunda görüşülen Makedonya Türkiye 
Askeri Mali İşbirliği Anlaşması Meclis’te düzenlenen 
oturumda görüşülerek kabul edildi..Türkiye Cumhuri-
yeti’nin Makedonya Cumhuriyeti hükümetine, askeri 
mali işbirliğine istinaden tahsis edilecek 1.5 milyon do-
ların öncelikle Türk savunma sanayisi firmalar olmak 
üzere, Türkiye’deki yerli firmalardan askeri maksatlarla 
mal ve hizmet satın alınması öngörülmekte.

TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDA OR-
TAK KOMİTE KARARI 

Türkmenistan ve Azerbaycan ara-
sında iş birliğinin geliştirilmesi-
ne yönelik adımlar devam edi-
yor.Geçtiğimiz Ağustos ayında 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye 

resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenbaşı, Azerbaycan 
Devlet Başkanı  ile stratejik iş birliği ve ortaklık çerçe-
vesinde 13 anlaşma imzalamıştı. Yapılan anlaşmalarda; 
Türkmenbaşı ve Bakü limanları arasında yük taşımacı-
lığı ve demiryollarının kullanımı, iki ülke arasında ver-
gi oranlarının düzenlenmesi, turizm alanında iş birliği, 
deniz ticareti iş birliği, İçişleri Bakanlıkları arasında 
koordinasyon anlaşması,  telif hakkının iki ülke arasın-
daki düzenlemesi, enerji sahasında ve hukuk sahasında 
çeşitli işbirlikleri olacağı kararları alındı.

KIRGIZİSTAN’DA TÜRK KÜLTÜRÜ TANITILDI 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Türkiye’yi tanımak” 
konulu etkinlik düzenlendi. Türkiye’nin Bişkek Bü-
yükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından 
düzenlenen etkinlikte, Türk kültürünün yanı sıra Kırgı-
zistan’da faaliyet gösteren Türk kurumları da tanıtıldı. 
Ziyaretçilere baklava ve lokum ikram edilen etkinlikte 
halk oyunları ve dansları, Osmanlı ve geleneksel kıya-
fetler tanıtıldı.

ÖZBEK LİDERDEN KERİMOV DÖNEMİNE ELEŞTİRİ 
Özbekistan Cumhurbaşkanı eski lider İslam Kerimov 
döneminde “derin devlet” olarak görev yapan Milli 
Güvenlik Hizmeti faaliyetini 1937 yıllarda uygulanan 
zulüm ve baskılara benzetti. Buhara’da konuşan Özbek 
lider istihbarat teşkilatı bölgesel yönetimi çalışanlarının 
birçok masum işadamına acımasızca işkence yaptığını 
belirtti. Özbek lider  toplantıda, “profesyonel güçleri-
nin ötesine geçen” MGH subaylarının faaliyetlerinin 
Buhara bölgesinde halkın hoşnutsuzluğun artmasına da 
neden olduğunu söyledi: “Bu teşkilata bu kadar yetki 
vermek aslında devlete gerçek bir ihanet idi. Bu neden-
le Buhara bölgesinde halkta devlete karşı hoşnutsuzluk 
gelişti. Girişimcileri yok eden bu örgütün çalışanları 
halen aramızdadır” dedi. Özbek lidere göre; güvenlik 
görevlilerinin yasadışı eylemleri yüzünden birçok giri-
şimci Buhara’yı terk etmek zorunda kaldı. 

YABANCI ŞİRKETLERDEN TÜRKMENİSTAN’A BÜ-
YÜK İLGİ 
Dünyanın önde gelen ülkelerinin iş dünyası temsilci-
leri, Türkmenistan ile yakın işbirliği kurmak istiyor. 
CNH İndustrial CEO’su Pampalone, önemli ekonomik 
potansiyele ve devasa kaynaklara sahip Türkmenistan 
ile işbirliğini daha ileriye taşımak istediklerini kaydetti.
Pampalone, Türkmen Lideri’ne dünyada inşaat ve tarım 
makineleri üreten büyük şirketlerden birisi olduklarını 
ve şirketin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. 25 
yıldır Türkmenistan ile işbirliği yapan şirketin arasında-
ki geleceğe yönelik projeler değerlendirildi. Pampalo-
ne, Türkmenistan’ın kalkınmasını göz önünde bulundu-
rarak, bir takım somut projeleri sundu. Türkmenistan’ın 
gıda güvenliğini sağlamak yönünde kararlı olduğunu 
söyleyen Türkmen Lider, tarım sektöründeki reform 
çalışmaları kapsamında sektörün teknik altyapısının 
tamamen yenilenmesine büyük önem verdiklerini ifade 
etti. Sektöre yeni araçların alınması konusunda işbirliği 
yapılabileceği ifade edildi.
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İRAN VE AZERBAYCAN ASKERİ İLİŞKİLERİ 
GELİŞTİRECEK 
İran Savunma Bakanı ülkesi ve Azerbaycan arasın-
da dini, tarihi ve kültürel bağlara işaret ederek, aske-
ri ilişkilerin de önemli bir potansiyele sahip olduğunu 
kaydetti. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü destek-
lediklerini bildiren Hatemi, Müslüman devleti olarak 
Azerbaycan’ın savunma yeteneğinin artırılması konu-
sunda istenilen yardımı göstermeye hazır olduklarını 
vurguladı. 

UYGURLAR NİSAN AYINDA BRÜKSEL’DE BÜYÜK 
BİR MİTİNG DÜZENLEYECEK
Nisan ayında Dünya Uygur Kurultayı Brüksel’de 4 bü-
yük etkinlik gerçekleştirecek. 22-23 Nisan günlerinde 
Dünya Uygur Kurultayı’nın Genel Kurulu Brüksel’de 
toplanacak. 24-25 Nisan günlerinde “3. Doğu Türkis-
tan Strateji Toplantısı” yine Brüksel’de düzenlenecek. 
26 Nisan’da ise Avrupa Parlamentosu içerisinde Doğu 
Türkistan’ın durumuna dair önemli bir toplantının ger-
çekleştirileceği öğrenildi.27 Nisan’da gerçekleştirile-
cek büyük Doğu Türkistan yürüyüşüne 5 bin Doğu Tür-
kistanlının katılması bekleniyor.

