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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Mayıs 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, “Mayıs2018 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!



MAYIS 2018 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

4
www.turkdunyasibir l ik .org

ÖZBEK-TÜRK STRATEJİK İŞBİRLİĞİ YENİ BİR 
SEVİYEYE YÜKSELDİ

 Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Özbek-Türk stratejik işbirliğini yeni bir 
düzeye yükseltmek için ortak bir bildiri imzala-
dılar. Mirziyoyev, “Ortak değerlere dayalı çok 
yönlü ilişkilerimizin tamamen yeni bir kalite 
seviyesine yükseltildiğinden memnuniyet duyu-
yoruz.” diye konuştu. İki ülkenin hükümetleri, 
bakanlıkları ve bölümleri arasında, ekonomik, 
ticari, ulaştırma, lojistik, endüstriyel, enerji, bi-
lim, eğitim, turizm ve diğer alanlarda işbirliğine 
ilişkin 25 belge imzalandı.

İLBER ORTAYLI: “TEK BİR EDEBİ LEHÇE 
OLUŞTURMAK ZORUNDA DEĞİLİZ” DİYE 
KONUŞTU

İlber Ortaylı Kazakistan›ın başkenti Astana›da, 
“Türk Dünyası ve Türkoloji’nin Gündemi” 
konulu söyleşiye katıldı. İlber Ortaylı “ Buralarda 
konuşulan Türkçe tamamıyla yerlilerin yani 
Türk olarak doğmuş toplulukların dilidir. Hiçbir 
şekilde bir kolonizasyonun mirası değildir. Yani 
kolonize bir dil olmadığı için haliyle diyalektler, 
şiveler halinde devam edebilir. Biz bu dillerin 
hepsini kaldırıp bir edebi lehçeye çevirmek zo-
runda değiliz. Özellikle tiyatro gibi dallarda bun-
ların hepsini korumak durumundayız. Yapılacak 
tek şey edebi eserlerin hepsini birbirine süratle 
çevirmek ve ortak dilde tercüman gibi gazeteleri 
çıkarmak, televizyon programlarını devam ettir-
mek...” diye konuştu.

ERDEBİL’DE CUMA HUTBESİNDE, İRAN’DA-
Kİ TÜRK KARŞITLIĞI KINANDI

İran yönetimi altındaki Güney Azerbaycan›ın 
Erdebil şehrinin “Cuma İmamı” Seyyid 
Hasan Amili, Türk karşıtı yöneticilere tepki 
gösterdi. Hasan Amili, İran Cumhurbaşkanı Ali 
Yunisi›nin “Türkler, Fars kökenli Azerilerdir 
Türkçe öğrenmişlerdir.” şeklindeki ifadelerine 
tepki gösterdi.  Hasan Amili›ye göre; merkez-
deki yöneticilerin bu tür davranışları nedeniyle 
Güney Azerbaycanlılar İran yönetiminde uzak-
laşıyor. Hasan Amili, “Kavmi, mezhebi ihtilaf-
ları derinleştirmek her kim tarafından yapılırsa 
yapılsın; ülkeye, millete ve İran devrime ihanet 
sayılır. Yunisi ve onunla fikirdaş olan herkes bil-
sin ki Azeri ayrı bir dil değil, bir lehçedir. Onun 
dil bilgisi, yapısı Türk diline ait olduğunun ispa-
tıdır.” ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN’A 350 MİLYON DOLAR KREDİ 

Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası 
arasında 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı 
kredi anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlik-
te Özbekistan için tahsis edilen ve 350 milyon 
dolara ulaşan kredi kullanılabilir hale geldi. Türk 
Eximbank; anlaşmanın imzaları, Türkiye’den 
Özbekistan’a gerçekleştirilecek mal veya hizmet 
ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbe-
kistan devlet garantisi altında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti 
kapsamında, Türk Eximbank Genel Müdürü Ad-
nan Yıldırım ve NBU Yönetim Kurulu Başkanı 
Alisher Mirsoatov tarafından Taşkent’te atıldı.
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KAZAKİSTAN’DA DEVLET “KIRGIZ TÜRKÇE-
Sİ” İLE YAYINA BAŞLADI 

