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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Nisan 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, “Nisan 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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MART AYINDA 300 MİLYON DOLARLIK İH-
RACAT 

Türkmenistan borsasında Türkmenistan’da üreti-
len ürünler satılmakta ve her ay satılan ürün mik-
tarı giderek artmaktadır.  Mart ayında Türkme-
nistan borsasında yaklaşık 300 milyon dolarlık 
ürün satıldı. Ürünler özellikle, Rusya, Türkiye, 
Kırgızistan, Özbekistan, ABD, BAE, İngiltere, 
Almanya, Afganistan gibi ülkelere satıldı.  Mart 
ayının ilk haftasında 27,5 milyon dolarlık mal 
satılırken,  geçen ayının ikinci haftasında ise, 84 
milyon 907 bin dolarlık ürün satıldı. Mart ayının 
üçüncü haftasında 58 milyon 961 bin dolarlık 
mal satıldı. Haftalık ihracat özellikle Mart ayının 
son haftasında arttı ve 125 milyon 500 bin dolar-
lık mal satıldı. 2018 yılı Mart ayında Türkmenis-
tan borsasında ABD dolarında satılan ürünlerin 
toplamı 296 milyon 868 bin ABD doları olarak 
gerçekleşti.

ESKİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TÜRKMENİS-
TAN’DA PARTİ BAŞKANI OLDU 

Türkmenistan Demokratik Partisinin 8. Kurul-
tayı gerçekleşti. Kurultayda Partiye yeni başkan 
seçildi. Türkmenistan Demokratik Parti Başkanı 
görevini Kasımguli Babayev yürütüyordu. Ba-
bayev Türkmenistan Meclis Başkan yardımcı-
sı görevine atanmıştı. Gerçekleşen Kurultayda 
parti Başkanlığına, daha önce Türkmenistan’ın 
Ankara büyükelçisi görevini yürüten,  daha son-
ra Brüksel büyükelçiliğine atanan Serdarov Ata 
Övezoviç atandı.

TÜRKMENİSTAN İRAN ARASINDA HÜKÜMLÜ 
TAKASI 

Türkmenistan’da tutuklu veya hükümlü bulunan 
283 İran vatandaşı Lütfabad Sınır Kapısı’nda 
yargı yetkililerinin huzurunda ülkeye nakledildi. 
Buna karşılık İran’ın 4 Türkmenistanlı mahkû-
mu ülkelerine teslim ettiği kaydedildi. Söz ko-
nusu takasın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruha-
ni’nin Aşkabat’ta Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbanguli Berdimuhammedov ile yaptığı gö-
rüşmeler kapsamında alınan karar üzerine ger-
çekleştiği ifade edildi.

AZERBAYCAN’DA ULUSLARARASI TURİZM 
VE SEYAHAT FUARI’NA BÜYÜK İLGİ 

Bakü EXPO Merkezi’nde düzenlenen Azerbay-
can’ın en önemli turizm etkinliği olarak göste-
rilen fuara ilgi büyük. Fuar ziyaretçileri 20 ci-
varında kuruluşun katıldığı Türkiye standına 
büyük ilgi gösterdi. Bu yıl 17’incisi düzenlenen, 
20 ülkeden 277 şirketin katıldığı fuar, 7 Nisan’da 
sona erdi.

25 YILDA KAZAKİSTAN’DA 80 MİLYAR DO-
LARLIK YATIRIM 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, başkent Astana’da Chevron enerji şirketinin 
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Michael 
K. Wirth başkanlığındaki heyetle ile bir araya 
geldi. Hilton otelinde yapılan görüşmede taraf-
lar, petrol üretimi ve rafinajı alanında işbirliği 
geliştirmenin perspektiflerini ele aldı. Nursultan 
Nazarbayev, son yıllarda tarafların yakın ve kar-
şılıklı olarak faydalı ilişkiler kurduğunu ve yeni 
bir işbirliği aşamasına girildiğini belirti. Chev-
ron liderliğindeki Konsorsiyum’un, Kazakis-
tan’a 37 milyar dolarlık petrol yatırımı yapacağı 
bildirilmişti. Chevron’un 25 yıllık süre zarfında 
ise Kazakistan’a yaklaşık 80 milyar dolar ka-
zanddırdığı dile getirildi.
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TÜRK DÜNYASI “TÜRK TARİHİ” DERSİNDE 
BULUŞACAK 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konse-
yi-TDİK) üye ülkelerin tamamında okutulacak 
“Ortak Türk Tarihi” dersini, gelecek yıl ortaokul 
8’inci sınıflardan itibaren seçmeli dersler arası-
na aldı. MEB; Türk Konseyi, Türk dili konuşan 
ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek 
amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009’da 
kuruldu. Türk Konseyinin üyeleri arasında 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, 
Özbekistan ve Türkmenistan bulunuyor.

URMU GÖLÜ BİR YILDA 23 KİLOMETREKARE 
KÜÇÜLDÜ

Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen 
Urmu Gölü, İran’ın kuzeybatısında Batı Azer-
baycan eyaleti ile Doğu Azerbaycan eyaleti ara-
sında bulunuyor. Göl, kuraklıktan önce 5 bin 200 
kilometrekare yüz ölçümüne sahipti. En derin 
noktası yaklaşık 16 metre olan gölün büyük bir 
kısmı kurudu. Urmu Gölü’nün kapsadığı mevcut 
alan 2 bin 276 kilometrekaredir. Bu da geçen yıla 
göre 23 kilometre azaldığını gösteriyor. 