ÇİN İŞKENCESİ ASİMİLASYONA DÖNDÜ
Çin yönetimi yıllar-
dır uyguladığı zulmü, 
asimilasyona ve beyin 
yıkamaya çevirdi. Ca-
mileri kapatan, nama-
zı ve Kur’an-ı Kerim’i 
yasaklayan, Türk kız-
larını Çinli erkeklerle 
evlendirmeye zorlayan, 
Türkçe’yi yasaklayan 
ve 4 milyonu aşkın insa-
nı cezaevlerine kapatan 
Çin yönetiminin, ceza-
evindeki insanların akıl 
sağlığını bozmak için 

özel yöntemler kullandığı belirtildi. Müslümanları din-
lerinden soğutmak için çeşitli işkenceler yapan Çin as-
kerlerinin, zorla ‘Komünist marşı’ söylettiği videolarla 
ortaya çıktı. Türklerin internet ve kameralı telefon kul-
lanmasının yasak olduğu bölgeden yurt dışındaki Uy-
gur Türkleri son 1 yıldır hiçbir haber alınamıyor.

AZERBAYCAN MİLLİ KAHRAMANININ HAYATI FİLM 
OLUYOR
Tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Si-
lahlı Kuvvetleri’nin karakoluna baskın düzenleyip, 
45 askerle subayı öldüren Azerbaycan Türkü Kahra-
man Mübariz İbrahimov’un hayatı film oluyor. Çe-
kimleri önümüzdeki aylarda başlanacak olan Mübariz 
İbrahimov’un hayatını anlatan filmin yönetmenliğini 
Ali Kaygısız üstleniyor.

KAZAKİSTAN’DA AZERBAYCAN DEMOKRATİK 
CUMHURİYETİ’NİN 100.YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Azerbaycan Demok-
ratik Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü, Azerbaycanlı 
piyanist İslam Manafov’un klasik müzik gecesiyle kut-
landı. Azerbaycan’ın Astana Büyükelçiliği, Türk Kültür 
ve Mirası Vakfı ve Uluslararası Türk Akademisi (UTA) 
tarafından Han Şatır alışveriş merkezinde düzenlenen 
etkinliğin açılışına Azerbaycan’ın Astana Büyükelçisi, 
Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı, UTA Başkanı 
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını 
yapan Büyükelçi, “Bugünkü bayrağımız, hanedan 
armamız, 2 yıl yaşayan demokratik cumhuriyetin 
bayrağı ve hanedan armasıdır.” dedi.

TÜRK DÜNYASINDAN BASIN MENSUPLARI YALÇIN 
TOPÇU’YU ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türk Dün-
yası’nın ortak kültür ve sanatına katkılarından dolayı 
TÜRKSOY Basın Onur Ödülü’ne layık görülen basın 
mensuplarını Beştepe’deki makamında ağırladı. Türk 
dünyasının fertlerinin her konuda bir görev bilinci ile 
yaratıldığını belirten Topçu “Türklerin her boyu kah-
ramandır, ahlaklı ve diğergamdırlar. Dostlarına Yunus, 
düşmanına Yavuz olurlar. Sebepsiz yere hiç bir insana 
ve canlıya asla zarar vermezler. Türkün hiçbir boyu tut-
tuğu eli bırakmaz, sözünden asla dönmez; iyi ve kötü 
günlerde dostlarını asla terk etmez” sözleriyle Türklü-
ğün meziyetlerini özetledi.

Şİİ VE SÜNNİ TÜRKMENLER TEK LİSTE 
Iraklı Türkmen lider  Salihi genel seçim öncesinde tır-
manan mezhep gerginliğinin ülkeyi Suriye gibi iç sa-
vaşa sürükleyebileceğine dikkat çekti. Irak Türkmen 
Cephesi ise Kerkük’te iki büyük Şii grupla ortak liste 
oluşturdu. ‘Irak Suriye gibi bir iç savaşa düşmesin’. 
Geçmişte ITC Şam temsilciliği de yapmış bir siyasetçi 
olarak Salihi, Suriye’de cereyan eden olayları da yakın-
dan takip ettiğini ona göre doğru adımlar atılmaz ise 
Suriye’de yaşananlar Irak’ta da yaşanabilir diye konuş-
tu.“Iraklı siyasiler hikmet ve adalet ile hareket etmez 
ise Iraklıların kanları daha çok akacaktır. Seçimlerden 
sonra hızlı bir şekilde yeni bir hükümetin kurulması 
elzemdir. Aksi takdirde, Suriye gibi bir senaryo, Allah 
göstermesin Irak’ta da gerçekleşebilir.” dedi.
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KUKLA MÜFTÜLERİN YENİ HEDEFİ 
Yunanistan hükûmeti tarafından Batı Trakya Türk azın-
lığına dayatılan kukla müftüler, Batı Trakya Türklerinin 
sesini duyuran Millet Gazetesi’ni hedef aldı. İskeçe 3 
Hakimli Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak 2018’de gö-
rüşülmesi gereken dava Gümülcine atanmış müftünün 
mazeret bildirerek katılmaması ve davalı tarafın da ta-
lebi üzerine bugün 20 Şubat 2018 tarihine ertelenmişti. 
Her iki müftünün de mahkemeye gelmemesi üzerine 
dava ikinci kez ertelendi. Mahkeme heyeti, davacı olan 
tayinli müftülerin şikayetçi taraf olarak mutlaka dinlen-
meleri gerektiğine hükmederek davayı 5 Haziran 2018 
tarihine erteledi. 1913 Atina ve Lozan Antlaşmalarıyla 
müftülerini seçme hakkına sahip olan Batı Trakya Türk-
leri, keyfi uygulamalarla gayri hukuki olarak ellerinden 
alınan bu hakkın iadesini talep etmekte.