Devlet Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı 
Almagül Ahmetjanova, 450’den fazla progra-
mın Kırgız Türkçesi’ne çevrilerek seslendirildi-
ğini belirtti. Ahmetjanova; “Yayın diline Kırgız 
Türkçesi’nin eklenmesi semboliktir. Kazakistan 
ile Kırgızistan’ın tarihi yüzyıllardır birbiriyle iç 
içedir. Kültürlerimiz benzersiz ama birbirine çok 
yakın.” dedi. Ahmetjanova, yılsonunda televiz-
yon kanalının yayın diline Özbek Türkçesi’nin 
de dâhil edileceğini ifade etti. Yayın dilleri Ka-
zak Türkçesi, Rusça, İngilizce ve Kırgız Türk-
çesi olan Kazakh TV, uydu aracılığıyla dünyanın 
120’den fazla ülkesini kapsıyor.

BERDİMUHAMEDOV ORTA ASYA’DAKİ MO-
DAL OTOYOLUNUN KURULMASINI İSTEDİ

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Orta Asya’da ulaşım altyapısının 
geliştirilmesi için Avrasya Ekonomik Komis-
yonu (ECE) ve Asya ve Pasifik Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu (ESCAP) çerçevesinde işbir-
liğini güçlendirmeyi istedi. Berdimuhamedov, 
“Uluslararası ulaştırma altyapısının geliştirilme-
sinde, Türkmenistan her zaman UNECE ve ES-
CAP başta olmak üzere uzmanlaşmış BM yapı-
larıyla daha yakın işbirliği ve ortaklık ihtiyacını 
vurgulamaktadır.” Diye konuştu. Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin Modalnoye 
Otoyolu’nun girişiminin tamamen Türkmenis-
tan’ın ulaşım yolları geliştirmeye yönelik vizyo-
nuna uyduğunu da vurguladı.

HAZAR DENİZİ’NİN EN BÜYÜK LİMANI AÇIL-
DI 

Hazar Denizi’nin Türkmenistan kıyısında, dün-
yada deniz seviyesi altında inşa edilen en büyük 
liman olma özelliğine sahip Türkmenbaşı Limanı 
açıldı. Gurbanguli Berdimuhammedov, yeni inşa 
edilen Türkmenbaşı Limanı’nın, Hazar’a kıyısı 
olan ülkeler arasında ulaşım dışındaki konularda 
da işbirliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını 
söyledi. Türkmenistan’ın Büyük İpek Yolu’nun 
merkezinde olduğunu vurgulayan Türkmen li-
der, “Orta Asya bölgesi olmadan, Modern İpek 
Yolu’nun canlandırılması imkânsızdır.” diye ko-
nuştu.

TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNDEN TERÖRLE 
MÜCADELEDE ETKİN İŞBİRLİĞİ 

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nda Birleşmiş 
Milletler Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin 
Orta Asya’daki uygulanmasına yönelik üst dü-
zey toplantı gerçekleştirildi. Türkmen Lider’in 
BM ile Türkmenistan ilişkilerine büyük önem 
verdiğini kaydeden BM Terörle Mücadele Ofisi 
Başkanı Vladimir Voronkov, Birleşmiş Millet-
ler Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin Orta 
Asya’daki uygulanmasından memnun kaldığını, 
bölge ülkelerin katıldıklarını ve bunun da ortak 
mücadelede işbirliğinin memnuniyet verici ol-
duğunu ifade etti. Terörle mücadele stratejisinin 
Orta Asya’daki uygulanma planının diğer bölge-
ler içinde örnek olacak nitelikte olduğunun altını 
çizen Voronkov, terörün uluslararası bir tehdit 
oluşturduğu için ortak mücadelenin önemli ol-
duğunu belirtti.
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KAZAKİSTAN, YURT DIŞINDAKİ TİCARET 
MİSYONLARININ SAYISINI ARTTIRACAK 

Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek ül-
kenin ihracat kapasitesini artırmak için ülkenin 
dış ticaret ofislerinin sayısının artmasını öner-
di. Bakan, Rusya, Çin, Belarus, Hindistan, İran, 
Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Ukrayna’nın 
öncelikli ülkeler arasında yer alması gerektiğini 
kaydetti. Kazakistan’ın Rusya’da (Novosibirsk 
ve Moskova’da) iki adet dış ticaret misyonu ve 
Rusya-Rusya Fuar Merkezi VDNH (Moskova) 
topraklarında bulunan bir ticaret ve sergi pav-
yonu “Kazakistan” bulunmaktadır.  Kasımbek, 
“Bu pavyonun, Kazakistan ‘ın ihracat stratejisi, 
ihracatın artırılması, yatırım, turizm, ulaşım ve 
lojistik konularını birleştirecek ihracat stratejisi-
nin uygulanması için Eylem Planı’nın 42. mad-
desi uyarınca Kazakistan Evi olarak kullanılması 
öneriliyor.” diye konuştu. 

KIRGIZ MFA, KAZAKİSTAN VE KUVEYT’TEKİ 
BÜYÜKELÇİLİKLERE BAĞLANDI 

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki üç 
Kırgız’ın suçlanmasıyla konuyu açıklığa ka-
vuşturmak için Kazakistan ve Kuveyt’teki KR 
büyükelçiliklerini birbirine bağladı. Dışişleri 
Bakanlığı Kırgızistan üç vatandaş gerçekten te-
rör örgütüne mensup idama mahkûm olup ol-
madığı Irak’a resmi bir talepte etmişti.  Dışişleri 
Bakanlığı; “Şimdi elçiliklerimizi Astana ve Ku-
veyt’te birleştirdik. Bu ülkelerdeki herhangi bir 
bilgiyi almak için Irak’ın diplomatik misyonla-
rıyla çalışıyorlar.  Çalışma Kızıl Haç çizgileri 
boyunca yürütülür. “ şeklinde açıklama yaptı.

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ SİLAHLI KUV-
VETLERİ KOMUTANI NURLAN KİRESHEEV’İ 
ATADI 

Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbai Jeenbekov 
Nurlan Kiresheev Kırgız Cumhuriyeti Silahlı 
Kuvvetlerinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
getirildi. Buna yönelik bir kararname imzala-
dı ve Başkanlık Ofisi Bilgi Politikası Bölümü 
tarafından rapor edildi.

KAZAKİSTAN TENGESİ ABD DOLARINA 
KARŞI İSTİKRARLI KALDI 

Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası’nda 
(KÂSE) döviz alım satım günü tamamlandı. KA-
SE’nin basın hizmetine göre, 20 banka işlemlere 
katıldı. T + 1 hesaplamaları ile ağırlıklı ortalama 
dolar kuru 33.900 milyon dolarlık işlem hacmiy-
le dolar başına 328,86 tenge oldu.  Dolarda T + 
2 hesaplamaları ile tenge’de anlaşma yapılmadı.

