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Değerli okuyucularımız,

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

Tanrı Türk’ü korusun!
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KIRGIZ TÜRKLERİNCE ÜRETİLEN “BÖRK-
LER”E YOĞUN TALEP 

Van’ın Erciş ilçesinde ikamet eden Kırgız Türk-
leri’nden ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ulu-
pamir Mahallesi’nde evlerin alt katına kurulan 
atölyelerde üretimi yapılan börkler, dizi ve film 
setlerinin yanı sıra Avrupa ülkelerinden yoğun 
talep görüyor. Börkleri Fransa, Almanya, Hollan-
da, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere 
gönderiliyor. Daha önce börkler Kırgızistan veya 
Kazakistan’dan temin ediliyordu. Tam aksine üre-
tilen börkler, Kırgızistan ve Kazakistan’a gönde-
riliyor. “Börk üretmek büyük bir Türk sanatıdır.”  
Diyen üretici: Bu sanatı yaşatmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Börk ve zırh gibi ürünler, bizlerin 
en eski ve en önemli sanatıdır. Uzun bir süre bu 
sanat yok olma tehlikesi yaşasa da şimdi tekrar 
yaşatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KIRIM TATAR DESENİ UKRAYNA’NIN KÜLTÜ-
REL MİRAS LİSTESİNDE 
Kırım Tatarlarının milli deseni “Örnek”, Ukray-
na’nın somut olmayan kültürel miras unsurları lis-
tesine dahil edildi. “Örnek”in söz konusu listeye 
ilk kez dahil edildiğini bildiren Alem sivil toplum 
teşkilatı, “Alem takımımız, Kırım’daki ustaları-
mız ve Ukrayna’nın Onur Sanatçısı yönetiminde-
ki “Çatırdağ” birliğinin ortak çabalarıyla Kırım 
Tatar deseni ilk kez Ukrayna’nın somut olmayan 
kültürel miras unsurları listesine dahil edildi. Bu 
bizim için büyük bir sevinç ve Kırım Tatar kültü-
rel mirasının korunmasına yönelik atılan bir adım 
daha” açıklamasında bulundu. Örnek, çoğunlukla 
pembe, yeşil, sarı, mavi gibi yumuşak tonlarda-
ki renklerden oluşan Kırım Tatar milli desenidir. 
Desenin ana sembolleri çiçekler ve ağaçlardır.

NAZARBAYEV: “KAZAKİSTAN, ÜÇ DİLDE 
EĞİTİM YAPILABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ” 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, “Nazarbayev Entellektüel Okulları” (NIS) 
Bağımsız Öğretim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı’nı kabul etti. Görüşmede NIS okullarının 
faaliyetleri ile ilgili rapor verilirken, kurumların 
gelişimi perspektifleri de ele alındı. Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev, ülkenin eğitim sektöründe NIS 
okulların kendine has özel bir konuma sahip ol-
duğunu belirtti. Bu okulların tüm diğer kurumlar 
için örnek ve model olması gerektiğini söyleyen 
Nazarbayev, yeni eğitim kurumları açarken NIS 
deneyiminden istifade edileceğini dile getirdi. 
2008 yılından bu yana NIS okullarından 5 bin 
660 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Ka-
zak Lider, tüm NIS mezunlarının 3 dil bildiğine 
dikkat çekti.

ÖZBEKİSTAN- TACİKİSTAN SINIR KAPILARI 
10 YOL SONRA YENİDEN AÇILDI 

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden 
yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tacikistan ile 
sınırındaki 9 sınır geçiş noktası yeniden hizmete 
açıldı. Özbekistan ile Tacikistan arasındaki “Car-
tepa”, “Kuşkent”, “Uçturgan”, “Havastabad”, 
“Bekabad”, “Pap”, “Ravat”, “Gülbahar” karayo-
lu ve “Amuzang” demir yolu sınır kapıları, bu-
lundukları bölgelerde düzenlenen törenle açıldı. 
Törene her iki ülkeden çok sayıda vatandaş katıl-
dı. Amuzang demir yolundan ilk tren seferleri 7 
Mart’tan itibaren başlayacak. Sınırların açılması-
nın “İki ülke halkları arasındaki kardeşlik ilişki-
lerinin gelişmesine ve Özbekistan ile Tacikistan 
arasındaki yakın komşuluk ve karşılıklı menfaat-
lere dayalı ilişkilerin daha da pekişmesine hizmet 
edeceği” vurgulandı. 
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KAZAKİSTAN, AVRASYA MÜSLÜMAN AYDIN-
LARI FORUMU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 

Kazakistan’da gerçekleşen etkinliğe, baş müftü 
ve müftü yardımcıları seviyesinde 22 ülkeden 
30’dan fazla heyet katıldı. Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da düzenlenen Avrasya Müslüman Aydın-
ları Forumunda, Avrasya bölgesinde ortak fetva 
tabanının, manevi yenilenme konseptinin oluştu-
rulması, forumun sekreterliğinin kurulması, faa-
liyet projesi ve resmi internet sitesinin hazırlan-
ması kararlaştırıldı. Avrasya ülkeleri arasında din 
alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması 
gerektiği belirtilerek, manevi yenilenme konsepti 
ve fetvaların ortak tabanının oluşturulması, foru-
mun devamlılığının sağlanması için sekreterliğin 
kurulması, faaliyet projesinin ve resmi internet 
sitesinin hazırlanması ve diğer kararların alındığı 
ifade edildi.

KAZAN EKONOMİSİNE GEÇEN SENE 100 MİL-
YAR RUBLE YATIRIM YAPILDI 
2017 yılında Tataristan başkentine 101,5 mil-
yarlık yatırım yapıldı. Kazan’ın gayrı safı milli 
hasılası da 690 milyar rubleyi buldu. Tataristan 
Başkenti Kazan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kazan Meclisi oturumunda yaptığı konuşmasında 
2017 yılının ekonomik  sonuçlarına ilişkin bilgi 
verdi. 2017’de yaşanan ekonomik kriz ve çeşitli 
yaptırımlar olmasına rağmen başkentin ekono-
misinin istikrarını korumayı başardığını söyledi. 
Kazan’daki işsizlik oranının yıllardır Rusya ge-
nelinde en düşük seviyede olduğunu söyledi. Boş 
iş yerlerinin sayısı, bir iş başvurusunda bulunmak 
isteyen insan sayısını aştığını, küçük işletmelerde 
çalışanların sayısının 180 bin kişiye ulaştığını ve 
bunun da kent ekonomisinde istihdam edilenlerin 
% 29’unu oluşturduğunu belirtti. Başkent Büyük-
şehir Belediyesi Başkanı 2017 yılında şehir eko-
nomisine 101,5 milyar rublelik yatırım yapıldığı-
nı ve bu sayının 2016’ya oranla yüzde 2,3 daha 
fazla olduğunu kaydetti.

TÜRKMENİSTAN’DA DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ İKRAMİYESİ 
Türkmenistan’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla kamuda çalışan, devlet yardımı alan, 
emekli ve öğrenci tüm kadınlara 40 manat (43 
TL) ikramiye ödenecek. Türkmenistan Devlet 
Başkanı’nın imzaladığı karara göre, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak ödemeler 
6 Mart’a kadar tamamlanacak.

NAZARBAYEV’DEN ALİYEV’E TAZİYE 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de meydana 
gelen yangında hayatını kaybedenler için Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev’e taziye mesajı gönder-
di. Cumhurbaşkanı Nazarbayev gönderdiği taziye 
mesajında Aliyev’e Kazak halkı ve kendi adına 
olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yara-
lılara da acil şifalar dileğinde bulundu. Başkent 
Bakü’de Uyuşturucu Tedavi Merkezi’nde 2 Mart 
günü meydana gelen yangında 25 kişi hayatını 
kaybetmiş 30 kişide kurtarılmıştı.

RUSYA, TÜRKİYE’DEN BAZI TARIM ÜRÜNLE-
RİNE KISITLAMAYI KALDIRIYOR 
Rusya’nın, Türkiye’den biber, patlıcan, marul, 
nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı kal-
dıracağı bildirildi. Rus Gıda Güvenliği Kurumu 
Basın Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
5 Mart’tan itibaren Türkiye’den biber, patlıcan, 
marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini 
belirtti. Rusya 2016’da Türkiye’den domates, bi-
ber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını dur-
durmuştu. 