KAZAKİSTAN’DA, EĞİTİM SİSTEMİ GİRİŞİMCİ 
YETİŞTİRECEK 

Kazakistan’da, “Atameken” Ulusal Girişimciler 
Odası Başkanı Timur Kulibayev, Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın müfredata girişimcilik temelleri-
ni öğretecek yeni bir ders ekleyeceğini açıkladı. 
Kulibayev’e göre “Atameken”, iş dünyasının 
ombudsman (kamu denetçisi) kurumu olarak 
genç nesli erken yaşlardan girişimciliğe çekmek 
istediğini söyledi. Söz konusu müfredatın daha 
önce 80 üniversitede 4 bin 500’den üniversiteli 
tarafından seçildiğine dikkat çekti.

RUBLENİN SERT DÜŞMESİ TENGE KURUNU 
VURDU 

Rus Rublesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) uyguladığı yaptırımlarının yetkisi altında 
yüzde 4,3 oranında değer kaybetti. Dolar karşı-
sında Rus rublesi, Kasım 2017’den bu yana ilk 
defa 60 bandını aştı. Rusya’nın Avrasya Ekono-
mik Birliği’ndeki en büyük ortağı Kazakistan’da 
kur değişikliğine neden oldu.

AZERBAYCAN’DA İLHAM ALİYEV YENİDEN 
CUMHURBAŞKANI 

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimi heyecanı 
yaşandı. Seçime katılım oranı yüzde 74,51 oldu. 
Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk 
sonuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cum-
hurbaşkanı İlham Aliyev kazandı. Seçimde Ali-
yev’in yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi’nden 
3 muhalefet partisi lideri, 1 bağımsız milletvekili 
ve meclis dışından 3 aday yarıştı.894 yabancı, 
58 bin 175 yerli gözlemci seçimde görev yaptı. 
Türkiye’den de 15 milletvekili seçimde gözlem-
ci olarak yer aldı. 

TÜRKMENİSTAN KABİNESİNDE DEĞİŞİKLİK 

10 kişiden oluşan Bakanlar Kurulu Başkan Yar-
dımcılarından 3’ü, başka göreve atanmak üzere 
kabinedeki görevlerinden alındı. Görevden alı-
nan başkan yardımcılarından Maksat Babayev 
ve Bayram Annameredov, Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un çok 
önem verdiği TAPİ projesinin inşası ile ilgili gö-
revlere atanırken; Orazmurat Gurbannazarov’da, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 
Bakanlar Kurulunun yeni üyeleri de belirlendi. 
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NURSULTAN NAZARBAYEV: HER GÜN LA-
TİNCE YAZIYORUM 

Devlet Başkanı Nazarbayev, “Kazakistan’ın ilk 
başarısı dünya toplumunda haklı yerini alma-
sıydı. İkinci başarı, yeni Astana başkentinin in-
şasıydı.” Dedi. Nursultan Nazarbayev, “Üçüncü 
- bağımsız bir ülke olarak kimsenin etkisi olma-
dan, egemen bir devlet olarak alfabesini, yazıla-
rını seçti. Her ülkede böyle bir etkinlik önemli 
ve unutulmaz olarak kabul edilir. Bunu, dilimiz 
gelişebilsin diye, Kazakistan’ın dünya liderle-
rinden biri haline gelebilmesi için yaptık. Bugün 
böyle bir karar verdik. Yavaş yavaş, yeni bir al-
fabe tanıtımı başlamalıdır. Ben her gün bu alfa-
be ile Abai’nın sözlerini, düşüncelerini yazarım. 
Bana göre bu çok zor değil,” ifadesini kullandı.

ÖZBEKİSTAN ASILLI GİRİŞİMCİ, ÇOÇUKLAR 
İÇİN MEYVE CİPSİ ÜRETİYOR

Türkiye’ye 15 yıl önce Özbekistan’dan göç 
eden Ahıska Türkü Gülendar Kibaroğlu, hem 
anne hem de öğretmen olarak çocuklara sağlıklı 
gıda üretiyor. Torbalı’daki ortaokullarda ücretli 
fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan Kibaroğlu, 
sanayi sitesinde kiraladığı atölyede ise hiçbir 
katkı malzemesi kullanmadan meyve kurusu 
hazırlıyor. Makine mühendisi eşi Mihrali 
Kibaroğlu’nun projesini çizip, hazırladığı 2 
makineyle kuru meyve üretimine başlayan 
Kibaroğlu, ailecek 6 aydır üretim yaptıklarını 
belirterek, “Makinelerimizden biri meyveleri 
kesiyor biri ise kurutuyor. Gözetmenlerin önün-
de üretim yaptık ve projemizi onayladılar. Ma-
kineleri ilk kullanan biz olduğumuz için Ar-Ge 
çalışması devam ediyor. Portakal, elma, cennet 
elması çok güzel sonuç verdi. Meyvelerin değer-
lerini kaybetmeden kurutuyoruz” dedi.

TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN’IN 4’ÜNCÜ BÜYÜK 
TİCARİ ORTAĞI 

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Özbekistan’ın top-
lam dış ticaret hacminde, yüzde 5’lik pay ile 
4’üncü sırada yer aldı. Özbekistan Devlet İsta-
tistik Kurumu verilerine göre, ülkenin dış ticaret 
hacmi bu yılın ilk 3 ayında 7,9 milyar dolar ola-
rak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Özbe-
kistan’ın ihracatı 4,1 milyar dolar, ithalatı ise 3,8 
milyar dolar oldu. Özbekistan’ın en büyük ticari 
ortakları arasında ilk sırada yüzde 18,6’lık pay 
ile Rusya yer alırken, Rusya’yı yüzde 17,4’lük 
pay ile Çin, yüzde 7,3’lük pay ile Kazakistan ve 
yüzde 5’lik pay ile Türkiye izledi.

KAZAKİSTAN’DAN ÇİN VE HİNDİSTAN VA-
TANDAŞLARI İÇİN 72 SAATLİK VİZE 

Kazakistan’da Çin ve Hindistan vatandaşları için 
üç günlük vizesiz bir rejim uygulanacağı açık-
landı. Kazak hükümetine dayandırdığı haberin-
de, ilgili kararın 12 Nisan’da çıktığı bildirildi.

NAZARBAYEV ÜNİVERSİTELERİN SAYISINI 
AZALTMAYI ÖNERDİ 

‘Yeni İnsani Bilgiler’ projesi kapsamına alınan 
ders kitaplarının tanıtım toplantısında konuşma 
yapan Nazarbayev, yükseköğretim kurumlarının 
sayısının değil eğitim kalitesinin önemli oldu-
ğunu vurguladı. Nazarbayev, “Şu an ülkede 130 
üniversite var ancak nicelik değil nitelik önem-
lidir” diyerek devlet üniversitelerinin bilişim, 
mühendislik ve teknik uzmanlık alanlarında özel 
üniversitelerden geride kaldığına dikkat çekti. 
Kazak lider gençlere diploma sahibi olma ama-
cıyla üniversite okumanın bir anlamı olmadığını 
söyleyerek “2-3 diploması olup iş bulamayanlar 
var,” diye konuştu.
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ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK DİL EĞİTİMİ

Kastamonu Üniversitesi ile Taşkent Maliye Ens-
titüsü arasında imzalanan protokol ile müfredata 
Türkçe de eklendi. Protokole göre Enstitü bün-
yesinde Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi kurulacak. Protokolü imzalayan Kasta-
monu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasin Şerifoğ-
lu, iki kardeş devletin ortak dilde buluşmasının 
sevindirici olduğunu söyledi. Enstitü Rektörü 
Haydarov Nizamettin ise ikili ilişkilerde ortak 
akıl için Türkçe eğitimin önemli olduğunu söy-
ledi.

KAZAKİSTAN’DA 3. ULUSLARARASI EKONO-
Mİ, FİNANS VE ENERJİ KONGRESİ BAŞLADI

Kazakistan’ın Almatı şehrinde “Reel ve Finan-
sal Sektöründe Jeopolitik Değişimleri Anla-
mak” konulu 3. Uluslararası Ekonomi, Finans 
ve Enerji Kongresi başladı. Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Reel ve Finansal Sektöründe Jeo-
politik Değişimleri Anlamak” konulu 3. Ulusla-
rarası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi’nin 
açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 2015 No-
bel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, 
Almatı Başkonsolosu Oğuz Kaan Köksal, Mü-
tevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek 
ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yanı sıra Türkiye, Kaza-
kistan ve Kırgızistan’dan akademisyenler katıl-
dı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yıldız, 
Türk dünyasının ilk Nobel ödülü sahibi Sancar’ı 
Kazakistan’da ağırlamaktan onur duyduğunu 
dile getirerek kongrenin başarıyla geçmesini di-
ledi. 

KIRGIZİSTAN’DA, ÇİFTE VATANDAŞ MİLLET-
VEKİLİ YETKİLERİNDEN MAHRUM EDİLDİ 

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), 
Kazakistan vatandaşlığına sahip olduğu tes-
pit edilen Jogorku Keneş milletvekili Damir-
bek Asılbek Uulu’nun yetkilerinden mahrum 
edildiğini açıkladı. Daha sonra Kazak Dışişleri 
Bakanlığı Damirbek Asılbek Uulu’nun Kaza-
kistan vatandaşlığına sahip olduğunu ve Jambıl 
eyaletinde ikamet ettiğini resmen bilgilendirdi. 
Bununla beraber, Kırgız milletvekili Damirbek 
Asılbek Uulu’nun 2020’ye kadar geçerli olan 
çifte pasaport sahibi olduğu biliniyor. 

FRANSA’DAN ÖZBEKİSTAN’A TEKNOLOJİ 
DESTEĞİ 

Fransa, Thales International uydu takımlarının 
yanı sıra uyduların geliştirilmesi ve üretimi ko-
nusunda Özbekistan ile işbirliği yapma planları-
na sahip. Çeşitli amaçlar için uyduları fırlatmak 
ve yönetmek dâhil olmak üzere karmaşık uzay 
sistemleri oluşturma alanında çalışmaların da 
yapılacağı bekleniyor. Şirket ayrıca, Özbekistan-
lı uzmanların eğitileceği bir üs kurmayı da plan-
lıyor. Özbekistan’da iş yapma deneyimine sahip 
şirket daha önce biyometrik kontrol temelinde 
pasaport ve vize belgelerinin düzenlenmesi için 
bir sistemin oluşturulmasında yer aldı.
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KAZAKİSTAN’IN ULUSLARARASI REZERVİ 
90,4 MİLYAR DOLAR OLDU