ASTANA İLE AB ARASINDAKİ TİCARET HAC-
Mİ: 3 AYDA 9 MİLYAR DOLAR 

2018 yılının ilk çeyreği itibariyle Kazakistan ile 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasındaki ti-
caret hacminin 9 milyar dolara ulaştığı bildirildi. 
Başbakan Bakıtjan Sagintayev, 4 Mayıs’ta görev 
süresi tamamlanan AB’nin Kazakistan’daki De-
legasyonu Başkanı Traian Hristea ile bir araya 
geldi. Görüşmede AB’nin, Kazakistan’ın ana 
ticaret ve yatırım ortağı olduğu belirtildi. Kaza-
kistan’ın dış ticaret cirosunun yüzde 50’sinin AB 
ülkelerine geldiği ve ekonomiye çekilen yabancı 
sermayenin yarısının AB’den geldiği kaydedildi. 
Ocak-Mart 2018 döneminde AB ülkeleri ile Ka-
zakistan’ın dış ticaret hacmi 9 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti. 2017’nin Ocak-Mart döneminde 
bu rakam 6,8 milyar dolar idi.
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ÖZBEKİSTAN TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE 
ALMAN VE İSVİÇRE TEKNOLOJİLERİNİ 
KENDİNE ÇEKİYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
Uchkurgan ilçesindeki Uztex Uchkungon ve 
Uchkurgon Tekstile ortak girişimlerinin faali-
yetleriyle tanıştı. İşletmelerde modernizasyon 
ve üretim çeşitliliği üzerine projeler gerçekleş-
tiriyor. Modern teknolojiler Almanya, İsviçre, 
Belçika, Türkiye ve diğer ülkelerden kurulmak-
tadır. İşletmeler iplik, iplik, havlu ve kıyafet 
üretmektedir. Her biri yılda 30 milyon dolarlık 
ürün ihracatı ayarladı.

TÜRKMENİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE KARAYO-
LU ÖNERİSİ 

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, 
“Türkmenistan olarak, Orta Asya’dan Türkiye’ye 
bağlantısı olacak karayolu oluşturmayı öneriyo-
ruz” açıklamasında bulundu. Berdimuhamedov, 
Türkmenbaşı Avaza Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen “Yeni Kalkınma Yolunda Uluslararası Bü-
yük İpek Yolu Forumu”nda yaptığı konuşmada, 
uluslararası ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi 
gerektiğini belirtti. Karayolu projesinin Türkme-
nistan’ın ulaşım yollarının geliştirilmesi amacı-
na tamamen uygun olduğuna işaret eden Berdi-
muhamedov, “Böyle bir projenin oluşması için 
tam destek vermeye ve en aktif rolü üstlenmeye 
hazırız. UNECE ve ESCAP üyesi bütün ülkeleri 
bu konuyla ilgili müzakerelere katılmaya davet 
ediyorum.” diye konuştu.

İZMİR’DE BAKÜ PARKI AÇILDI 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahil 
evleri Revize Projesi kapsamında yapılan 
Bakü Parkı›nın açılışı gerçekleştirildi. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Azerbaycan›ın Ankara Büyükelçisi Hazar 
İbrahim ve protokol üyeleri açılış kurdelesini 
kesti.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ: ‘ KIRGIZİSTAN 
CUMHURBAŞKAN’ININ ÇİN’E ZİYARETİ, 
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE YENİ İVME 
KAZANDIRACAK 

Bişkek’te yapılan ikili forumda Çin’in Kırgızis-
tan Büyükelçisi Xiao Qinghua konuşma yaptı.  
Xiao Qinghua, “Kırgızistan, 2040 yılına kadar 
sürdürülebilir kalkınma stratejisi üzerinde çalışı-
yor ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Sooronbay 
Şaripoviç bu yılı Bölgesel Kalkınma Yılı olarak 
ilan etti. Yeni hükümet, bölgelerdeki tarımsal, 
enerji ve sosyal sistemlerin geliştirilmesinde ve 
gelişmiş dijital teknolojilerin tanıtılmasında ilk 
görevlerden birini belirlemiştir. Çekilmiş yatı-
rımların korunmasını sağlamak ve en uygun ko-
şulları oluşturmak için ihtiyaç duyuldu.” şeklin-
de konuştu.
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KAZAKİSTAN’DA VATAN SAVUNUCULARI 
GÜNÜ” KUTLANIYOR

Kazakistan’da bağımsızlığın ardından ulusal 
silahlı kuvvetleri oluşturma kararının alındığı 
7 Mayıs 1992 tarihi Vatan Savunucuları Günü 
olarak kaydedildi. Kazakistan’da Vatan Savu-
nucuları Günü vesilesiyle askeri geçit töreni ve 
tatbikat gerçekleştirildi. 