BENZİNİN EN PAHALI SATILDIĞI ORTA ASYA 
ÜLKESİ ÖZBEKİSTAN OLARAK BELİRLENDİ
Global Petroleum International şirketinin devlet-
ler bazında yaptığı benzin fiyatlarını derecelen-
dirme raporundan alındı. Rapora göre, dünyada 
ortalama bir litre benzin fiyatı 1 dolar 15 sent 
olarak belirlendi. Özbekistan’da ise bu gösterge 
96 sent. Diğer Orta Asya ülkelerinden Türkme-
nistan’da bir litre benzin 43 cent,  Kazakistan’da 
55 cent ve Kırgızistan ve Afganistan’da ise 65 
sentten satılıyor.
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AZERNAYCAN’IN HOCALI KENTİNDE ERME-
NİLER TARAFINDAN YAPILAN SOYKIRIMDA 
HAYATINI KAYBEDENLER, PARİS’TE ANILDI 
Hocalı’da 26 yıl önce 25-26 Şubat 1992 tarihinde 
yaşanan soykırım, Azerbaycan’ın Paris Büyükel-
çiliği tarafından Paris’in tarihi kiliselerinden Not-
re-Dame-Des-Blancs-Manteaux’da anıldı. Anma 
etkinliğine, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi ve eşi 
ile Fransa’daki Azerbaycan dostu ülkelerin tem-
silcileri katıldı. Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi, 
anma etkinliğine katılanlara teşekkürlerini ile-
terek günün önemi üzerine bir konuşma yaptı. 
Büyükelçi, katliama ilişkin “Hocalı’da Ermeni 
güçleri, birçok kişiye ağır işkencelerde bulundu. 
Yaşlı, çocuk, kadın erkek fark etmeden gerçekleş-
tirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı kat-
ledildi. İnsanlık dramı olarak adlandırılan Hocalı 
katliamının gerçekleşmesinin üzerinden 26 yıl 
geçti. Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı sırasında 
25-26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhu-
riyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı 
kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin 
Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şe-
kilde yakılarak öldürülmesi olayıdır.” dedi.

ÇİN’DEN DOĞU TÜRKİSTAN ZULMÜNE 
TEKNOLOJİ DESTEĞİ
Çin, Doğu Türkistan’da kişisel verileri toplayan 
bir bilgisayar yazılımının ihbar ettiği Uygurla-
rı gözaltına alıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü 
(HRW) konuyla ilgili yayımladığı raporda, Sin-
can Kamu Güvenliği Bürosunun 2016’da uygu-
lamaya koyduğu “Bütünleşik Ortak Operasyonlar 
Platformu (BOOP)” adlı izleme programı aracılı-
ğıyla bireylere ait kişisel bilgileri ve gündelik ha-
reketlerine dair kayıtları rızaları dışında topladığı 
kaydedildi. Raporda, “potansiyel tehdit” olduğu 
iddia edilen kişilerin mimlendiği belirtildi. İbadet 
alanları başta olmak üzere alışveriş merkezleri, 
okullar ve dini liderlerin evleri gibi kritik görülen 
bölgelere yerleştirilen güvenlik kameralarında 
yüz tanıma ve gece görüş özelliklerinin olduğu 
kaydedildi. Bölgede akıllı telefon ve ağ aygıtla-
rının kimliklerini tespit etmeye yarayan ve “ağ 
koklayıcısı” tabir edilen cihazların kullanıldığına 
dikkat çekilen raporda, yerleşim merkezlerindeki 
araç plakaları ve elektronik kimliklerin anlık ola-
rak sisteme iletildiği aktarıldı. 

RUSYA KAZAKİSTAN’DAKİ RUS AZINLIĞI 
PROVOKE EDİYOR

Kazakistan’da Kazakça’nın, kolonizasyonun izi 
olan Rusça’nın egemenliğini yıkması ve Latin 
alfabesine geçiş kararı Rusya tarafından tepki 
ile karşılanıyor. Rus basını, Kazakistan’daki Rus 
azınlığa baskı yapıldığı yönünde haberler yaparak 
provokasyona başladı. Kazakistan bağımsızlığını 
kazandığı günden beri ülkede Kazakça’yı ön pla-
na almak için çeşitli çabalar gösterdi. Siyasi katı-
lımda ve seçilme sürecinde Kazakça’nın zorunlu 
hale getirilmesi ve eğitimde yaygınlaştırılması 
da bunun ilk adımlarıydı. Son yıllarda konuşulan 
Latin alfabesine geçiş de, Kazakça’yı hem diğer 
Türk halkları ile yakınlaştıracağı, hem de Rus 
emperyalizmi ve kolonizasyonunun izlerini bü-
yük ölçüde sileceği yorumlarına yol açıyor. Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
hükümet ve parlamentonun çalışmalarında tama-
men Kazakça’ya geçmesi gerektiğini kaydetmiş-
ti. Rus basını buna vurgu yaparak Kazakistan’ın 
Ukrayna ve Baltık ülkelerindeki milliyetçi tutuma 
yaklaştığını iddia etti. Rusya’nın, Kazakistan’ın 
kendi kültür emperyalizminden kurtulmasından 
olan rahatsızlığı devam edecek gibi görünüyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI OLAN MİLLETVEKİLİ 
OLMAYACAK 

Kırgızistan’da milletvekili adayları bundan böyle 
çifte vatandaşlığına sahip olup olmadıkları husu-
sunda denetlenecekler. Merkez Seçim ve Refe-
randum Komisyonu’nun, 3 Mart tarihinde kabul 
ettiği karara göre, yetkili organlar, çifte vatandaş-
lık da dahil olmak üzere milletvekili adayının tüm 
bilgilerini kontrol edecek ve ancak çifte vatandaş-
lığa sahip olmayanlar milletvekili olabilecek.



MART 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
7

TÜRKMENİSTAN’DA SEÇİME DOĞRU 

25 Mart’ta yapılacak seçimler için aday kayıtları 
tamamlandı. Türkmenistan Merkez Seçim Kuru-
lu’ndan yapılan açıklamaya göre Türkmenistan 
Milli Meclisi’nin 125 millevekilliği için, 284 
adayın başvurusu kayıt altına alındı. Yapılacak 
seçimlerde, Türkmenistan Milli Meclisi üyeleri 
ile birlikte, Halk Maslahatı’nın vilayet, şehir ve 
ilçe temsilcileri de seçilecek. Merkez Seçim Ku-
rulu tarafından belirlenen seçim takvimi çerçeve-
sinde, aday kayıt işlemleri sona erdi. Halk Mas-
lahatı toplantısında yapılan Anayasa değişikliği 
ile Anayasal bir kurum haline gelen Halk Mas-
lahatı için 5 vilayet ve başkent Aşkabat’tan 40’ar 
temsilcinin seçileceği 240 üyelik için 489 adayın 
başvurusu kabul edildi. Aday kayıtlarının tamam-
lanmasının ardından propaganda dönemi başladı 
ve bu süre, 23 Mart’ta sona erecek.

TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTELİ GENÇLER YAZ 
OKULU BAŞVURULARI BAŞLADI
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Türkiye ile 
diğer ülkelerden gelen öğrenciler bölgeyi ve bir-
birini tanıma, istediği dil ve lehçede pratik yapma 
imkanı bulacakları “IV. Türk Dünyası Üniversi-
teli Gençler Yaz Okulu” programına başvurular 
başladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Kaza-
kistan Türkistan yerleşkesinde 18 Haziran – 15 
Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 
program, değişik ülkelerden gelen değerli öğre-
tim üyeleri tarafından tarih, kültür , Türkoloji ve 
diğer alanlarda seminerlere katılma imkanı sunu-
yor. Programa,  Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Hukuk, 
Sosyoloji, Siyasal, Uluslararası İlişkiler vb. alan-
larda okumakta olan 1.2.3. sınıf öğrencileri katı-
labiliyor.

BAKANLAR KURULU TOPLANDI: EKONOMİK 
BÜYÜME 6,2 ARTTI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. Ocak-Şubat aylarının 
değerlendirildiği toplantıda, 2 ay içerisinde Gay-
ri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyümenin yüzde 6,2 
oranında olduğu kaydedildi. Sanayide yüzde 4,8, 
ulaştırma ve iletişimde yüzde 10,4, ticarette yüz-
de 8,4, tarımda yüzde 3,4 ve hizmet sektöründe 
yüzde 10,1 oranında büyüme rakamlarına ulaşıl-
dı. Bölgelerdeki kalkınma programı kapsamında 
63 sosyal amaçlı tesis, 31 su arıtma tesisi, 416,9 
bin metrekare konut inşa edildi. Bu alandaki yatı-
rım miktarı 172,6 milyon manat seviyesinde oldu.

KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI KADINLAR 
FORUMU
Kazakistan’ın başkenti Astana’da ilk kez “Kadın 
liderliği ve girişimciliği, kendini geliştirme” te-
malı Uluslararası Kadınlar Forumu yapıldı. Ka-
zakistan’daki 12 binden fazla iş kadının üye ol-
duğu Astana Kadınlar Kulübü tarafından, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken Hilton Astana 
otelinde düzenlenen foruma, 500’den fazla kadın 
katıldı.

KAZAKİSTAN İNTERNETİNDE RUSÇA’NIN 
HEGEMONYASI GİDEREK AZALIYOR 
Kazakistan’da internet kullanıcıları giderek daha 
fazla oranda Kazak Türkçesini, Rusça ‘ya tercih 
ediyor. Bununla birlikte internet ortamında Ka-
zakça materyal ve paylaşımda Rusça ile kıyasla-
namayacak bir eksiklik de söz konusu olmasına 
rağmen gün geçtikçe yetkililer Kazak Türkçe-
si’nin internette daha çok yer bulduğunu belirtti.
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KAZAKİSTAN NÜKLEER SİLAHLARIN YASAK-
LANMASI ANLAŞMASINI İMZALADI 
Kazakistan’ın anlaşmanın oluşturulması ve kabul 
edilmesine aktif bir şekilde katıldığına dikkat çe-
kilen açıklamada, “Anlaşmanın ana hükümleri, 
dünyanın en çok nükleer silahına sahip dördüncü 
ülkesinden, nükleer silahsızlanma ve nükleer si-
lahların yayılmasını önleme alanında lider ülkeye 
dönüşmekte uzun bir yol kat eden Kazakistan’ın 
ilkeli duruşunu karşılıyor” ifadeleri yer aldı. An-
laşmada nükleer silahların tamamen kaldırılması 
hedeflenirken taraflara bağlayıcı yasal zorunluluk 
getirilmediği belirtildi.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN ORTAK TARİH VE 
MÜFREDAT ÇALIŞMALARI İÇİN PROTOKOL

Kastamonu Üniversitesi ile Özbekistan Emir Ti-
mur Vakfı arasında Türkiye-Özbekistan ortak 
tarih ve müfredat çalışmaları için ikili işbirliği 
protokolü imzalandı. Ortak tarih ve ortak dil müf-
redatının önemine değinen KÜ Rektörü, şunları 
dile getirdi: “Ortak tarih ve ortak dil müfredatı 
bizim hayalimizdi. Türk dünyasının artık ne olur-
sa olsun eğitiminde ortak tarihini müfredat haline 
getirip tüm okullarında okutması icap eder, yine 
ortak dilini de aynı şekilde müfredat haline ge-
tirip eğitimde bu ortak dili öğretmesi icap eder. 
Biz, birbirimizi ancak ortak tarihimizle ortak dili-
mizle anlarız. Geleceğimizi ortak, beraber olarak 
o şekilde tayin ederiz. Bizim tarihimiz ortaktır, 
beraberdir. Bizim tarihimizi, dilimizi, kültür var-
lıklarımızı beraberce düşünmemiz ve her şeyde 
beraber olmamız için bu müfredatı hazırlamamız 
icap eder. Ortak tarih müfredatıyla bu hedefe yö-
nelik çalışmalar yapılacak. Geçmişte de bu ma-
nada sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar tertip 
etmiştik ama Özbekistan ile ilk defa yapıyoruz.” 
diye belirtti.

ALMANYA’DAN AZERBAYCAN GAZINA MİL-
YARLIK GARANTİ 

Almanya hükümeti Azerbaycan’dan yapılacak 
doğalgaz sevkiyatı için Azerbaycan devlet işlet-
mesi CJSC’ye bir Alman bankası tarafından açı-
lacak bir buçuk milyar dolarlık krediye kefil oldu. 
Maliye Bakanlığının Federal Meclis Bütçe Ko-
misyonu’na gönderdiği yazıda Azerbaycan’dan 
yapılacak doğalgaz alımlarının Avrupa ve Al-
manya’nın enerji ikmalini güvence altına alacağı 
belirtildi.

ÖZBEKİSTAN’DA DEVLET GÖREVLİLERİNE 
DÜĞÜNLERE KATILMA YASAĞI GETİRİLDİ 

Özbekistan’da yolsuzluklarla mücadele kapsa-
mında devlet yetkililerinin düğünlere katılma ve 
hediye vermelerine yasak getirildi. Kararname 
bizzat Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ta-
rafından imzalandı ve duyuruldu. Mirziyoyev: 
“Devlet memurlarının tek görevi halka hizmet 
olacak. Lüks içerisinde yüzen bir bürokrasi olma-
yacak. Bakanların hakimlerin, yüksek bürokrat-
ların düğünlere katılmasını engelleyeceğim. Hiç-
bir yetkili ben dahil düğünlere doğum günlerine 
katılmayacak. O günler geride kaldı.” ifadelerini 
kullandı.

200 DEN FAZLA ANNEYE KADINLAR GÜ-
NÜNDE”ANA ŞEFKATİ”MADALYASI 

Türkmenistan Devlet Başkanı gelenek olduğu 
üzere 8 ve daha fazla çocuk sahibi annelere “Ana 
Şefkati” madalyası vermek ile ilgili karara imza 
attı. Söz konusu madalya sahiplerine ayrıca konut 
ve para hediyeleri de takdim edilmektedir. Türk-
men Liderinin imzaladığı Karar ile 200 den fazla 
anneye “Ana Şefkati” madalyası takdim edildi.
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TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN TİCARİ İLİŞKİLERİ
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi 
356 milyon dolara ulaştı. İkili ilişkileri değer-
lendiren Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem No-
vikov, Türkiye ile ticaret hacminin yüzde 26,7 
oranında arttığını vurguladı. Görüşmede, tarım, 
hayvancılık, et işleme, işletme endüstrisi ve tu-
rizm sektörlerine yatırım potansiyelleri ele alındı.

KAZAKİSTAN’DA SOSYAL PAKET 
Meclis ve Senatosu’nun ortak oturumunda konu-
şan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, halkın sosyal 
durumunun iyileştirilmesi için öncelikli olarak 
konut sahibi olmayan yeni ailelerin ev alabilmesi 
için düşük faizli ve uzun vadeli seçenekler suna-
caklarını belirtti. Kazakistan’da maaşı 25 aylık 
hesap endeksinden düşük olan 2 milyon çalışan 
için gelir vergisi yüzde 10’dan yüzde 1’e düşü-
rülüyor. Devletin her yıl 54 bin üniversite öğ-
rencisine burs verdiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, bugünden sonra teknik uzmanların 
sayısını artırmak için bu branşlara 11 bin ek burs 
verileceğini kaydetti.

KIRGIZLAR, KAZAKLARIN BEŞPARMAK RE-
KORUNU KIRDI 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te  11 Mart’ta 
1464 kg beşparmak ve 117 metre uzunluğunda 
sucuk yapıldı. Ayu Grand Comfort alışveriş mer-
kezinde Kırgız halkının ünlü manasçıların sah-
ne almasıyla başlayan etkinliğin amacı, kardeş 
Kazak halkının  2015’te hazırladığı 726.5 kilo  
Beşparmak rekorunu  kırarak Guinness Rekor 
Kitabı’na girmek.1 ton beşparmak ve 100 metre 
sucuğun yapılması için 9 at kesildi ve baharatlar 
dahil 700 kilogram erişte kullanıldı. Etkinliğe İs-
viçre ile İtalya’dan iki aşçı geldi. Kırgızların ve 
Kazakların milli yemeği olan “Beşparmak” özel 
günlerin en makbul yemeğidir.

AZERBAYCAN’IN VİZE PROSEDÜRÜ DEĞİŞTİ 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 
internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 
Azerbaycan makamlarından Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçiliğine iletilen nota uyarınca, yabancı-
lara ve vatandaşlığı olmayan kişilere uygulanan 
vize prosedürü değiştirildi. Karar çerçevesin-
de, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olan Azerbay-
can’ın uluslararası havalimanlarında giriş vizeleri 
“ASAN Vize” ve “ASAN Ödeme” sistemi üze-
rinden elektronik olacağı kararı verildi.