Kazakistan’ın Ulusal Ekonomi Bakanı Timur 
Suleymenov, 1 Nisan 2018 itibariyle ülkenin 
uluslararası rezervlerinin yüzde 1,5 oranında ar-
tarak 90,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Baş-
kent Astana’da, dün Hükümet Evi’nde düzenle-
nen genel oturum toplantısında açıklama yapan 
Bakan Suleymenov, aynı dönemde ülkenin altın 
ve döviz rezervlerinin yüzde 1,1 artarak 31,1 
milyar dolara ulaştığını söyledi. Suleymenov’a 
göre, Ulusal Fon’un döviz rezervleri yüzde 1,6 
artarak 50,3 milyar dolar oldu. Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla’nın (GSYH) büyüme oranı ise yüzde 
4,1’e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ülke 
ekonomisi yüzde 3,6 seviyesinde büyümüştü. 

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV 
YEMİN EDEREK GÖREVİNE BAŞLADI

Azerbaycan’da 11 Nisan gerçekleştirilen seçim-
de oyların yüzde 86,02’sini alarak dördüncü kez 
cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Mil-
li Meclis’te yemin töreni düzenlendi. Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, törende 
yaptığı konuşmada Merkezi Seçim Komitesi ta-
rafından açıklanan seçim sonuçlarının Anayasa 
Mahkemesi tarafından onaylandığı ve Aliyev’in 
bugünden itibaren resmen Cumhurbaşkanı oldu-
ğunu belirtti. Daha sonra kürsüye davet edilen 
Aliyev, anayasa üzerine el basarak “Cumhurbaş-
kanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, 
devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü ko-
ruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime 
yemin ederim.” Dedi. Törene bakanlar, devlet 
komiteleri başkanları, milletvekilleri ve yabancı 
ülkelerin temsilcileri katıldı. 

OSMANGAZİ’YE ÖZBEKİSTAN’DAN KARDEŞ 
ŞEHİR

Osmangazi Belediyesi, Türkiye ile Özbekistan 
arasında kardeşlik bağının güçlenmesi ve kültü-
rel değerlerin paylaşılması adına Özbekistan’ın 
Turakurgan Belediyesi ile kardeş şehir protoko-
lü imzaladı. Osmangazi Belediyesi tarafından 
14’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve 
Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ne yabancı konukların 
ilgisi büyük oldu. Yüzlerce yabancı misafir, fetih 
şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere 
katılarak fetih coşkusunu yaşarken, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özbekistan 
Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Muro-
dhucayev ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

AŞKABAT VE BÜKREŞ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ-
Nİ ARTTIRIYOR

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Türkme-
nistan-Romanya Hükümetler arası Ekonomik 
İşbirliği Komisyonu’nun 7.olağan toplantısı ger-
çekleştirildi. Toplantıda, iki ülke üst düzey dev-
let yetkilileri tarafından imzalanan anlaşmaların 
hayata geçirilmesi yanı sıra ekonomik işbirliği 
konuları ele alındı. Romanya heyetine, Roman-
ya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Ste-
fan-Radu Oprea başkanlık etti. Türkmenistan’ın 
ileri sürdüğü petrol gaz ve ulaştırma alanındaki 
dev projeleri masaya yatırıldı. Romanya tarafı, 
özellikle Türkmenistan petrol-gaz endüstrisi-
nin ürünlerini satın almayı ve Karadeniz’in en 
önemli ikinci limanı olan Köstence ile Hazar 
Denizi’ndeki yakında hizmete açılacak en büyük 
Türkmenbaşı uluslararası limanı arasında bağ-
lantıların kurulmasına büyük ilgi gösterdiklerini 
ifade etti.
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AZERBAYCAN ORDUSU KARABAĞ’DA ER-
MENİ İHA’SI DÜŞÜRDÜ 

Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesinde Ermeni-
lere ait İnsansız Hava Aracı (İHA) olan bir dronu 
etkisiz hale getirdi. Dronun quadcopter mode-
line sahip olduğu belirtildi. Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetlerinden yapılan açıklamada bir Ermenis-
tan ordusuna ait İHA’nın düşürüldüğü öğrenildi. 
İHA’nın Karabağ’ın Terter cephesindeki Azer-
baycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı 
belirtildi.

KIRGIZİSTAN’DA HÜKÜMET DÜŞTÜ

Kırgızistan’da Başbakan Sapar İsakov’un koa-
lisyon hükümeti güvensizlik oylamasıyla düştü. 
Kırgızistan Parlamentosu’ndaki muhalif Ata-
yurt-Cumhuriyet Partisi Milletvekili Jırgalbek 
Turuskulov, beş partiden üçünün hükümetin 
2017 yılı raporunu başarısız bulduğunu belirte-
rek, hükümet için güvenoyu tazeleme talebinin 
gündeme alınmasını istedi. Meclisin Anayasa 
Mevzuatı, Devlet Yapısı, Yargı ve Hukuki Ko-
nular Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardın-
dan genel kurulda yapılan oylamada İsakov hü-
kümeti güvenoyu alamadı. Eski Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev’in desteği ile başbakanlık 
koltuğuna oturan 40 yaşındaki İsakov, kabinesi-
nin ekonomideki başarısızlığı nedeniyle eleştiri-
liyordu. 