TÜRK OPERASININ YILDIZLARI BULUŞTU

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı›nın 
(TÜRKSOY), kuruluşunun 25›inci yıldönümü 
kutlamaları kapsamında, Kazakistan Senfoni 
Orkestrası ve Türk dünyasının opera yıldızları 
Kahramanmaraş›ta bir konser verdi. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi›nin destekleriyle 
düzenlenen konser, Necip Fazıl Kısakürek 
Kültür Merkezi›nde gerçekleştirildi. Şef Petr 
Gribanov yönetimindeki Kazakistan Senfoni 
Orkestrası, Türk dünyası ve Batı klasiklerinden 
ezgiler çaldı. Kaseinov, “Etkinliklere Türkiye›de 
ve Türk devletlerinde devam edeceğiz. Bizim 
amacımız, zengin Türk dünyasının tarihini, 
sanatını, edebiyatını tüm dünyaya tanıtmak. Onu 
araştırıp korumak ve yeni nesillere aktarmak” 
dedi.

TÜRKMENİSTAN’DA MAAŞLARA YÜZDE 70 
ORANINDA ZAM 

Gerçekleşen Yaşlılar Konseyinde Türkmenistan 
Devlet Başkanı, 2018-2024 yeni kalkınma prog-
ramı kapsamında memur maaşlarının her sene 
düzenli olarak arttırılacağını ve bu rakamın yüz-
de 10 oranında artış olması kararı verildi. 7 yıllık 
kalkınma programı kapsamında her sene yüzde 
10’luk zamla memur maaşlarında yüzde 70 ora-
nında artışın olacağı bir diğer ifadeyle memur 
maaşlarının 7 sene sonra bugün ki seviyesinden 
yaklaşık 2 kat artacağı belirtildi. Memurların 
maaşlarındaki düzenli artış halkın refah seviye-
sinin de artmasına imkân sağlayacak. Türkme-
nistan’ın kişi başına geliri yüksek ülkeler sıra-
lamasındaki konumunu daha da güçlendirecek.

KIRGIZ TÜRKLERİNDEN MEHMETÇİK VAK-
FI’NA ANLAMLI BAĞIŞ 

Van’ın Erciş ilçesinde aralarında güvenlik ko-
rucularının da bulunduğu Kırgız Türkleri, köy-
lerinde topladıkları 23 bin lirayı Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı’na bağışla-
dı. Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan 1982’de 
Türkiye’ye getirilerek Erciş’e 32 kilometre 
uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi’ne yerleştirilen 
Kırgız Türkleri, yaşadıkları bölgede terör örgü-
tü PKK’ya karşı yıllardır kahramanca mücadele 
ediyor.               

Kırgız Türklerinden Abdulhalim Vatan Van’a 
yerleştiklerinden bu yana hep devletle beraber 
olduklarının altını çizerek, “Devletimiz de sü-
rekli yanımızda oldu. Vatanımız için sonuna ka-
dar mücadele edeceğiz. Mehmetçik’imiz için de 
yemeğimizi her zaman paylaşmaya hazırız. Yeter 
ki yanlarında olduğumuzu bilsinler. Vatan bizim 
için her şeyden önce gelir.” ifadelerini kullandı.
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ÖZBEKİSTAN’DA 4 SANIK SERBEST 
BIRAKILDI 

Taşkent Şehir Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Şev-
ket Mirziyoyev yönetiminde anayasal rejime 
muhalefet etmek iddiasıyla yargılanan ilk muha-
lif Babamurad Abdullayev’in yanı sıra Hayathan 
Nasreddinov, Şevket Allayarov ve Ravşan Sala-
yev’in serbest bırakılmasına karar verdi. Mah-
keme, anayasal rejime muhalefet etmekten yar-
gılanan Nasreddinov, Allayarov ve Salayev’in 
beraatine karar verirken, 44 yaşındaki gazeteci 
Babamurad Abdullayev’i ise anayasal rejime 
karşı komplo kurmaktan suçlu bulundu.