HOCALI KATLİAMI’NDA HAYATINI KAYBEDENLER 
TİYATRO OYUNUYLA ANILDI
Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı 
kasabasında 1992 yılında kadın ve çocukların da arala-
rında bulunduğu 613 kişi Ermeniler tarafından katledil-
mişti. 26. yılına girilen Hocalı Katliamı’nda kadınların 
ve çocukların yaşadığı sıkıntı ve insanlık dışı muame-
le “Adsız Kadın” isimli bir tiyatro oyunuyla anlatıldı. 
Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merke-
zi’nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa kadınların ilgisi 
yoğun oldu. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı 
tiyatro oyunu, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 
Tiyatro oyunuyla hem o dönem yaşanan dehşet gözler 
önüne serildi hem de soykırımda hayatını kaybedenler 
anılmış oldu.

BATI TRAKYA’NIN TEK ŞİDDET MAĞDURU KADIN-
LAR MİSAFİRHANESİ KADINLARA DESTEK ÇIKI-
YOR 
Gümülcine’deki Şiddet Mağduru Kadınlar Misafirha-
nesi ESPA 2014-2020 Programına da dahil edildi. Şid-
det Mağduru Kadınlar Misafirhanesi görevlisi Çocuk 
Psikoloğu bugüne kadar misafirhanede 59’u kadın 41’i 
çocuk olmak üzere 100 kişinin ağırlandığını ifade etti. 
Misafirhanede bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog, 
bir çocuk psikoloğu, bir genel görevli ve bekçiler gö-
rev yapıyor. Misafirhanede sözlü ve fiziki şiddet mağ-
durları ağırlanırken, yetkili  “Maalesef çocuklar da, ya 
şiddete maruz kalıyor ya da tanıklık ediyorlar. Bir ço-
cuk şiddete tanıklık etse bile, psikolojik olarak kendisi 
maruz kalmış gibi oluyor” dedi. Şiddet gören kadınların 
yaptığı en son şeyin yardım istemek olduğunu anlatan 
yetkili  “Birçok kadın kendilerine ve çocuklarına des-
tek veren böyle bir kurumun olduğundan haberdar bile 
değil. Şimdilik hala şiddetin susturulduğunu görmekte-
yiz” dedi. Şiddet mağduru kadınlar yaklaşık 3 ay misa-
firhanede ağırlanıyor. Bu süre zarfında kadının yeniden 
hayatının iplerini eline alması için her türlü destek su-
nuluyor. İşsiz olanlara ise bu konuda da destek veriliyor.

AA VE TİKA’NIN “DİPLOMASİ MUHABİRLİĞİ EĞİTİ-
Mİ “ MEZUNLARINI VERDİ 
AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim 
programına Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Uk-
rayna, Özbekistan, Gürcistan ve Moğolistan’dan 25 ga-
zeteci katıldı. Kurum ziyaretleri de yapılan eğitimlerde 
buraların dış politika konuları ve iş birlikleri hakkında 
kursiyerlere eğitim verildi. Programı başarıyla tamam-
layan 25 kursiyere AA Genel Müdürlüğü Konferans Sa-
lonu’nda düzenlenen törenle başarı ve katılım belgeleri 
verildi. Orta Asya ve Kafkasya coğrafyalarından, dost 
ve kardeş ülkelerden gazetecilere verilen diplomasi mu-
habirliği eğitimini tamamladıklarını belirten AA Haber 
Akademisi Koordinatör Yardımcısı, “Türkiye, coğrafya 
olarak Asya, Avrupa, Afrika kıtaları ile Kafkasya, Orta 
Doğu ve Balkanlar bölgelerinin tam ortasında bir ülke-
dir. Bu coğrafyalarda yaşanan tüm sıcak gelişmelere bir 
şekilde yakından tanıklık etmiştir ve bu tanıklığı yüzler-
ce yıldır devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

ITC DİYALE İL BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANTI DÜ-
ZENLEDİ 
12 Mayıs’ta yapılacak olan Parlamento seçimleri için 
yapılan hazırlıkları ele almak üzere, Irak Türkmen Cep-
hesi Diyale İl Başkanlığı’nda toplantı düzenlendi. Top-
lantıda Türkmen eski milletvekili ve Irak Türkmen Cep-
hesi Diyale İl Başkanı da katıldı . Toplantıda Diyale’de 
tüm Türkmen bölgelerindeki Türkmen seçmenlerin 
Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne merkezlere 
başvurmaları ve elektronik seçmen kartlarını almaları 
gerektiği belirtildi. Türkmen seçmenlerin seçim 
merkezlerine başvurmalarında kolaylık sağlanması için 
yapılacak çalışmalarda uzlaşı sağlandı.