RUS LUKOİL ŞİRKETİ ÖZBEKİSTAN’DA GAZ 
İŞLETME TESİSİ AÇTI 

Rus Lukoil şirketinin Özbekistan’ın Buhara böl-
gesinde yılda 8 milyar metreküp gazın işlenece-
ği Kandım tesisi devreye alındı. Toplam yatırım 
tutarı 3,4 milyar doları bulacak tesisin açılışı-
na, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya 
Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Lukoil Baş-
kanı Vagit Alekperov ile çok sayıda davetli katıl-
dı. Mirziyoyev, buradaki konuşmasında, ülkenin 
kalkınma stratejisinin hayata geçirilmesi için yü-
rütülen çalışmaların sanayinin öncü sektörlerinin 
geliştirilmesine hizmet ettiğini belirtti. Mirziyo-
yev, Kandım gaz işleme tesisinin Özbekistan ile 
Rusya arasındaki iş birliğinin açık bir örneği ol-
duğunu ifade etti. Lukoil’in Özbekistan’daki en 
büyük yatırım projesi olan Kandım gaz işleme 
tesisinde yılda 8 milyar metreküp gaz işlenecek. 
2 bin kişiye istihdam sağlayacak tesiste arındırıl-
mış doğalgazın yanı sıra gaz kondensatı, kükürt 
ve diğer yan ürünler de üretilecek. 

KAZAKİSTAN NÜFUSU ARTIYOR

2018 yılının 1 Şubat itibarıyla Kazakistan nüfu-
sunun 18 milyon 177,7 bin kişi olduğu bildirildi. 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı’ndan ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada nüfustaki doğal 
artışın bir önceki yıla göre %1,3 (240,6 bin kişi) 
oranında arttığı bildirildi. Şehirlerdeki nüfus 
toplam nüfusun  % 57,4’ünü (10 milyon 439,6 
bin kişi) ve taşra nüfusu ise   % 42,6’sını (7 mil-
yon 738,1 kişi) oluşturmakta. 2018 yılının Ocak 
ayında 33,3 bin çocuk doğdu, bu göstergenin de 
bir önceki yılın aynı dönemindeki %4,4 oranlık 
göstergeden daha fazla olduğu kaydedildi.  Ka-
zakistan’a göç edenlerin sayısı ise 1.360 kişi 
olurken ülkeden göç edenlerin sayısı da 2.258 
kişiye ulaştı. 
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PETROL FONU’NA 133 MİLYAR DOLAR GELDİ

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (SOFAZ) , geç-
tiğimiz 17 yılda elde edilen gelirleri açıkladı. 
Nisan 2001’den 1 Nisan 2010’a kadar Petrol 
Fonu’nun 130 milyar metreküp Azeri-Çıralı-Gü-
neşli bloku aldığı belirtiliyor. 551 milyon ABD 
doları geldi. Vakfa göre, Şah Deniz doğal gaz 
sahası 2007’den beri 2 milyar dolar yatırım ya-
pıyor. 506 milyon ABD doları eklendi.

NAZARBAYEV: ORTA ASYA’DA PROBLEM-
LERİMİZİ ÇÖZMEK İÇİN YABANCI ÜLKELERE 
İHTİYACIMIZ YOK

10 yıldan fazla bir süredir bir araya gelemeyen 
Orta Asya ülkeleri liderleri Astana’da buluştu. 
1. Orta Asya Liderler Zirvesi, Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da gerçekleştirildi. Zirveye Ka-
zakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan, 
cumhurbaşkanlığı seviyesinde katılım gösterdi. 
Orta Asya’da İslam Kerimov’un ölümü sonrası 
gelişen ülkeler arası ilişkilerin sonucu olarak, 
Orta Asya ülkeleri liderleri yabancı bir ülke 
olmadan 2009 yılından sonra ilk kez bir araya 
geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in ev sahipliğinde geçen ve kendisinin 
deyimiyle “yeni bir ortamda” gerçekleştirilen 
zirvede birçok önemli başlık ele alındı. Zirvede,  
bölgesel ticaretin arttırılması ve bu tür zirvelerin 
her yıl nevruzdan önceki hafta sonu toplanması 
üzerinde duruldu.  Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev “Orta Asya’da problem-
lerimizi çözmek için yabancı ülkelere ihtiyacı-
mız yok. Bunu kendi başımıza halledebiliriz. Bu 
toplantının nedeni de budur.” ifadelerini kullan-
dı.

BİŞKEK’TE İLK DEFA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLE-
BİLEN SOKAK MÜZİK ENSTRÜMANLARI KU-
RULDU

Kırgız Cumhuriyeti Alman Ulusal Üniversiteler 
Birliği (DVV International) ve Bişkek Kalkınma 
Ajansı’nın temsilcilikleri ile birlikte “Gençlik 
Geliştirme Enstitüsü” adlı sivil toplum örgütü, 
Bişkek Gençlik Sokağı’nda geri dönüştürülebilir 
malzemelerden müzik enstrümanları kurdu. Mü-
zik enstrümanlarının kurulumu, “Genç Liderler 
Okulu” bölgesel projesi katılımcıları tarafından 
başlatıldı. Sivil Toplum Örgütü “Gençlik Geli-
şim Enstitüsü” ne göre, bu etkinliğin amacı şehir 
halkını yaratıcılığa dâhil etmek, kültürü geliş-
tirmek ve şehrin görünümünü geliştirmek, genç 
müzisyenlerin ve müzikseverlerin profesyonel 
gelişimini sağlamak.