KERKÜK’TE MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE 
ÇIKMASI YASAKLANDI 
 Irak’ın Kerkük kentinde, DEAŞ’lı teröristlerin 
düzenlediği saldırılarda motosiklet kullanılması 
nedeniyle, Nevruz Bayramı’na kadar motosiklet 
yasaklandı. Nevruz Bayramı hazırlıkları ve kutla-
maları çerçevesinde güvenliği en iyi seviyede tut-
mayı hedeflediklerine dikkat çeken Saadi, “Kent 
merkezindeki devriye görevi yapan ekiplerimize 
saldırı düzenleyenlerin motosiklet kullandıkları 
ortaya çıktı. Bu yüzden bu tür saldırıları önlemek 
ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için 
geçici olarak bu yasak getirildi” dedi.

KAZAKİSTAN’DAN ÇİN VATANDAŞLARINA 
VİZE KOLAYLIĞI 
Kazakistan’da 2018 yılı sonuna kadar hayata ge-
çirilecek düzenlemeyle birlikte, Çin vatandaşları 
3 güne kadar vize almadan ülkeye seyahat ede-
bilecekleri kararı alındı. Kültür, eğlence turizmi 
gibi pek çok turizm türünde önemli gelişmelerin 
görüldüğü ve bu kapsamda vize serbestisine dair 
çalışmaların hızlanmasına önem veriliyor. Çinli 
turistlerin özellikle eko-turizm ve kültürel turiz-
me büyük ilgi gösterdikleri ve ülkenin turizm açı-
sından kalkınmasının önemli olduğuna değinildi.
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KAZAKİSTAN VE GÜNEY KORE ARASINDA 
TİCARET HACMİ 2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Chung 
Sye Kyun’ı kabulü sırasında iki ülke arasında ti-
caret hacminin 2 milyar dolara ulaştığını kaydet-
ti. Güney Kore’den gelen ürünlerin Kazakistan’a 
Lianyungang limanı üzerinden  gelmesinin mem-
nuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

HAYDAR ALİYEV VAKFI’NDAN, GAGAVUZ 
TÜRKLERİNE HİZMET 

Haydar Aliyev Vakfı’nın sponsorluğuyla Moldo-
va’ya bağlı özerk Türk cumhuriyeti olan Gaga-
vuz Yeri’nde inşa edilen Kültürel Eğitim Merkezi 
binasının açılışı gerçekleştirildi. Vakıf tarafından 
gerekli tüm imkanlarla donatılacak olan Kültü-
rel Eğitim Merkezi, Çadır şehri ve çevresindeki 
bölgelerde bulunan Gagavuz (Gök Oğuz) çocuk 
ve gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve 
genç yeteneklerin yetiştirilmesini teşvik edecek. 
Merkezin inşasının, Gagavuz Türklerine sağlanan 
destekle birlikte Türk Dünyası için önemli bir ka-
zanım olması, Azerbaycan ve Moldova arasında-
ki dostane ve yakın ilişkilerin bir başka sembolü 
olması bekleniyor.

KAZAKİSTAN’DAN PARALİMPİK OYUN-
LAR’DA TARİHİ BAŞARI 
Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenle-
nen Paralimpik Kış Oyunları’nda Kazakistan’dan 
Alexandr Kolyadin erkekler 1.5 km ayakta ka-
yak  yarışmasında 4:19.7 derecesiyle yarışma-
yı birinci tamamlayarak altın madalya kazandı. 
Kazakistan, tarihinde Paralimpik Kış oyunları’n-
da  ilk altın madalyaya sahip oldu.

NAZARBAYEV’DEN TACİK LİDERE PARASAT 
NİŞANI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, resmi ziyarette bulunmak üzere Astana’ya 
gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rah-
man’a Parasat Devlet Nişanı takdim etti. Tacik 
mevkidaşını Akorda Sarayı’nda ağırlayan Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, Rahman’ın bilgeliği ve 
Kazakistan’a olan sevgisinden dolayı bu devlet 
nişanına layık görüldüğünü ifade etti. Tacik lider 
ise, bu denli yoğun büyük ilginin sürpriz olduğu-
nu belirtti. Nazarbayev, İmamali Rahman liderli-
ğindeki dönemde ülkeler arasında büyük bir gü-
ven, işbirliği ve dostluk ilişkilerinin kurulduğuna 
dikkat çekti.    

 

2018 KAZAKİSTAN’DA PAREKENDE SATIŞ 
HACMİ ARTTI

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik 
Komitesi’nin yayımladığı verilere göre, 2018 
Ocak-Şubat döneminde perakende ticaret hac-
mi 1.258 trilyon tenge (3.92 milyar $) oldu ve 
geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 4.1 ora-
nında arttı. Toptan ticaret hacmi ise  bu yılın ilk 
iki ayında 2.617 trilyon tengeye (8.15 milyar $) 
ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 
8.6 seviyesinde artış gözlemlendi.  Ocak 2018’de 
Kazakistan’ın dış ticaret cirosu 2017 yılının aynı 
ayına göre yüzde 24.8 artarak 6.55 milyar dolara 
ulaştı. İhracat 4.07 milyar dolar  (yüzde 25 artış) 
iken, ithalat ise 2.48 milyar dolar (yüzde 24.6 ar-
tış) oldu.
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ÇİN’İN İPEK YOLU PROJESİ ORTA ASYA 
ÜLKELERİNİ BORÇ TUZAĞINA ÇEKİYOR 

Çin’in İpek Yolu’nu canlandırma projesi olan 
“Bir Kuşak, Bir Yol” projesi bir borç tuzağı olarak 
nitelendirilmeye başladı. Orta Asya ülkelerinin 
borçlarının toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarına 
(GSYH) olan payı “Bir Kuşak, Bir Yol” sonrası 
giderek artmaya başladı.1 milyar dolarlık borçtan 
sonra Sri Lanka limanlarından birini Çin’e dev-
retmek zorunda kaldı. Çin’in borç tuzağına düş-
mek üzere olan diğer iki ülkenin ise Kırgızistan 
ve Özbekistan olduğu belirtiliyor. İki ülkenin dış 
borçlarında “Bir Kuşak, Bir Yol” sonrasında kes-
kin bir artış gözlemlendi. Çin’in bölge ülkelerini 
borç tuzağına düşürüp stratejik arazilere ve ku-
rumlara el koyma hedefinde olduğu düşünülmeye 
başlandı.

KIRGIZİSTAN’IN DEVLET BORCU 4,5 MİLYAR 
DOLARI GEÇTİ

Kırgızistan Maliye Bakanlığı 31 Ocak 2018 itiba-
riyle ülkenin kamu borcunun 4 milyar 624 milyon 
810 bin dolara ulaştığını açıkladı. Kırgızistan’ın 
geçen yılki kamu borçları 111.81 milyon dolar 
arttı. Devletin 4 milyar 139 milyon 280 bin dolar 
dış borcunun olduğu ve bu borcun yüzde 41,3’ü 
Çin İhracat-İthalat Bankası’ndan alındığı açık-
landı. Kırgızistan’ın Çin’in diğer mali kaynakla-
rından aldığı borç 1 milyar 635 milyon dolar, iç 
borcu ise 485 milyon 450 milyon dolardır. Global 
Development örgütü Kırgızistan’ı Çin’den en çok 
borç alan sekiz ülkeden biri olarak değerlendir-
mişti.

ÖZBEKİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE YASAL 
GÖÇMEN İŞÇİ
Özbekistan’ın Dış İşçi Göçmenliği Dairesi ile 
Türk şirketi Tayga Grubu arasındaki Taşkent’te 
imzalanan anlaşma ile Türkiye’ye yasal göçmen 
işçi gönderme kararı alındı. Tayga Grup 2006 
yılında kurulmuş olup, Antalya, İstanbul, İzmir, 
Muğla, Denizli ve Gaziantep gibi Türkiye’nin çe-
şitli şehirlerinde turizm hizmetleri vermektedir. 
Bu şirket sadece yabancılar için çalışma izinlerini 
resmileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda öğren-
ciler ve yabancı vatandaşlar ile ilgili diğer konu-
larda da yardımcı oluyor.