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLÜĞÜ TÜRKÇE 
EĞİTİM İSTİYOR 

Güney Azerbaycan bölgesindeki Erdebil şehri-
nin İran parlamentosu milletvekili Südeyif Bed-
ri, Anayasa’nın 15. maddesine dayanarak Türk 
dilinin okutulmasını talep etti.  Erdebil milletve-
kili Bedri, “Seçimlerde çeşitli adaylar bu konu-
yu defalarca dile getirdi, ancak şu ana kadar bu 
yönde hiçbir adım atılmadı. Ana dilimizin yok 
edilmesini önlemek için 15’inci madde uygulan-
malıdır” dedi. İran Anayasası’nın 15. maddesin-
de Fars olmayan halkların kültürünün ve dilinin 
korunması gerektiği belirtiliyor. Südeyif Bedri, 
ayrıca anadilini öğretme alanında özel çalışma-
lar yaptığını da belirtti. Güney Azerbaycan’a 
karşı düşmanca davrandığı bilinen Ruhani yanlı-
sı sözde yenilikçi “Kanun” adlı gazete milletve-
kilinin açıklamasının ardından, Anayasa’nın 15. 
maddesine uymadığına dikkati çekerek, İran’da 
anadilinin öğretilmesinde ülke güvenliğini tehdit 
edici bir unsuru olduğunu söyledi.

TÜRK ŞİRKETİ TÜRKMENİSTAN’DA TEKSTİL 
FABRİKASI KURACAK 

Bakanlar Kurulu’nda Türkmenistan Tekstil Ba-
kanlığı tarafından açılan uluslararası ihaleyi ka-
zanan Türk Cotam Şirketi’nin Ahal vilayeti Ba-
badayhan ilçesinde inşa edeceği yılda 5 bin ton 
ince lifli pamuk işlenmesi için yeni bir tekstil 
kompleksinin kararına imza atıldı. Türk şirketi, 
3300 ton penye tür ince iplik, 20 milyon metre-
kare yüksek kaliteli kumaş, 18 milyon metrekare 
boyanmış kumaş ve 3,5 milyon adet hazır ürün 
üretim kompleksinin inşasına Mayıs 2018 tari-
hinde başlandı.

ÇUBAROV’DAN 18 MAYIS ÇAĞRISI 

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 
Rus işgali altındaki Kırım’daki Kırım Tatarları-
na sürgün kurbanlarını Ukrayna ile birlikte anma 
çağrısı yaptı. Kırım Tatar Milli Meclisi  (KTMM) 
ve Dünya Kırım Tatar Kongresi (DKTK) Başka-
nı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov, Rusya 
tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Kırım 
Tatarlarının, 18 Mayıs Kırım Tatar Sürgünü Kur-
banlarını Anma Günü vesilesiyle Ukrayna’nın 
ana kısmında düzenlenecek etkinliklere katılma-
larına ve Rus işgalciler tarafından düzenlenecek 
etkinlikleri görmezden gelmeleri gerektiğini ifa-
de etti.
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OKÇULAR ŞEHİRDE!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, ge-
leneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygın-
laştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak 
düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3’ün-
cüsü 9 Mayıs’ta yapıldı. Etkinlik ve oyunlarıy-
la sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankı 
uyandıran festivalin bu seneki ayağına, “At Bi-
nenin Kılıç Kuşananın” sloganı damga vurdu. 
Festivalin bu yılki en önemli sürprizleri, Arap 
dünyasının ünlü Şahin kuşları ve “Japon atlı ok-
çuları” “Yabusame” oldu. Değeri 1 Milyon TL’yi 
bulan Şahinler, Etnospor Festivali’nde en özel 
gösterilerini sergilerken, dünyanın hayranlıkla 
takip ettiği Japon atlı okçularının gösterilerine 
ziyaretçiler hayran kaldı. Türk Dünyası  “Türki-
ye Türkçesi, Türk Dünyasının Ortak İletişim Dili 
Olmalı” Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup 
Ömeroğlu, “Türk devletler kendi edebi dillerini 
kullanmaya devam edebilirler ama Türk halkları 
kendi dili ve kendi lehçesiyle beraber iletişim dili 
olarak Türkiye Türkçesini de öğrenmeli.” dedi. 
Ortak iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olması 
gerektiğini aktaran Ömeroğlu, şunları söyledi.” 
Türk devletleri kendi edebi dillerini kullanmaya 
devam edebilirler ama Türk halkları kendi dili ve 
kendi lehçesiyle beraber iletişim dili olarak Tür-
kiye Türkçesini de öğrenmeli. Türkler bir araya 
geldiğinde Türkiye Türkçesiyle konuşmalı. Tür-
kiye Türkçesi, bugüne kadar çok büyük mesafe 
aldı. Türkiye Türkçesiyle konuşarak Azerbay-
can’da, Orta Asya’da, İdil Ural’da taksiyle is-
tediğiniz yere gidebilirsiniz, karnınızı doyura-
bilirsiniz, alışverişinizi yapabilirsiniz. Türkiye 
Türkçesi desteklenirse kendiliğinden aldığı bu 
mesafe çok daha hızlanacak.” diye konuştu.