KIRGIZİSTAN’IN YENİ BAŞBAKANI MUHAM-
MEDKALIY ABILGAZİYEV OLDU

Kırgızistan Meclisi’nde yapılan oylama sonucu 
ülkenin yeni başbakanı 50 yaşındaki Muhamme-
dkalıy Abılgaziyev oldu. Ülkenin siyasi tarihinde 
ilk kez mecliste güven tazeleyemeyen Başbakan 
Sapar İsakov’un başındaki koalisyon hükümeti-
nin düşmesinin ardından, parti grup başkanları 
yeni koalisyonu belirleme çalışmalarını tamam-
landı. Sosyal Demokrat Partisi Grup Başkanı İsa 
Omurkulov, olağanüstü genel oturumda yaptığı 
konuşmada, meclisteki mevcut Sosyal Demok-
rat Parti, Kırgızistan Partisi ve Bir Bol Partisinin 
oluşturduğu koalisyona, Cumhuriyet-Atayurt 
Partisinin dâhil edildiğini açıkladı. Abılgaziyev, 
eski kabinede görev yapanların yarısını değiştir-
di.
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TÜRKİYE – AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ İLERİ 
SEVİYELERE TAŞINDI

2003 yılında ilk Cumhurbaşkanlığı seçimini 
kazanan Aliyev, 15 yıldır görevini sürdürüyor. 
Aliyev döneminde Azerbaycan, bölge istikrar 
ve barışına büyük katkı sundu. 15 yıllık süreçte 
Türkiye – Azerbaycan ilişkileri de stratejik or-
taklık seviyesine çıktı. Türkiye - Azerbaycan ti-
cari ilişkileri de çok ileri seviyelere ulaştı. Azer-
baycan, Türkiye’ye en fazla doğrudan yatırım 
yapan 3’üncü ülke konumuna yükseldi. Türkiye 
de Azerbaycan’ın en büyük yatırımcılarından 
biri haline geldi.

AZERBAYCAN PARLAMENTOSU, YENİ BAŞ-
BAKANI ONAYLADI

Azerbaycan’da parlamento, Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev’in dış politika danışmanlarından biri 
olan Nevruz Mamedov’un başbakanlık görevine 
getirilmesini onayladı. Mamedov geçen yıldan 
beri Aliyev’in dış politika danışmanı olarak ça-
lışıyordu. Mamedov daha önceyse cumhurbaş-
kanlığında özel kalem olarak görev yapmıştı.

TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN İLK KEZ OR-
TAK ASKERİ TATBİKAT YAPACAĞINI AÇIK-
LADI

İki ülke savunma bakanlıkları arasında ortak 
tatbikatın zamanlaması ve tatbikatta yer alacak 
asker ve askeri teçhizat sayısına ilişkin görüş-
melerin devam ettiği belirtilen açıklamada, or-
tak tatbikatın Özbekistan veya Tacikistan’daki 
herhangi bir askeri alanda gerçekleştirilebileceği 
ifade edildi. Ortak tatbikatın amacını terörle mü-
cadelede iş birliği konusu oluşturacak.

BİŞKEK’TE ÇİN KORKUSU 

Kırgızistan’ın son beş yılda Çin’e olan borcunun 
toplam dış borcuna oranı tam 22 kat arttı. 28 Şu-
bat itibariyle Kırgızistan’ın toplam dış borcu 4,4 
milyar dolara ulaştı. Bişkek’in Çin’e olan borcu 
ise, 1.71 milyar dolar. Bir Bol Partisi milletvekili 
Japarov, Çin’e olan dış borçları değerlendirerek 
Bişkek’in Pekin’e olan borcunun toplam borcun 
yüzde 44’ü olduğuna dikkat çekti. 2010 yılında 
Çin’e olan dış borç payının toplam borç oranı-
nın yüzde 2’si olduğunu hatırlatan milletvekili, 
Pekin’in borçlarını asla affetmediğini ve ödeme 
süresini de uzatmadığını dile getirdi. Japarov’un 
konuşmasında Kırgızistan’ın Çin’e 2023 yılına 
kadar 320 milyon dolar borcunu iade etmesi ge-
rekeceği kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN NÜKLEER SANTRAL PEŞİNDE 

Özbekistan, kendi nükleer santraline sahip olan 
Orta Asya’daki ilk ülke olabilir. Özbekistan’a 
göre, Orta Asya’da şimdilik tek olacak nükleer 
santralin inşaatına başlanmasının zamanı geldi. 
Devlet başkanı Şevket Mirziyoyev, Buhara’da-
ki “Kandym” gaz işleme kompleksinin açılışın-
da yaptığı konuşmasında; “Rusya ile yakında, 
muhtemelen bu yıl nükleer santralin yapımının 
başlaması hakkında bir anlaşma imzalayacağız. 
Sayın Putin ile imzaladığımız tüm anlaşmalar 
yürürlükte ve özel kontrol altındadır” dedi.
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ÖZBEKİSTAN’DAN TAPI GAZ PROJESİNE 
İLGİ

Özbekistan Devlet Başkanı basın açıklamasında, 
Türkmenistan’ın öncülüğünde yürütülen 
Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
(TAPİ) doğalgaz boru hattı projesinde yer 
alacaklarını kaydetti. Türkmen mevkidaşını 
bu projenin yeni etabının başlanması ile tebrik 
eden Mirziyoyev, dev bir projede yer almak 
için mutabık kaldıklarını ifade etti. TAPI doğal 
gaz projesi, Asya’nin doğal gaz haritasının 
yeniden çizilmesine getirecek, Türkmenistan 
doğal gazının Afganistan’ın üzerinden geçerek 
Pakistan’a ve Hindistan’a gönderilmesine olanak 
sağlayan,  Şubat ayında, 2. etabının inşasının 
başlamasına karar verilen dev doğal gaz boru 
hattı projesidir.