ÖZBEKİSTAN’DA YENİ ‘TURİST POLİSİ’ 
UYGULAMASI BAŞLATILDI 
Özbekistan’ın Buhara, Semerkand, Khorezm ve Kas-
hkadarya bölgelerinde ‘Güvenli Turizm Konsepti’nin 
uygulanmasının bir parçası olarak turist polisinin faali-
yete başladığı bildirildi. Buhara şehrinde 45 kişilik özel 
polis devresi turistlerin güvenliğini temin edecek. Yeni 
‘Turist Polisi’ teşkilatının emrinde özel otomobiller ve 
otobüsler olacak. Turist polislerinin kullanacağı motor-
lu taşıtlar, turistlerin güvenliğini sağlamak için durum 
analizi yapan ve gereken önlemlerin acilen alınmasını 
sağlayan video gözetim sistemi ile donatılmış durum-
dadır. Devriye ekibi yabancı dil bilen polislerden olu-
şacak ve elektronik dil çevirici cihazlar kullanıma hazır 
olacak.
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DOĞU TÜRKİSTAN SORUNU, CENEVRE İNSAN 
HAKLARI VE DEMOKRASİ YÜKSEK FORMU’NDA
BM. İnsan Hakları Teşkilatı tarafından desteklenen ve 
20 Şubat 2018 tarihinde Cenevre’de düzenlenen “10. 
Cenevre İnsan Hakları ve Demokrasi Yüksek Formu”n-
da Çin işgalindeki Doğu Türkistan’daki Çin baskı, zu-
lüm, asimilasyon, dini ve milli soykırım uygulamala-
rı gündeme getirildiği bildirildi.Doğu Türkistan’daki 
Çin acımazlığı ile vahşetine ait önceden hazırladıkları 
doküman ve bilgileri Form katılımcılarına takdim 
ettikleri ve kendilerinden çok büyük ilgi gördüklerini 
belirterek şunları ifade etti ; 2014 yılından beri Çin 
zindanlarında ömür boyu hapis cezasını çekmekte 
olan Uygur Demokrasi ve Hukuk Hareketi Lideri ve 
Uygurların vicdanı Dr.İlham Tohti başta olmak üzere, 
1992 yılından beri Çin hapishanesinde tutulan Abdul-
kerim Abdulveli ve Çin işgal yönetiminin 05 Temmuz 
2009 Urumçi katliamından sonra tutukladığı halen ne-
rede olduğu bilinmeyen Gülmire Emin ve Mehmetcan 
Abdullah gibi Uygur aydın ve aktivistlerinin resimleri-
nin yer aldığı ve Doğu Türkistan’daki ÇKP-Faşizminin 
uygulamalarını anlatan resimlerden oluşan bir resim 
sergisi de açtık.” şeklinde konuştu.

“HOCALI 20.YÜZYILIN EN BÜYÜK İNSANLIK SUÇ-
LARINDAN BİRİ” 
Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Hocalı Katliamı’nın 20. 
yüzyılın son çeyreğinde dünyanın gördüğü en büyük in-
sanlık suçlarından biri olduğunu ama katliamın failleri-
nin bugüne kadar cezasız kaldığını söyledi. Büyükelçi, 
Bakü Şehir Gençlik ve Spor İdaresi ile Gençliğe Yardım 
Fonunun, Hocalı Katliamı’nın 26. yılı nedeniyle düzen-
lediği anma programına katıldı. Bir ülkenin vatandaşla-
rına karşı insanlık suçu işlendiğini vurgulayan Büyükel-
çi, şöyle konuştu:”Hocalı, 20. yüzyılın son çeyreğinde 
dünyanın gördüğü en büyük insanlık suçlarından biri-
dir. Maalesef bu insanlık suçunu işleyen caniler bugün 
hala insan içine çıkabilmektedir, hala hak ettikleri ce-
zaya çarptırılmak şöyle dursun haklarında en ufak bir 
işlem dahi yapılmış değil. Bu caniler bugün yaşadıkları 
ülkede birer kahraman muamelesi görmektedir. Onun 
için ‘Hocalı’ya adalet’ çığlığı aradan 26 yıl da geçse her 
seferinde ilk günden daha yüksek çıkmaktadır.

KIRGIZİSTAN’DA EĞİTİM SÜRESİ DEĞİŞİYOR 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıkla-
maya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kırgız Cumhu-
riyeti’nin “Eğitim- Öğretim” Kanununda değişiklikler 
yapılmasını öngören kanun tasarısını imzaladı. Yeni 
kabul edilen kanun ile 6 gün olan eğitim süresi 5 güne 
indirilecek. Kanun, 10 Şubat 2018’de Kırgızistan Mec-
lisi tarafından kabul edilmişti. Resmi gazetede yayımla-
masının ardından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

KAZAKİSTAN’DA AŞIK TOPLAMA KAMPANYASI 
Kazak Turizm Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, 
geçen yıl Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü UNESCO tarafından somut olmayan kültürel 
miras listesine dahil edilen aşık atma ve aşık kemiğini 
Kazakistan’ın bir uluslararası markası yapmak istedik-
lerini söyledi. Başkan, uluslararası turizm fuarlarında 
Kazakistan pavyonunu Kazak bozkır yaşamına uygun 
hale getireceklerini, aşık atma ve kara jorga gibi milli 
oyunlara ağırlık vereceklerini belirtti. “Pavyonu ziyaret 
edenlere broşürlerin dışında kültürümüzün bir parçası 
olan aşık kemiğini hediye etmek ve Kazakistan’ın ulus-
lararası bir markası yapmak istiyoruz.” diyen Başkan , 
bunun için ülke genelinde aşık toplama kampanyasını 
başlatacaklarını dile getirdi. Kazakistan Aşık Atma Fe-
derasyonu Başkanı, aşık atma oyununun 3 bin yıllık 
tarihi olduğunun altını çizerek, “Aşık oyununa ilgi her 
geçen gün artıyor. Federasyonumuzun ülke genelinde 
8 eyalette bulunan şubelerinde bugün 10 binlerce genç 
aşık oynuyor.” dedi.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI’NIN TARİHİ BELLİ 
OLDU 
Kırgızistan’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Dün-
ya Göçebe Oyunları’nın tarihi Başbakanlık Basın Mer-
kezi’nden yapılan açıklamada, Oyunların açılış töreni 
2 Eylül 2018’de Issık Gölü’nün Çolpon-Ata şehrindeki 
hipodromda yapılacağı bildirildi.Oyunlara 80 ülkeden 
yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor. Etkinliği 
yansıtmak üzere 50 ülkeden 500 medya temsilcisinin de 
davet edileceği aktarıldı. 