KAZAKİSTAN’DA ÖZBEKİSTAN YILI İLAN 
EDİLDİ
Astana Opera Tiyatrosunda ‘Kazakistan’daki Öz-
bekistan yılı’nın açılış töreni yapıldı. Törene 5 
Orta Asya ülkelerinden; Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan delege-
leri de iştirak etti. Etkinlik sırasında Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan 
katkılarından ötürü, Özbekistan Cumhurbaşka-
nı Şevket Mirziyoyev’e ‘Dostluk’ Devlet Nişanı 
takdim etti.

KAZAKİSTAN’DA MUHALİF PARTİLERDEN 
BİRİ YASAKLANDI 
Kazakistan’ın Demokrat Seçimi partisi “Kaza-
kistan’daki devlet düzenini güç kullanarak de-
ğiştirmeyi amaçlayan radikal bir örgüt” olarak 
tanımlandı. Başsavcılık temsilcisi Erlan Abaev, 
‘Kazakistan’ın Demokrat Seçimi’ Partisinin bir-
kaç üyeleri hakkında ‘sosyal nefret oluşturmak ve 
devlet düzenini güç kullanarak değiştirme iddia-
ları’ ile ceza davası açıldı. 
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YUNUS EMRE’NİN 100 ŞİİRİ KAZAK TÜRKÇE-
SİNE KAZANDIRILDI

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 
Kazak iş adamları ve Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesinin katkılarıyla Yu-
nus Emre’nin 100 şiiri ilk kez Türkçeden Kazak 
Türkçesi’ne çevrilerek kitap olarak basıldı. Kaza-
kistan’ın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri, 
şair Malik Otarbayev’in Türkçeden Kazak Türk-
çesi’ne  çevirdiği 100 şiirin yer aldığı “Yunus 
Emre’nin şiirleri” kitabının tanıtımı Almatı Milli 
Müzesi’nde yapıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıl-
dız, “Bu tür kitapların yayımlanması Kazaklar ve 
Anadolu Türkleri arasındaki ortak tarihi, birlik ve 
beraberliğin köklerini ortaya çıkarmak, kültürle-
rin etkileşimini sağlamak açısından önemlidir.” 
dedi.

ÖZBEKİSTAN, DOĞALGAZINI AZERBAYCAN 
VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN SATMAK İSTİYOR 

Özbekistan, doğalgaz ihracatını çeşitlendirmek 
amacıyla Azerbaycan ve Türkiye’nin temel rol 
oynadığı Güney Gaz Koridoru’na entegre  ol-
mak isteğini belirtti. Özbekistan özellikle Rus-
ya’nın doğalgaz alımını kısması sonrası sadece 
Çin’e doğalgaz ihracatı yapabiliyordu. Rusya’nın 
7 milyar küp metreden 3-4 milyar küp metreye 
kadar düşen doğalgaz alımı Özbekistan’ın ener-
ji piyasasında yeni rotalar aramasına sebep oldu. 
Özbekistan Hazar Denizi üzerinden Bakü lima-
nına doğalgaz  taşımayı ve TANAP gibi kanallar 
üzerinden Avrupa pazarlara açılmayı hedefliyor.

AZERTAC YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASLA-
NOV OLDU 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Genel Müdürü 
Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Baş-
kanlığı’na atandı. Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in kararıyla, AZERTAC genel müdürlüğü 
görevini yürüten Aslanov, kurumun Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. Aliyev’in kararıyla ayrıca 
Dağbeyi İsmayılov ile Sevinc Abdullayeva da 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine 
getirildi.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ GÜVENLİK 
HARCAMALARI İKİ KATINA ÇIKTI 
Çin’in idaresi altındaki Doğu Türkistan’da ya-
pılan güvenlik ve gözetleme teknolojileri harca-
maları iki katına çıktı. Çin, Doğu Türkistan’da 
güvenliğe yaklaşık 10 milyar dolarlık bir bütçe 
ayırdı. Bu oran Çin’in toplam güvenlik harcama-
larındaki artışın toplam sekiz katı olarak belirtil-
di. Çin bu harcamalarla beraber ilk defa iç güven-
liğe, savunma harcamalarından çok daha fazla 
bütçe ayırmış oldu.

KIRGIZİSTAN’DA SOKAKTA İSLAMİ DAVET 
YASAKLANIYOR 
Kırgızistan’da sokaklarda İslami davet yasaklan-
masını öngören yasa tasarısı ülke Parlamentosu-
nun gündemine alındı. Tasarıya göre, sokaklarda 
İslami davet yapmak, bu amaçla görsel ve sesli 
malzemeler dağıtmak yasaklandı. Kırgız diyanet 
yetkilisi, “Hiç kimse vatandaşları camiye davet 
etmeye karşı değildir. İnsanlarımız dini bilgileri 
mescitlerde imamlardan almalıdırlar, sokaklarda 
değil” diye konuştu.
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ASTANA’DAKİ “ÇÖL ÇİÇEĞİNE” BÜYÜK İLGİ
Kazakistan’ın başkenti Astana’da “çöl çiçeği” 
ismi verilen Kazakistan Konser Sarayı çiçek ve 
Kazak milli müzik aleti şeklindeki mimarisiyle 
turistlerin ilgisini çekiyor. Kazakistan Cumhur-
başkanının girişimiyle inşaatı 2004’te başlayan 
konser salonu, 2009’da hizmete girdi. Yapı, yeni-
likçi ve milli kültürün harmanlandığı mimarisiyle 
şehrin ilgisini çeken yapılar arasına girdi. 

TÜRKMENİSTAN’DAKİ MONEYGRAM OFİSİ 
KAPATILDI 

Ülkedeki tek MoneyGram ofisi 9 Mart itibariyle 
kapatıldı. Banka çalışanları, MoneyGram servi-
sinin kapatılması konusunda, Türkmenistan’daki 
faaliyetlerinin durdurulduğunu ifade ettiler.Ba-
ğımsız analist Ammanrat Bugaev, olayın asıl ne-
deninin Senagat bankasının Garagum bankası ile 
birleşmesi olduğunu ve bu bankanın MoneyGram 
ile işbirliği yapmayı reddetmesidir.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE YAPILAN SALDI-
RININ DAVASI RAFA KALDIRILDI 
2016 yılında Batı Trakya Türklerinin partisi olan 
Dostluk, Barış ve Eşitlik Partisi’nin (DEB Parti-
si) Atina’da düzenlediği etkinliği basan Altın Şa-
fak adlı Yunan ırkçısı partinin milletvekilleri ve 
sempatizanlarına açılan dava rafa kaldırıldı. DEB 
Partisi bu uygulamaya sert tepki gösterdi. “Dost-
luk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile Helsinki İnsan 
Hakları İzleme Komitesi Yunanistan Gözlemcili-
ği tarafından Atina’da düzenlenen etkinliğin bası-
larak, partimizin başkan ve yöneticileri ile etkin-
liği düzenleyenlere tehditlerin savrulduğu, küfür 
ve hakaretlere maruz kalındığı çirkin saldırıyla 
ilgili olarak yapılan suç duyurusunun arşive kal-
dırılmasını ülkemizdeki adalet için bir kara leke 
olarak nitelendiriyoruz.” diye konuştu.

TÜRKMENİSTAN’DA ÖZEL SEKTÖRÜN EKO-
NOMİDEKİ PAYI YÜZDE 62’E ULAŞTI 
Türkmenistan’da 2008 yılında kurulan ve ülke-
deki küçük ve orta ölçekli işletmeleri bünyesinde 
barındıran Türkmenistan Sanayiciler ve Girişim-
ciler Birliği kuruluşunun 10.yılını kutladı.. Ülke 
ekonomisindeki katkısını yüzde 62 oranına yük-
selten Türkmen firmaların sayısı geçen 10 yılda 
18 bine yükseldi. 150 bin kişiyi istihdam eden 
Türkmen firmalar, ülke ekonomisine 15 milyar 
360 milyon manat yatırım yaptı.

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ: SİYASİ BİRLİK 
DEĞİLİZ
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anuar 
Jainakov yaptığı açıklamada, Sözcü Jainakov 1 
Ocak 2017’den itibaren Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu devletleri 
vatandaşları de dahil olmak üzere 45 ülkenin vi-
zesiz Kazakistan’a seyahat edebileceğini söyledi. 
Avrasya Ekonomik Birliğinin siyasi bir birlik ol-
madığını da ekleyerek, “Bu birliğe üye devletler 
vekilleri anlaşma üzerinde çalışırken bilinçli ola-
rak örgütü siyasileştirmeyi reddettiler ve bundan 
dolayı ulusal egemenliği etkileyen meseleler Bir-
liğin yetkisine girmiyor” dedi. 