ASTANA’DA SAHTE SERTİFİKA DAVASI 

Sahte IELTS (İngilizce sınavı) sertifikaları tak-
dim ettiği gerekçesiyle ‘Astana’ üniversitesi tıp 
fakültesinden ihraç edilen öğrenciler, üniversite 
aleyhinde dava açtı.  Kazakistan başkenti As-
tana’da, Meclis’te gerçekleştirilen genel otu-
rum toplantılarından sonra gazetecilerin soru-
larını cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Yerlan 
Sagadiyev, öğrencilerin sahte IELTS sertifikaları 
takdim ettiği için ihraç edildiği gerekçesiyle 
dava açtığını doğruladı. Komitenin sahte 
sertifikalı öğrencilerin okuldan uzaklaştırılması 
için bir karar çıkardığını söyleyen yetkili, ihraç 
etme kararının kısmen gerçekleştirildiğine 
dikkat çekerek, dava açmanın öğrencilerin 
hakkı olduğunu, yalnız kararın da uygulanması 
gerektiğini belirtti.

EBRD’DEN KAZAKİSTAN’A DOĞALGAZ DES-
TEĞİ 

Kazakistan ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) arasında doğal gaz sektöründe işbirliği 
gerçekleştirilecek. Kazakistan ile EBRD arasın-
da doğal gaz sektöründe işbirliği gerçekleştiri-
lecek. Kazakistan’da doğalgaz üretim ve dağı-
tımından sorumlu kamu şirketi KazTransGaz’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Kairat Sharipbayev ile 
EBRD Bankası Başkanı Suma Chakrabarti ara-
sında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.  An-
laşma kapsamında, EBRD Kazakistan’da doğal-
gazın daha etkin bir şekilde kullanımı, bölgeler 
arasındaki doğalgaz kullanım dengesizliğinin 
giderilmesi ve enerji arz güvenliği ve rekabetini 
artıracak olan fiyat şeffaflığı konularında maddi 
ve teknik anlamda destek olacak.

KIRGIZİSTAN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNDE 9 
SIRA GERİLEDİ 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu olan “Sınır 
Tanımayan Gazeteciler” örgütü 180 ülkede ifade 
özgürlüğü düzeyinin değerlendirilmesine yöne-
lik bir çalışma yayınladı. Rapora göre Kırgızis-
tan sıralamada 89’dan 98’e düştü. Raporu hazır-
layanlar bu gerilemeyi “basına baskı” ve “basına 
çok yüksek para cezaları” verilmesi ile bağlantılı 
olduğu şeklinde yorumladı. Kazakistan, geçen 
yılki reytinge göre bir puan gerileyerek 158’nci 
sırada yer alıyor.
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ÇİN, KIRGIZİSTAN’IN SEÇTİĞİ KALKINMA 
MODELİNİ DESTEKLİYOR

Çin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kırgızistan 
ile ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda genişlemesi 
ve yeni düzeyi çıkması için hazır olduklarını 
söyledi. Çin’in her zaman Bişkek’in seçtiği 
kendine has kalkınma modelini desteklediğini 
söyleyen Vang Yi, Pekin’in, yeni hükümetinin 
ulusal kalkınma temposu ile devlet yapısını oluş-
turma hızını artırmada Kırgızistan’ı destekledi-
ğini belirtti. Vang Yi, Çin’in Qingdao kentinde 
düzenlenecek Şanghay

İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesinden sonra dönem 
başkanlığının Kırgızistan’a geçeceğini hatırlattı. 
Yi, Pekin’in başkanlığın Bişkek’e devredileceği 
günü beklediğini ve ŞİÖ 2019 Zirvesi’nin 
organizasyon çalışmalarında yardımcı olmaya 
hazır olduklarını ifade etti.

ÖZBEKİSTAN, KAZAKİSTAN’IN LOJİSTİK 
ŞİRKETLERİ İÇİN HUB

Kazakistan’ın lojistik şirketleri, yeni pazarlara 
çıkmak için Özbekistan’ın aktarma merkezleri-
ni (hub) kullanacak. Özbekistan’ın Dış Ticaret 
Bakanı Camşid Hocayev ile Kazakistan’ın Öz-
bekistan Büyükelçisi Yerik Utembayev, Kazak 
lojistik şirketlerini Özbek aktarma merkezleri-
ni kullanmaya teşvik etme konusunda mutabık 
kaldı. Kazakistan yapımı ürünler, güney ve doğu 
yönünde bulunan pazarlara çıkma imkânı elde 
edecek. Bununla beraber, Özbekistan toprakları 
üzerinden transit kargo hacminde de artış ya-
şanacak. Utembayev ise, tekstil alanında ortak 
ürünler çıkarma perspektifini değerlendirmeyi 
önerdi. Büyükelçiye göre, iki ülkenin ekonomi-
leri birbirini tamamlıyor ve çeşitli sektörlerde iş-
birliği yapmak her iki ülke için de faydalı olacak. 