ASTANA ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ 
Astana Uluslararası Finans Merkezi Müdürü, merke-
zin resmi açılış töreninin Astana’nın başkent oluşunun 
20’nci yıldönümünde yani 5 Temmuz’da yapılacağı-
nı söyledi. Uluslararası çapta büyük şirketler, finans 
ve yatırım kuruluşlarının yöneticilerinin açılışa davet 
edildiğini belirten Müdür, açılıştan önce 13’ncü Dünya 
İslam Ekonomik Forumu’nun da düzenleneceğini ifa-
de etti.2018 yılı sonuna doğru özelleştirilmesi planla-
nan “Kazaktelekom”,  “Kazatomprom” ve “Air Asta-
na” ulusal şirketlerinin hisselerinin halka arzına ilişkin 
olarak da bilgi veren Müdür, “Kazaktelekom”un  yol 
haritası’nın onaylandığını, “Kazatomprom” ve “Air As-
tana” ile ilgili de benzer yol haritalarının hazırlanarak 
onaya sunulacağını söyledi.



ŞUBAT 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
27

KAZAKİSTAN’DA YABANCILARA TOPRAK SATIŞI 
YASAKLANDI 
Kazakistan’da, yabancılara ve ana sermayesinde yaban-
cıların (yabancı uyruklu tüzelkişiler dahil) payı yüzde 1 
dahi olan şirketlere tarım amaçlı arazilerin kiraya veril-
meyeceği duyuruldu. Bu maddeyi içeren arazi ilişkile-
rinin düzenlenmesi ile ilgili kanun tasarısı, Kazakistan 
Parlamentosu’nun alt kanadı Meclis’te ikinci okumada 
onaylandı. Tarım Bakanı Yardımcısı, Meclis oturum-
larından sonra kanun tasarı ile ilgili açıklama yaptı. 
Bakan yardımcısı, arazilerin yabancılara uzun vadeli 
kiraya verilmemesi için yerel şirketlerin ana sermaye-
sinde yabancıların payının yüzde 1 olması bile yeterli 
olduğunu söyledi.

TÜRKMENLER KANADA’DA KONFERANS DÜZEN-
LEDİ 
Kanada Türkmen Derneği, Kanada’da yaşayan Türk-
menler için konferans düzenledi. Konferansta Mayıs 
ayında yapılacak olan Parlamento seçimlerine katıla-
bilmek için Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’nde 
seçmen kütüklerinin güncellenmesi gerekliliğine vurgu 
yapıldı. Konferansa Skype aracılığıyla bağlanan Irak 
Türkmen Cephesi genel başkanı milletvekili Erşat  Sa-
lihi ve Irak Türkmen Cephesi genel başkan yardımcısı 
milletvekili Hasan Turan, Türkmenler’in Parlamento 
seçimleriyle ilgili stratejisi hakkında bilgi verdi. Kana-
da Türkmen Derneği başkanının da katıldığı konferans-
ta, Irak dışında yaşayan Türkmen seçmenlerin Bağım-
sız Seçim Yüksek Komiserliği sitesine başvurmalarının 
önemine vurgu yapıldı. Konferansa katılanlar, yapıla-
cak olan Parlamento seçimlerine katılacaklarını belirtti.

GANİRA PAŞAYEVA, KASTAMONU’DA ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU 
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, “Türki-
ye tüm Müslüman dünyasının en güçlü kalesi. Burası 
zayıflarsa tekrar bu coğrafyanın toparlanması çok zor 
olur.” dedi. Modern dünyanın gözleri önünde Hocalı’da 
Azerbaycan’ın topraklarının yüzde 20’sinin işgal edil-
diğini belirten Paşayeva, “İnsan hakları diye bağıran 
Avrupa, Azerbaycan’daki insanların acısını umursama-
dı. 26 yıldır bu insanlar doğup büyüdüğü evlerini göre-
miyor, anne babalarının mezarına gidemiyor. Bir mil-
yon kardeşimiz bu acıyla yaşıyor. Bugün Hocalı diye 
bir kent kalmadı. İnsanlar soykırıma maruz kaldı, öldü-
rüldü. Modern dünya buna sessiz kaldı” diye konuştu.

KAZAKİSTAN’DAN, AB’NİN YENİ ORTA ASYA 
STRATEJİSİNE TAM DESTEK 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Avrupa Birliği (AB) 
ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin 25. yıldönü-
mü münasebetiyle konferans düzenlendi.  açılış konuş-
ması yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abd-
rahmanov, Astana’nın AB temsilcilerine Avrupalı özel 
sermayesinin Orta Asya’daki çeşitli projelere çekilmesi-
ne yardımcı olacak yeni mekanizmalar geliştirmesi yö-
nünde öneride bulunduğunu söyledi. Kazakistan Dışiş-
leri Bakanı’na göre, Avrupalı   şirketler, bölgesel pazara 
girmek ve bölgedeki AB’nin konumunu güçlendirmek 
için bu yeni fırsatlar elde edecek. AB’nin Orta Asya 
Özel Temsilcisi Peter Burian ise, yaptığı konuşmasın-
da, AB ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin 25 
yıl içinde güçlenerek işbirliği zemininde olgunlaştığına 
dikkat çekti. Orta Asya’nın Avrupa ve Asya arasındaki 
‘ana geçit’ olduğunu belirten Burian, Avrupa Birliği’nin 
Orta Asya ülkeleri ile gerçek bir ortak olmaya devam 
etme kararlılığı içerisinde olduğunu dile getirdi.

“ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİ KERKÜK’TEN BAYIR 
BUCAK’TAN BAŞLAR” 
ITC lideri Erşat Salihi “Irak’ta ve Suriye’de kartlar ye-
niden dağıtılırken oturup beklemeyeceğiz. Bir araya ge-
lip güçlü bir şekilde istikrar oluştururken milletimizin 
hakkını Irak’ın toprak bütünlüğü içinde alacağız. Or-
tadoğu’nun geleceği Türkmenlerin siyasi sahada aktif 
olması ile birlikte daha parlak olacaktır. Türkmenleri 
siyasi sahadan uzaklaştırmak bölgenin istikrarını bozar. 
Bir yandan Suriye üzerinden Akdeniz’e hâkim olmak 
isteyen güçler. Diğer yandan ise Kerkük’ün petrolüne 
el koymak isteyen faktörler ikisi de hem Suriye’deki 
hem de Irak’taki Türkmen varlığını yok etmek içindir.” 
ifadelerini kullandı. Erşat Salihi, “Irak Türkmenleri-
nin coğrafyasına bakıldığında Tel-Afer’den başlayıp 
Mendeli’de biten coğrafyamızı tıpkı bugün Suriye’deki 
Türkmen bölgeleri nasıl birbirinden ayırdıysalar, sömür-
geciler de aynen bizi de bu şekilde ayırdılar. Başımıza 
bugün bela olan Kerkük’ün petrol zenginliği nimet ye-
rine maalesef nikmete dönmüş durumda. Mezhepçilik 
projesiyle Türkmenleri birbirinden ayırmak istediler. 
Biz Irak Türkmen Cephesi olarak asla ve asla 
mezhepçiliğe inancımız yok, Müslümanız. Mezhebimiz 
de Müslüman. Orta Doğu’nun geleceği Kerkük’ten 
Bayır Bucak’tan başlar” ifadelerinde bulundu.
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AZERBAYCAN’DAN HOLLANDA MECLİSİNİN KA-
RARINA TEPKİ 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Ha-
cıyev, Hollanda Temsilciler Meclisi tarafından 1915 
olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının “soykırım” olarak 
tanınması sonrasında konuya ilişkin tepki gösterdi. Er-
menistan’ın çirkin siyasi amaçlarla arşivlerini açmadı-
ğını ve iddialarla ilgili tarihçilerin ortak araştırma yap-
masını kabul etmediğine işaret eden Hacıyev, “Çünkü 
1. Dünya Savaşı’nda Ermeniler Anadolu’da ve tarihi 
Azerbaycan toprakları olan Zengezur ve Gökçe bölgele-
rinde, Karabağ’da katliamlar yapmıştı. 1980’li yılların 
sonlarından başlayarak Ermenistan Azerbaycan’a karşı 
saldırı gerçekleştirmiş, sivillere karşı insanlık suçu işle-
miştir. 26 Şubat 1992’de Ermenistan’ın şimdiki yöne-
ticilerinin de bizzat komutanlığı altında Hocalı’da soy-
kırım yapılmıştır. Hollanda Temsilciler Meclisini çifte 
standartı bir kenara bırakıp, adalet ve tarafsızlık ilkele-
rine göre hareket ederek Hocalı soykırımı konusunda da 
görüş bildirmeye davet ediyoruz.” dedi.

TAPİ DOĞALGAZ HATTININ 2. ETABININ TEMELİ 
ATILDI 
Dünyanın önemli doğalgaz ülkesi Türkmenistan’ın do-
ğalgazını Pakistan ve Hindistan’a taşıyacak Türkme-
nistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPİ) doğalgaz 
boru hattının 2. etabının Afganistan topraklarındaki 
inşasının temeli, hem Türkmenistan sınırında hem de 
Afganistan sınırında atıldı. Türkmenistan ile Afganis-
tan sınırına çok yakın bölgedeki Türkmenistan’ın Ser-
hetabat ilçesinde gerçekleştirilen törene; Türkmenistan 
Devlet Başkanı , Afganistan Cumhurbaşkanı, Pakistan 
Başbakanı , Hindistan dışişlerinden sorumlu Devlet Ba-
kanı  yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ül-
kelerinden üst düzey temsilciler, yabancı büyükelçileri, 
uluslararası örgüt temsilcileri, uluslararası ve bölgesel 
finans kuruluşların temsilcileri, aralarında Türk işadam-
larının da olduğu yabancı iş dünyası temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

ÖZBEK – TACİK SINIRINDAKİ “KERİMOV DUVARI” 
YIKILDI 
Özbekistan’ın Semerkand bölgesi ve Tacikistan’ın 
Soghd bölgesini birbirine bağlayan Sarim-Jartepa kont-
rol noktasındaki duvar yıkıldı. Özbekistan’ın eski devlet 
başkanı İslam Kerimov döneminde yapılan bu duvarın 
yıkımında her iki ülkenin sınır muhafızları görev aldı. 
Taciklerin “Kerimov duvarı” olarak adlandırdığı iki 
halk arasındaki bu engel 2010 yılında sınırı kapatmak 
amacıyla inşa edilmişti. Tacik hükümet yetkililerine 
göre önümüzdeki günlerde bu noktada otobüs termina-
li, oteller ve her iki tarafa giden otoyollar inşa edilecek.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV,  BOEİNG 
HEYETİNİ KABUL ETTİ 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev  sivil hava-
cılık devi Boeing heyetini kabul etti. Azerbaycan Hava 
Yolları filosuna dahil edilmesi planlanan yeni uçakların 
görüşmenin başlıca konusu olduğu kaydedildi. 

ÖZBEKİSTAN’DA İLK KEZ KUR’AN-I KERİM 
BASILACAK 

Özbekistan sınırlar içerisinde ilk defa Kuran-ı 
Kerim basımı gerçekleşecek. İslam dininin önemli 
merkezlerden biri olan Buhara’nın da bulunduğu ülkede 
özel bir matbaa tarafından ilk etapta 50 bin adet Kuran-ı 
Kerim basılmasının planlandığı bildirildi. Baskının kı-
raatla ilgili kaideleri de Özbek Türkçesinde olacak. Öz-
bekistan’da ilk defa gerçekleştirilecek Kuran-ı Kerim 
basımının 10 gün içinde tamamlanması ön görülüyor. 