TÜRKMENİSTAN’DA GIDA SIKINTISI BAŞLADI 
Türkmenistan’da gıda ürünleri eksikliği ve fiyatla-
rın artmasının sonucu olarak dükkânlarda zamanı 
geçmiş ürünlerin satılmaya başlandığı ve Aşkabat 
mağazalarında kullanım süresi belirtilmemiş yi-
yeceklerin satılmakta olduğunu söylendi. Bu tür 
ürünlerin ortaya çıkması ile ilgili etkenler olarak 
fiyatların artmasını, nüfusun çoğunluğunun satın 
alma gücünün azalmasını ve hükümetin tüketime 
sunulan ürünlerin kalite kontrolüne verdiği öne-
min eksikliğini gösterdiği belirtildi.
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KAZAKİSTAN’DA, “BÜYÜK BOZKIRIN MİLLİ 
GELENEKLERİ” FORUMU DÜZENLENDİ

Kazakistan’ın Atırau kentinde, 17 Mart tarihinde, 
“Büyük Bozkırın Milli Gelenekleri” Forumu dü-
zenlendi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın 
(TÜRKSOY) Genel Sekreter Düsen Kaseinov 
ile temsil edilen foruma, Kazakistan ve  Kırgı-
zistan’dan kurum ve kuruluş yöneticileri,  sanat 
ve edebiyat dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra, 
Türk Dünyası’nı temsilen 5 ülkeden 700’den 
fazla sanatçı katıldı. Konuşmasında, Kazakistan 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in “Halk-
ların, dünyada kendine yer edinmesi için birlik 
içinde ve rekabet edebilir olması gerekir.” sözünü 
hatırlatan Nogaev, “Günümüzde Kazakistan’da 
bütün halkaların birlik ve beraberlik içinde yaşa-
maları için tüm koşulların sağlandığını, toplumsal 
uzlaşı, siyasi istikrar, barış ve huzurun hakim ol-
duğunu vurgulayarak, ülkesinin dünyada kendine 
layık yer edindiğini” belirtti.

THY SEMERKANT’I DİREKT SEFERLERLE 
DÜNYAYA BAĞLADI 
THY’nin 121’inci ülkedeki 302. noktası UNES-
CO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine 
eklenerek koruma altına alınan Semerkant oldu. 
İpek Yolu üzerinde kurulan Semerkant THY’nin 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten sonra bu ül-
kede sefer yaptığı ikinci şehir oldu. THY Genel 
Müdürü Bilal Ekşi başlatılan direkt seferlerle Se-
merkant’ı, 121 ülkeden gelecek misafirlere açtık-
larını belirterek “Medreseleri, müzeleri, camileri, 
türbeleri ve rasathanesi ile mimaride şaheserleri 
barındıran bu inci şehrin, kısa sürede turizmde 
büyük mesafe alacağına inanıyorum. Bu kente 
hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ÖZBEKİSTAN İLE BİRLEŞİK KRALLIK 
ARASINDA ANLAŞMA 
 Özbekistan ile Birleşik Krallık Savunma Bakan-
lıkları askeri personel eğitimi alanında işbirliği 
memorandumu imzaladı. Anlaşma 17 Mart’ta 
Taşkent’te Özbekistan Savunma Bakanı Abdusa-
lom Azizov’la Birleşik Krallık’ın Özbekistan Bü-
yükelçisi Christopher Allan tarafından imzalandı.
Anlaşma çerçevesinde Özbek askeri personelin 
İngiliz ordusundaki askeri eğitimi, İngilizce eğiti-
mi, ortak tatbikat ve silahlı çatışma tecrübelerinin 
paylaşımı bulunuyor. Büyük Britanya’nın Öz-
bekistan Büyükelçisi Christopher Allan, Özbek 
askeri personelinin İngiltere’deki Royal Military 
Academy gibi askeri okullardaki eğitimine hazır 
olduklarını belirtti.

KAZAKİSTAN, ÇİN’E ÜRÜN İHRACATINI AR-
TIRDI
Kazakistan Tarım bakanı birinci yardımcısı Ar-
man Evniev ülkesinin 2017 yılında Çin’e yaptı-
ğı ürünlerin ihracatının üçte bir oranında artırıl-
dığını açıkladı.”Şimdi Çin pazarının bizim balık 
ürünlerimize, koyun ve atlarımıza, bal, buğday, 
soya ve fasulye gibi ürünlerimize talebi vardır. 
Sonuç olarak, bu ülkeye yaptığımız ihracat geçen 
seneye kıyasla yüzde 34,3 arttı. İlk defa Çin’e 7 
bin 700 ton soya fasulyesi ihraç ettik. Soya fasul-
yesi yağı ihracatı 7,3 kat artarken, dondurulmuş 
balık, bitkisel yağ ve yağlı tohum ihracatı 2,7 kat 
arttı, “diye konuştu.

KIRGIZİSTAN, İLK 35’E GİRDİ
Rusya’dan Kırgızistan’a giden seferlerin sayısı 
önceki yıla göre % 3 artarak 248 bine yükseldi 
ve Rusya’dan yapılan toplam turist seyahatlerinin 
sayısı % 25 artarak 40 milyona ulaştı.
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KASTAMONU 2018 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR 
BAŞKENTİ AÇILIŞ TÖRENİ

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, 
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “Kastamo-
nu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul’dan Şan-
lıurfa’ya, Edirne’den Kars’a kadar bütün şehirle-
rin farklı kültürleri ve farklı kültür miraslarının 
olduğunu söyledi. Yıldırım, “Türkiye olarak sı-
nırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. 
Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş 
ülkelerin değerlerini değerlerimiz bilerek, koru-
maya devam diyoruz.” dedi.
KIRGIZİSTAN’DA SU SAĞLIĞI SORUNU 
ALARM VERİYOR
Orta Asya’nın en büyük su potansiyeline sahip 
ülkesi konumunda olan Kırgızistan’da su sağlığı 
her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Dağlık ko-
numundan dolayı birçok su kaynağına sahip olan 
ülkede tesislerin yetersizliği nedeniyle sağlık açı-
sından zor günler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) Avrasya servisinin 
resmi Twitter hesabında bu durum ile ilgili önemli 
açıklamalarda bulunuldu. UNDP “Kırgızistan’ın 
su problemi bulunuyor. Her yıl resmi rakamlara 
göre 30 bin akut bağırsak enfeksiyonu teşhisi ko-
nuluyor. Bunların yüzde 24’ü parazitlerden kay-
naklanıyor. Güvenli içme suyuna sahip olmayan 
köylerde tifo oranı yüzde 86’lara kadar ulaşıyor.” 
ifadelerinde bulundu.
ÖZBEKİSTAN KONFERANSA HAZIRLANIYOR
Afganistan’da barışın sağlanmasına yönelik “Ka-
bul Süreci”, “Moskova Formatı”, “Asya’nın Kal-
bi-İstanbul Süreci” forumları ile “Şanghay İşbir-
liği Örgütü-Afganistan” irtibat grubu ve Bölgesel 
Ekonomik İşbirliği Afganistan Konferansı gibi 
uluslararası etkinliklerde yer alan Özbekistan, 
hazırlandığu Afkanistan Konferansı ile Orta As-
ya’daki güvenlik ve istikrarı doğrudan etkileyen 
Afganistan’daki barış sürecinde aktif rol almak 
istiyor.