“TÜRKİYE TÜRKÇESİ, TÜRK DÜNYASININ 
ORTAK İLETİŞİM DİLİ OLMALI “

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Öme-
roğlu, “Türk devletler kendi edebi dillerini kul-
lanmaya devam edebilirler ama Türk halkları 
kendi dili ve kendi lehçesiyle beraber iletişim 
dili olarak Türkiye Türkçesini de öğrenmeli.” 
dedi. Ömeroğlu, şunları söyledi.” Türk devletle-
ri kendi edebi dillerini kullanmaya devam ede-
bilirler ama Türk halkları kendi dili ve kendi 
lehçesiyle beraber iletişim dili olarak Türkiye 
Türkçesini de öğrenmeli. Türkler bir araya gel-
diğinde Türkiye Türkçesiyle konuşmalı. Türkiye 
Türkçesi, bugüne kadar çok büyük mesafe aldı. 
Türkiye Türkçesiyle konuşarak Azerbaycan’da, 
Orta Asya’da, İdil Ural’da taksiyle istediğiniz 
yere gidebilirsiniz, karnınızı doyurabilirsiniz, 
alışverişinizi yapabilirsiniz. Türkiye Türkçesi 
desteklenirse kendiliğinden aldığı bu mesafe çok 
daha hızlanacak.” diye konuştu.

TÜRKÇE’NİN BAŞKENTİNDE DİL BAYRAMI 
KUTLANDI 

Türk tarihine, Türkçe’nin resmi dil olarak kabul 
edildiği kent olarak geçen Karaman’da, Karama-
noğlu Mehmet Bey’in 741 yıl önce verdiği fer-
manın yıl dönümü olan 13 Mayıs tarihi Türk Dil 
Bayramı olarak kutlandı. “Türkçe’nin başkenti” 
olarak bilinen kentte, Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in 1277’deki, “Şimden girü, hiç kimesne, 
kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk di-
linden gayrı söz söylemeye... (Bugünden sonra 
hiç kimse, dergâhta, divanda, mecliste ve saray-
da, Türkçeden başka dil konuşmayacaktır)” fer-
manı ışığında gerçekleştirilen etkinliklerde, dilin 
önemi ve korunmasına işaret edildi.
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KAZAKİSTAN’IN KÜMÜLATİF BORCU SON 
BİR YILDA YÜZDE 20 ARTTI 

Yapılan araştırmalara göre, Mart 2018’de Kaza-
kistan’ın birikmiş borcu geçtiğimiz yılla kıyasla 
yüzde 20,9 oranında arttı. 2017’nin aynı döne-
minde 12,3 trilyon tenge olan birikmiş borç 14,8 
trilyona ulaştı. Devlet garantili borcun miktarı 
ise 428,5 milyar tenge oldu. Devlet borcunun 
büyümesinin ana faktörü Kazak hükümetinin iç 
borçlanması oldu. Yıl içinde hükümetin borcu 
4,4 trilyon tengeden 5,7 trilyona yüzde 30,9 ora-
nında arttı.