KIRGIZLAR TEDAVİ İÇİN ÖZBEKİSTAN HASTANE-
LERİNİ TERCİH EDİYOR 
Kırgızistan’ın güney bölgelerinden olan Batken böl-
gesindeki birçok Kırgız vatandaşının tedavi için Öz-
bekistan’a gittiği öğrenildi. Birçok Kırgız vatandaşı 
Özbekistan hastanelerin daha ucuz ve kaliteli olduğu 
gerekçesini göstererek sınır bölgelerindeki Özbek has-
tanelerine başvuruyor. Özbek-Kırgız sınırında bulunan 
birçok Kırgız yerleşimine en yakın hastane Kırgızistan 
içerisinde 50-60 km uzaktayken sınırın 10 km ötesin-
deki Özbek hastaneleri bu bölgelere daha yakın bulu-
nuyor. Özellikle iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi 
ve sınırların açılması sonrasında Kırgız köylüler Özbek 
hastanelerine akın etmiş durumdadır.

ÇİN KALKINMA BANKASI, KAZAKİSTAN’DAKİ İLK 
OFİSİNİ AÇTI 
Çin Kalkınma Bankası, Kazakistan’daki ilk ofisini, 
23 Şubat’ta, başkentte bulunan Astana Uluslararası 
Finans Merkezi’nde açtı. Uzmanlar, Astana 
Uluslararası Finans Merkezi’nde açılan ofisin, Çinli 
yatırımcıların ülkeye gelişinde teşvik edici bir rol 
oynayacağı değerlendirmesinde bulunuyor. Son 
dönemde yatırımcılar ve ticari faaliyetler için daha 
rahat koşullar yaratılmasının yanı sıra süregelen istikrar 
ortamı Kazakistan’ın ekonomik büyümesinde en 
önemli etkenlerden biri durumunda bulunuyor. Geride 
bıraktığımız 2017 yılının ilk 9 ayında Kazakistan’a 
gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımların tutarı 
15.8 milyar dolar olarak hesaplandı.
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KAZAKİSTAN’DA ARAL SORUNUNA ORMAN ÇÖ-
ZÜMÜ
Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu İcra Komitesi Ka-
zakistan Şubesi Müdürü: - “Aral’ın kurtarılması çalış-
maları kapsamında 30 yeni projemiz var. Onlardan biri 
gölün doğu sınırlarında ve Aral ilçesinde ormanlar, fi-
danlıklar oluşturma projesi” diye konuştu. Kazakistan, 
Sovyetler döneminde nehir sularının plansız kullanıl-
ması sonucu yüzde 90’ı kuruyan Aral Gölü çevresinde 
turizmi canlandırmak için ormanlık alan oluşturmayı ve 
bölgede turizm merkezi açmayı planlıyor.

ÖZBEKİSTAN’A UÇAK BİLETİ KALMADI 
Vize muafiyeti kararı sonrasında İsrail’den Özbekis-
tan’a 2018 Haziran’a kadar uçak bileti kalmadı. İsrail 
vatandaşları, ülkelerine vize muafiyeti tanınmasının ar-
dından iki gün içerisinde tüm biletleri satın aldılar. Tu-
rizmi geliştirme konulu hükumet toplantısında konuşan 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, uçuş 
sefer sayısının arttırılabileceğini söyledi. Şevket Mirzi-
yoyev’in yürürlüğe soktuğu kararname doğrultusunda 
10 Şubat’tan itibaren Türkiye ile birlikte Japonya, 
Singapur, Malezya, Güney Kore, Endonezya ve İsrail 
vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti verilmişti.

TÜRKMENİSTAN 2018 YILININ POPÜLER TURİSTİK 
MEKANI SEÇİLDİ
İtalyan Rai Tre televizyon kanalı tarafından yapılan 
ankete göre, Türkmenistan seyahat edebilecek en 
önemli mekanların birisi olarak seçildi. Türkmenistan 
televizyon kanalının araştırması ile Tarih dalında birin-
ciliği elde etti. 

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK DİZİLERİNE YASAK 
GETİRİLİYOR 
Özbekistan’da, Türk pembe dizilerine yasak getirileceği 
konuşuluyor. Özellikle toplumun dindar ve muhafa-
zakar çevrelerinden gelen taleplere göre Türk dizileri-
nin toplum ahlakını tehdit ettiği söylendi. Popüleritesi 
iyiden iyiye artan dizilerin toplum ahlakını bozacağını 
düşünen kesimlerin rahatsızlıklarının hükümete kadar 
uzandığı ifade edildi. Türk dizilerinin Özbekistan’da 
yasaklanmasının gündeme gelebileceği pek çok çevre-
de konuşuluyor. 

“KIRIM TATARLARIYLA YAKIN DAYANIŞMAMIZA 
DEVAM EDECEĞİZ
BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu kapsamın-
da düzenlenen panelde Kırım Tatarlarının sorunları tar-
tışıldı. Düzenlenen panelde, Kırım Tatarlarına yönelik 
insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi çağrısında bu-
lunuldu. Panelde konuşan, BM Cenevre Ofisi Nezdinde 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi, “Kırım Tatarlarıyla yakın 
dayanışmamıza ve onların haklarını kazanmak için gös-
terdikleri barışçıl mücadeleyi desteklemeye devam ede-
ceğiz.” dedi. 