TEBRİZ VE URMİYE ŞEHİRLERİNE TURİZMDE 
YENİLİK
Güney Azerbaycan’da Tebriz ve Urmiye şehir-
lerinde turizm sektöründe inovasyona yönelik 
önlemler alınmaya başladı. Tebriz Belediyesi Tu-
rizm Geliştirme Ajansı İcra Direktörü Rza Helili, 
“Tebriz 2018” projesi ve Nevruz tatilinin başla-
masıyla önceki yıllarda olduğu gibi “Bana sor” 
taksileri görevlerine başladığını açıkladı. Helili, 
“Bana sor” taksilerinin özelliğinin, sürücülerin 
şehri çok iyi tanıması ve yerel halkın onlara gü-
ven duyması olduğunu da ekledi. Urmiye Bele-
diyesi de turizm alanında benzer yenilikler yaptı. 
Bu bağlamda, Doğu Azerbaycan eyaletinin ilk 
turist otobüsü Nevruz tatilinde faaliyete başladı.
KAZAKLAR 3 BİN YILLIK TARİHE SAHİP OYU-
NU YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR
Kazakistan’da 2011’de kurulan Aşık Atma Fe-
derasyonu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü’nün (UNESCO) geçen yıl maddi 
olmayan miraslar listesine aldığı aşık oyununu 
yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyor. Aşık 
Atma Federasyonu Başkanı Jomart Sabırjanov 
yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın bağımsızlığını 
kazanmasının ardından aşık oyunu gibi milli spor 
oyunlarına önem verilmeye başlandığını belirtti. 
Sabırjanov, aşık oyununu halk arasında popüler-
leştirmek için çaba harcadıklarına işaret ederek, 
“7 yıl önce aşık oyununun kurallarını kabul ettik. 
Zamana uygun yeni kurallar geliştirerek, oyunu 
genç nesillere aktarmaya çalışıyoruz.” diye ko-
nuştu. Aşık oyunu bir spor dalı haline getirmeye 
çalıştıklarına dikkati çeken Sabırjanov, “Bu oyun 
ülkedeki tüm lise ve orta okullarda beden eğiti-
mi ders programı çerçevesinde öğretiliyor. Şu an 
10 binden fazla kişi aşık oynuyor. Her geçen gün 
aşık oyununa ilgi artıyor.” ifadelerini kullandı.
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ÖZBEKİSTAN’DA AB-ORTA ASYA DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI TOPLANTISI
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kami-
lov’un ev sahipliğindeki toplantıya, AB Dışişleri 
ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Fede-
rica Mogherini, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kay-
rat Abdırahmanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
Erlan Abdıldayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı 
Siraciddin Aslov ile Türkmenistan Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Vepa Haciyeva katıldı. Bölgele-
rarası iş birliğinin güncel meselelerin ele alındığı 
toplantıda, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları 
AB’nin yenilenmiş Orta Asya stratejisinin ha-
zırlanması ve 2019’da kabul edilmesine ilişkin 
planını desteklerken kendi ülkelerinin bu süreçte 
aktif olarak yer almaya hazır olduklarını dile ge-
tirdi. Taraflar, Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Bir-
liği arasındaki faydalı iş birliğini karşılıklı olarak 
daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirtir-
ken, bu çerçevede AB’nin Orta Asya bölgesinin 
istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir kalkın-
masını desteklemeye devam edeceği vurgulandı. 
Orta Asya bölgesinin ekonomik kalkınması, tica-
ri-ekonomik, yatırım ve teknolojiler, bilim-teknik 
ve eğitim alanlarındaki bölgelerarası iş birliğinin 
geleceğine ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu. 
KIRIM TATAR HALKININ LİDERİ KIRIMOĞLU 
TBMM’DE
Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hü-
seyin Şahin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyet ile 
görüştü. Kırımoğlu’nun verdiği mücadeleyi tak-
dirle izlediklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle 
sürdürdü: Kırım’daki soydaşlarımızın esenlik-
lerine, hak ve menfaatlerinin korunmasına özel 
önem veriyoruz. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanı-
madığımızı bir kere daha yinelemek istiyorum. 
Kırım Tatar Türklerinin güvenliğinin sağlanması, 
hak ve hürriyetlerinin güven altına alınması temel 
önceliğimizdir. Konuk Kırımoğlu ise, “Eğer du-
rum böyle devam ederse halkımızın geleceği bel-
lidir. Oradan bizim halkımız yok olacak. Yakın 
zamanda elimize Rus istihbaratının gizli mektubu 
geçti. Bunu uluslararası mahkemeye de yolladık. 
Burada, Kırım Tatar halkını, Rus taraftarı yapmak 
için neler yapılması konusunda söz yürütülüyor.
Dünya bu işgali tanımıyor ama yalnız tanımamak 
yeterli değil.” dedi.

KAZAKİSTAN’DA, KUZEY ARAL PROJELERİ 
BÖLGE HALKINA UMUT OLDU
Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev, Kızı-
lorda eyaletine yaptığı ziyaret çerçevesinde, Aral 
bölgesi halkı ile Kuzey Aral’ın gelişimi üzerine 
bir toplantı düzenledi. Toplantıda Kuzey Aral pro-
jelerinin uygulanması, bölgenin sulanan alanları-
nın iyileştirilmesi de dahil olmak üzere tarımsal 
olanakların geliştirilmesi ele alındı. Sagintayev, 
bölge ekonomisinin gelişmesini kolaylaştırmak 
için Aral bölgesinin bütçesinin artırılacağını ve 
bölgede yeni üretim tesislerinin açılması adına 
bir dizi tedbir uygulanacağını aktardı. Sagintayev 
ayrıca, Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in giri-
şimiyle başlatılan “Aral Gölü’nün Kurtarılması 
için Uluslararası Fon”un olumlu dönüşleri hak-
kında da bilgi vererek, Aral Gölü’nün Kazakistan 
bölümünün yeniden canlandığını hatırlattı.
TÜRKMENİSTAN’DA SEÇİM SONUÇLARI
Türkmenistan’da 25 Mart Pazar günü gerçekleşti-
rilen parlamento başta olmak üzere halk maslahatı 
ve geneş üyelerini belirleyen genel seçimlerin so-
nuçları açıklandı. Ülke genelindeki seçmenlerin 
%91.75’nin katıldığı seçimde, 284 adaydan 125’i 
milletvekilliğine, 3.059 adaydan 240’ı vilayet ve 
1.200’si ilçe ve şehir halk maslahatı üyeliğine, 
13.215 adaydan 5.900’ü geneş üyeliğine seçildi.
Seçimlerde Türkmenistan’da faaliyet gösteren 3 
parti; Demokratik Parti, Sanayiciler ve Girişim-
ciler Partisi ve Ziraat Partisi yanı sıra vatandaş 
grubu aday gösterdi. Demokratik Partinin 3.257 
temsilcisi milletvekilliğine, halk maslahatı ve ge-
neş üyeliğine seçilirken, Sanayiciler ve Girişim-
ciler Partisi’nden 352 temsilci, Ziraat Partisi’nde 
1.358, vatandaş grubundan 2.498 temsilci seçildi.
KIRGIZİSTAN BAŞBAKANI SAPAR İSAKOV, 
ÖZBEKİSTAN’DA
Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, Özbek-Kır-
gız sınırındaki problemleri iyileştirmek için ku-
rulan Sınır Bölgeleri Başkanları Konseyi’nin ilk 
oturumuna katılmak için Özbekistan’a gitti.  An-
dican’da yetkililer ile bir araya gelen Sapar İsa-
kov ayrıca burada Özbekistan Başbakanı Abdulla 
Aripov ile görüştü. İki başbakan anlaşmalara göre 
oluşturulmuş Sınır Bölgeleri Başkanları Konse-
yi’nin ilk oturumuna başkanlık ettiler. Karşılama 
ve resmi temaslar boyunca Özbek ve Kırgız taraf-
ları kültürel etkinlikler ile ilişkileri pekiştirdiler.
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BAŞKONSOLOS’TAN BATI TRAKYA TÜRKLE-
RİNE ANLAMLI ZİYARET

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gümülcine Başkonso-
losu Murat Ömeroğlu,  Gümülcine Türk Genç-
ler Birliği’ni ziyaret ederek soydaşlarla buluştu.  
Gümülcine Türk Gençler Birliği, sosyal medya 
hesaplarında yaptığı açıklamada “30 Mart 2018 
Cuma günü T.C. Gümülcine Başkonsolosu Sayın 
Murat ÖMEROĞLU Gümülcine Türk Gençler 
Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarete GTGB Başkanı 
Necat AHMET, Kadın Kolu Başkanı Aslı ALİ ve 
Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.” şeklinde 
ifadelerde bulundu. 
TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ KASEİNOV, AR-
NAVUTLUK’U ZİYARET ETTİ
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Yunus Emre Ens-
titüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre 
Enstitüsü Tiran şubesini ziyaret etti. Bugün, 30 
Mart’ta gerçekleşen Arnavutluk temasları kapsa-
mında heyet, ilk olarak Türkiye’nin Tiran Büyü-
kelçisi Ahmet Murat Yörük tarafından karşılandı.
Kaseinov, Topçu ve Ateş daha sonra Arnavutluk 
Kültür Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi’yi maka-
mında ziyaret etti. Kaseinov burada, Nevruz kut-
lamaları anısına Arnavutluk Kültür Bakanı Furx-
hi’ye bir hediye takdim etti.