NAZARBAYEV 3 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ 
ATADI 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, 3 ülkenin büyü-
kelçilerini değiştirdiği bildirildi. Nazarbayev’in 
imzaladığı kararnameye göre, Eski İspanya ve 
Andorra Büyükelçisi Bakıt Dyusenbayev, Kaza-
kistan’ın Güney Kore Büyükelçisi olarak atan-
dı. Dyusenbayev, Dünya Turizm Örgütü Daimi 
Temsilcisi görevini de bıraktı. Eski Kore elçisi 
Dulat Bakişev ise başka bir göreve atanma-
sı nedeniyle geri çağırıldı. Konstantin Jigalov, 
Kazakistan’ın İspanya Krallığı’ndaki yeni Bü-
yükelçisi görevine getirildi. Jigalov, daha önce 
Kazakistan’ı Kanada, Küba, Dominik Cumhuri-
yeti ve Jamaika’da Büyükelçi olarak temsil edi-
yordu. Yeni Kanada Büyükelçisi olarak ise eski 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akılbek Kamaldinov 
atandı.

İŞGALCİLER BAHÇESARAY’DAKİ KIRIM 
TATAR KAFESİNİ KAPATTI 

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da işgalci-
lerin baskısına uğrayan Kırım Tatar Salaçık ka-
fesinin faaliyetleri askıya alınıyor. Kırım Tatar 
“Salaçık” kafesinin Facebook sayfasında yapı-
lan açıklamada, “2014 yılından başlayarak, ka-
femize yönelik gerçekleştirilen düzenli aramalar, 
denetim ve diğer tedbirler hakkında sizleri bil-
gilendirdik. Bunun sonucunda, Bahçesaray Böl-
gesi Savcısı Oşçepkov’un talebi üzerine verilen 
mahkeme kararıyla 27 Nisan 2018 tarihinden iti-
baren kafemizi geçici olarak kapatmak zorunda 
bırakıldık. Salaçık kafesinin geleceğine, 7 Mayıs 
2018 tarihinde yapılacak mahkemede karar vere-
cek. Sizin için kapılarımızı yakında tekrar açaca-
ğımız ümidindeyiz” denildi.
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KAZAKİSTAN’DA DOLARA TALEP DÜŞÜYOR

2018 yılının ilk üç ayında ise önceki yılın aynı 
dönemine göre dolara talebin düştüğü görüldü. 
2018 Ocak-Mart döneminde net satışlar; 107,9 
milyon, 68,7 milyon ve 58,2 milyon dolar oldu. 
2018’in ilk çeyreğinde doların ortalama kuru dü-
şüşe geçti. Ocak ayında doların ortalama kuru 
327 tenge iken, Şubat’ta 321,9 Mart’ta da 320,7 
tenge oldu.

ÖZBEKİSTAN, TÜRK KENEŞİ’NE KATILIYOR 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi’ne katılma kararı aldığını 
belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun 
uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu 
konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Biş-
kek’teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, 
bu önemli, büyük bir karardır” dedi.

BİŞKEK 140 YAŞINDA

Sovyetler Birliği döneminde (1926-1991 arasın-
da), Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frun-
ze’nin anısına Frunze adıyla anılan, daha sonra 
Pişpek ismi verilen ve sonradan değişikliğe uğ-
rayıp Bişkek adını alan kentte bugün büyük et-
kinlik yapıldı. Şehir, 140. yıldönümünü kutladı.

ASTANA İLE DUŞANBE 2 MİLYAR DOLARLIK 
CİRO İÇİN KOŞUYOR

Kazak ve Tacik hükümetleri iki ülke arasın-
daki ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarma-
yı planlıyor. Tacikistan başkenti Duşanbe’de 
ülkenin cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile 
gerçekleştirdiği görüşmede Kazakistan’ın bu 
hedefe ulaşmak için gerekli tüm önlemleri ala-
cağını kaydetti.  Astana’nın ticaret için 57 umut 
vaat eden kalemde ilişkilerin genişletilmesin-
den yana olduğunu açıkladı. Bu alanlar arasın-
da makine yapımı, metalurji, demiryolu sanayi, 
gıda sanayi, inşaat, ilaç gibi başlıca sektörler 
bulunuyor. Mamin’in ziyareti kapsamında bir-
takım anlaşmalar imzalandı. Bu belgelere göre, 
Kazakistan tarafı Hyundai County markalı 300 
otobüs, 500 yük vagonu, dört şovenli ve göv-
de lokomotifi, 5 bin 200 ton R-65 markalı rayı 
sağlayacak. Bununla beraber Rogun hidroelekt-
rik santralinin inşaatı için 30 bin ton ‘Temirtau 
Arcelor Mittal’ şirketinin ürettiği armatür 
temin edilecek. Tacikistan, Özbekistan’ın Orta 
Asya’daki en büyük ortağı.  Astana’nın bölge 
ülkeleri ile yaptığı ticaret miktarının yüzde 20’si 
Duşanbe’nin payına geliyor.
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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
Yayın Nu. 24: Nisan 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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