EHER AZAD ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN-
TÜRKÇE EĞİTİM TALEBİ 
Güney Azerbaycan’da çeşitli üniversitelerde eğitim gö-
ren öğrenciler Türk dil eğitimini talep etmeye devam 
ediyor. Azad Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin 
rektörlüğünü yapan Nadir Asadhi’ye, Türk dili ve ede-
biyatının öğretilmesini talep eden bir mektup yazdılar. 
Mektubun 250 öğrenci tarafından imzalandı. Öğrenciler 
mektubu, gerçek isimlerle ve öğrenci kodlarıyla 
imzaladılar. Mektupta Güney Azerbaycan’da bir takım 
üniversitelerde Türk dili ve edebiyatının öğretildiğini 
ve bu konunun Azad Üniversitesi’nde de öğretilmesi 
gerektiği belirtildi. 1979 İslam Devrimi’nden sonra 
kabul edilen İran Anayasası’nın 15. maddesi Farsça’nın 
ülkenin resmi dili olduğunu ancak diğer yerel dillerin 
de öğretildiğini ve öğrenmede engel olmadığını belirti-
yor. Bu maddeye göre, Türkçe’nin öğretimi üniversite-
den değil, ilköğretim okullarından başlamalı. Bununla 
birlikte, anadilinde yaşayan yerli halkların hakları, ana-
yasada bile kabul edilmemektedir ve şimdiye kadar 15. 
madde uygulanmamıştır.

KIRGIZİSTAN’IN SAYMALITAŞ PETROGLİFLERİ AR-
TIK HALI ÜZERİNDE 

Kırgızistan’daki “Saymalıtaş” Orta Asya’nın en büyük 
açık hava petroglif galerisidir. Kırgızistan’da bir şirket, 
Saymalıtaş bölgesinde bulunan petroglifleri (kaya üze-
rine yontulmuş, çizilmiş veya boyanarak yapılmış arke-
olojik resim) halıları üzerine taşıdı. Orta Asya’daki eski 
avcı, çoban ve ilk çiftçi toplumlarının günlük hayatı, 
dünya görüşleri, tarihi ve kültürü ile ilgili paha biçilmez 
bilgi kaynağını teşkil etmektedir. Alan UNESCO Dün-
ya Mirası geçici listesinde yer almaktadır.

TÜRK İZCİLER HOCALI ŞEHİTLERİNİ ANDI 
Türkiye İzcilik Federasyonu ile Azerbaycan İzciler 
Birliği üyeleri, Hocalı katliamının 26. yıl dönümünde 
şehitleri anmak için Bakü’de buluştu. İzciler, önce Şe-
hitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti. 
Bakü Türk Şehitliğinde Azerbaycan’ı 1918’de Ermeni 
ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam Ordusu 
şehitlerinin temsili mezarları önünde dua eden izciler, 
Hocalı Katliamı kurbanlarının anısına yaptırılan “Ana 
Feryadı” anıtına yürüyüş gerçekleştirdi.
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ÖZBEKİSTAN’DA 50 MADEN OCAĞI İŞLETMEYE 
HAZIRLANACAK
Özbekistan’da 50 adet maden ocağı işletmeye hazır 
hale getirilecek. Özbekistan Jeoloji ve Mineral 
Kaynaklar Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, 
2 yıl boyunca aralarında 25 çeşit mineral kaynağının 
bulunduğu toplam 50 maden ocağının işletmeye 
hazırlanacağı belirtildi. İşletmeye hazırlanacak maden 
ocaklarının 22’sinin altın, 3’ünün uranyum, kalanının 
ise diğer kıymetli metal maden ocakları olduğu bildiril-
di. Özbekistan’da keşfedilen altın rezervleri yaklaşık 2 
bin 100 ton, uranyum rezervleri de 185,8 bin ton olarak 
bilinirken, ülkede yıllık ortalama 90 ton altın ve 2 bin 
200 ton uranyum konsantresi üretiliyor.

KAZAKİSTAN PARLAMENTOSUNDA “DEVLET 
DİLİ” DÖNEMİ
Kazakistan lideri Nazarbayev yaptığı açıklamada, “La-
tin alfabesine geçiş halkımız için tarihi bir süreçtir. Aynı 
zamanda, Kazak dilinin statüsünü iyileştirmek için ça-
lışmaya devam etmeliyiz. Parlamento ve hükümetin 
faaliyetleri devlet dilinde olmalıdır. Aynı zamanda bu 
konuda vatandaşların haklarını da ihlal edemeyiz. Bu-
nun için modern çevirme imkanlarından yararlanmalı-
yız” dedi.

ÖZBEKİSTAN İLE KAZAKİSTAN ARASINDA ASKERİ 
TEKNİK İŞ BİRLİĞİ
Özbekistan ile Kazakistan hükümetleri arasında 
geçen yıl imzalanan askeri-teknik iş birliği anlaşması 
yürürlüğe girdi. Özbekistan Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Eylül 2017’de Taşkent’te 
imzalanan anlaşma, “eşitlilik ilkelerine dayalı olarak 
iki ülke arasında karşılıklı menfaatlere dayalı askeri-
teknik iş birliğinin kurulmasını ve geliştirilmesini” 
öngörmektedir.

BİŞKEK, ALIŞ ŞAMPİYONASINA EV SAHİPLİĞİ YA-
PACAK 
5-6 Mart tarihleri arasında Bişkek’te Kırgızistan Alış 
(Kemer Güreşi) Şampiyonası yapılacak. Kırgızistan’ın 
tüm bölgelerinden sporcuların katılacağı şampiyona 
ülkenin Kaba Uulu Kocomkul adını taşıyan Spor Sa-
rayında düzenlenecek. Uluslararası Güreş Federasyonu 
kurallarına göre kadınlar ve erkekler arasında yarışma-
lar yapılacak. Bu şampiyona 2-8 Eylül tarihlerinde Isık-
Göl bölgesinde yapılacak olan III. Dünya Göçebeler 
Oyunları için birinci turdur.
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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



ŞUBAT 2018 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

32
www.turkdunyasibir l ik .org

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, 2018
Yayın Nu. 20: Ocak 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 21: Şubat 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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