TÜRKPA, PARLAMENTOLARARASI BİRLİK 
GENEL KURULU’NDA TEMSİL EDİLDİ
Parlamentolararası Birlik (PAB) 138. Genel Ku-
rulu 24-28 Mart 2018’de İsviçre’nin Cenevre ken-
tinde yapıldı. Göç meselesine dair küresel birliğe 
parlamenter katkı, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasında barışın bir araç olarak kullanılma-
sı, kadınların siyasette daha az temsil edilmeleri 
ile mücadele, yenilenebilir enerjinin geliştiril-
mesinde özel sektörün katkısının sağlanması ile 
sürdürülebilir ve güçlü toplumların inşa edilmesi 
gibi önemli meselelerden oluşan zengin ve kap-
sayıcı bir gündemle yapılan toplantılara 100’ün 
üzerinde ülke parlamentosundan 700’den fazla 
parlamenter ile uluslararası örgütlerin temsilcileri 
katıldı. PAB bünyesinde yer alan Yönetim Kuru-
lu, Daimi Komite, Parlamenterlerin İnsan Hakları 
Komitesi, Ortadoğu Sorunları Komitesi ile Kadın 
ve Genç Parlamenterler Forumlarının da düzen-
lendiği toplantılar sonunda ele alınan sorunlara 
ilişkin rapor ve deklarasyonlar kabul edildi. PAB 
Genel Kurulunda TÜRKPA’yı (Türk Dili Konu-
şan Ülkeler Parlamenter Asamblesi), temsil eden 
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, Parlamento 
Genel Sekreterleri Birliği toplantılarına katılarak 
bir sunum yaptı. Yıldız sunumunda TÜRKPA’nın 
kuruluşu, yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi 
verdikten sonra TÜRKPA üyesi parlamentoların 
inovasyon faaliyetleri ve toplumun bu sürece ka-
tılımının sağlanması noktasındaki tecrübelerine 
ilişkin paylaşımda bulundu.

AZERBAYCAN’DA, “TARİHSEL SÜREÇTE OS-
MANLI MİNYATÜRLERİ” SERGİSİ
Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakü 
Yunus Emre Enstitüsünün ortaklaşa düzenledi-
ği “Tarihsel Süreçte Osmanlı Minyatürleri” adlı 
resim sergisi Azerbaycan Milli İncesanat Müze-
sinde açıldı. Sergide, Osmanlı Devleti’nin kuru-
luşundan yıkılışına kadar farklı minyatür ustaları 
tarafından çizilen 41 farklı minyatür, Azerbay-
canlı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ: ÖZBEKİS-
TAN’DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GELİŞİYOR
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Özbe-
kistan’da basın özgürlüğüne dair kayda değer 
gelişmelerin olduğunu belirtti. Özbekistan’da 
İslam Kerimov’un ölümü sonrası yerine geçen 
Şevket Mirziyoyev döneminde HRW, Özbekis-
tan’da 7 yıl aradan sonra yeniden bir ofis açmıştı. 
HRW’nin Orta Asya sorumlularından insan hak-
ları araştırmacısı Steve Swerdlow Özbekistan’da 
ziyarette bulunarak ülkedeki basın özgürlüğünün 
durumunu inceledi. Gazeteci ve muhabirlerle bir 
araya gelen Swerdlow HRW’ye aktardığı rapor-
da gözle görülür gelişmelerin bulunduğunu ancak 
daha katedilmesi gereken önemli adımların oldu-
ğunu belirtti. Özellikle Kerimov döneminden beri 
çok uzun süreli hapis yatan gazetecilerin serbest 
bırakılmasının önemli bir adım olduğu belirtil-
di. Ayrıca Özbek gazeteciler artık daha rahat ve 
cesur davranabildiklerini belirttiler. Rüşvet, yol-
suzluk ve işkence gibi hassas meselelerde Özbek 
gazetecilerin haber yapabildikleri belirtildi.
NAZARBAYEV’DEN, GENÇLERE ÖNEMLİ ME-
SAJLAR
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, lideri olduğu Nur Otan Partisi’nin gençlik 
yapılanması olan Yaş Otan’ın 4’üncü Kongresine 
gönderdiği mesaj ile gençlere seslendi. Kongre-
nin açılışında Nazarbayev’in mesajını, Dışişleri 
Bakanı Gülşara Abdikalikova okudu. Nazarbayev 
gençlere mesajında, “Yaş Otan, girişimlerimi ve 
stratejik planlarımı destekleyen binlerce eğitimli 
ve genç vatanseveri bir araya getiren bir oluşum. 
Bağımsızlığın ilk gününden bu yana hükümet ve 
ben, birincil olarak gençliğin sorunlarına odak-
landık. Bu alanda pek çok program uygulamaya 
sokuldu. İnanıyorum ki, gençlerimiz yapılan işle-
rin sonuçlarının ve onlara verdiğimiz önemin far-
kındalar.” ifadelerine yer verdi. Yaşadığımız dö-
nemin, dördüncü sanayi devrimi nedeniyle dünya 
düzeninde trajik değişikliklere sahne olduğunu 
belirten Nazarbayev, “Uzun dönemli hedeflerimi-
ze ulaşabilmek için bu değişimleri kendi lehimize 
kullanabilmeliyiz. İşte bu yüzden Kazakistan’da 
ekonomik, ruhani ve sosyal çağdaşlaşmayı baş-
lattık.” mesajını aktardı. Nazarbayev mektubun-
da ayrıca “Sizler sadece ülkemizin geleceği değil, 
benim tarafımdan konulan hedefleri başaracak 
olan nesilsiniz.” mesajını da iletti.

KIRGIZİSTAN SİYASETİNDE ATAMBAYEV JE-
ENBEKOV KAVGASI
Kırgızistan’ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı 
olan Almazbek Atambayev ile halihazırda görev-
deki Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov ara-
sında siyasi kriz yaşanıyor. Eski Cumhurbaşkanı 
Atambayev, halefi Jeenbekov’un kardeşi Asılbek 
Jeenbekov’un mecliste milletvekili görevine de-
vam etmesine tepki gösterdi. Almazbek Atamba-
yev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov’un 
da üyesi olduğu “Kırgızistan’ın Sosyal Demok-
rat Partisi”nin (SPDK) lideri konumunda bulu-
nuyor. Atambayev, SPDK kurultayından hemen 
sonra Bişkek’te düzenlediği basın konferansında 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov’u sert bir 
dil ile eleştirdi. Atambayev yaptığı basın açıkla-
masında “Asılbek Jeenbekov iyi bir insan. Ancak 
kardeşi Cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken 
onun milletvekili olarak kalması iyi değil. Ben 
seçim döneminde desteklediğim Sooronbay Je-
enbekov’a da bunu dedim. Ancak bu durum hala 
değişmedi ama ben hala sözlerimin arkasında-
yım.” ifadelerini kullandı. Asılbek Jeenbekov’un 
yeterince siyasi arenada süre geçirdiğini belir-
ten Atambayev “Asılbek Jeenbekov SPDK’dan 
oldukça faydalandı. Üç kez milletvekili, iki kez 
de parti sözcüsü oldu. Kendisinin milletvekilliği 
artık toplumda tepkilere yol açmaktadır. Bunları 
ben dile getirmezsem kim konuşacak?” dedi
TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANI, OĞLU-
NU DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI YAPTI
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Ber-
dimuhammedov, oğlunu Dışişleri Bakan Yardım-
cısı görevine getirdi. 36 yaşındaki Serdar Berdi-
muhammedov’un ayrıca babasının varisi olacağı 
düşünülüyor. Serdar Berdimuhammedov daha 
önce Mart 2017’de Türkmenistan Meclisi Adalet 
Komisyonu başkanlığına getirilmişti. Serdar Ber-
dimuhammedov milletvekilliği görevine geldiği 
Kasım 2016’dan önce ise Dışişleri Bakanlığı En-
formasyon Dairesi Başkanlığını yürütüyordu.
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini

Yayın Nu. 1: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 10: Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 11: Haziran 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 12: Temmuz 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 13: Ağustos2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 14: Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Işığında Referandum Analizi, 2017
Yayın Nu. 15: Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 16: Ekim 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 17: Uluslararası Hukuk Açısından Kırım’ın İlhakı, 2017
Yayın Nu. 18: Kasım 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 19: Aralık 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 20: Ocak 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 21: Şubat 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 22: Türk Dünyası Devletlerinin Teşkilât Yapıları, 2018
Yayın Nu. 23: Mart 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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