AB’DEN KIRIM’DAKİ YASA DIŞI SEÇİMLERİ 
ORGANİZE EDENLERE YAPTIRIM 

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Kırım’da 
yasa dışı Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin 
organizasyonundan sorumlu kişilere karşı yap-
tırım uygulama kararı aldı. Avrupa Birliği (AB) 
Daimi Temsilciler Komitesi Rusya vatandaş-
larına karşı uygulanan kişisel yaptırım listesini 
genişletme kararı aldı. Listeye işgal edilen Kı-
rım’da düzenlenen yasa dışı Rusya başkanlık se-
çimlerinin organizasyonundan sorumlu olan in-
sanlar dâhil edildi. Daha önce Avrupa Birliği’nin 
(AB), işgal altındaki Kırım’da yasa dışı Rusya 
devlet başkanlığı seçimlerinin organizasyonun-
dan sorumlu 5 Rusya vatandaşının mal varlıkla-
rını dondurmayı ve vize yasağı uygulamayı plan-
ladığı da bildirilmişti.

TÜRKİYE’NİN İLK YUMURTA MERKEZİNİ “ 
ATAVATAN TÜRKMENİSTAN” GEZDİ

Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Kültür Müşavir-
liği tarafından Türkmen turizm şirketlerine yö-
nelik düzenlenen Afyonkarahisar’daki termal 
tesisleri tanıtım programına katılan Atavatan 
Türkmenistan dergisi yöneticileri bu ay içinde 
hizmete 

girecek Türkiye’nin ilk Yumurta ve Sanatları 
Merkezinde incelemelerde bulundu.  Yapılan 
görüşmelerde Afyonkarahisar ilinin sağlık turiz-
mi açısından çok önemli potansiyelinin bulun-
duğunu, kültürel açıdan da Afyonkarahisar’ın 
önemli imkânının olduğu hakkında konuşuldu. 
Yumurta ve Sanatları Merkezinin Türkiye›de bir 
ilk olduğunu ve dünyada da bu alanda 6. Merkez 
olma özelliğine sahip olduğuna da değinildi.

YUNANİSTAN’IN ATİNA KENTİNDE TÜRK 
KONSOLOSLUĞUNA SALDIRI 

Yunanistan’da, Türkiye’nin Atina-Pire Başkon-
solosluğu binasına bir grup tarafından boya şi-
şeleri atıldı. Başkonsolos Oya Yazar, olayla il-
gili yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Türk 
Başkonsolosluğunun bulunduğu caddeye gelen 
yaklaşık 15-20 kişilik bir grubun, konsolosluk 
binasının dış duvarlarına içerisinde kırmızı boya 
bulunan çok sayıda şişe fırlatarak kaçtığını söy-
ledi. Saldırıda yaralanan olmadığını, dış duvar-
larda hasar meydana geldiğini ve konsolosluk bi-
nasının ön kısmında bulunan bekleme salonunun 
pencerelerinin camlarının kırıldığını belirtildi.
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ATAVATAN DANIŞMANLIK İLE DOĞUŞ ÜNİ-
VERSİTESİNDE EĞİTİM İMKÂNI 

Türkiye’de üniversite eğitimi konusunda danış-
manlık hizmetini sunan Atavatan Danışmanlık 
LTD, Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversi-
telerinin biri olan Doğuş üniversitesi ile anlaş-
tı. Buna göre, Türkmenistanlı öğrenci adayları, 
Atavatan Danışmanlık aracılığıyla Türkiye’nin 
önemli üniversitelerinin birinde indirimli fiyat 
üzerinden eğitim imkânı sağlandı.

NURSULTAN NAZARBAYEV, AVRASYA EKO-
NOMİK İŞBİRLİĞİ ÜLKELERİNE KARADENİZ 
İLE HAZAR DENİZİ ARASI KANAL YAPIMI 
ÜZERİNDE DÜŞÜNMEYİ TEKLİF ETTİKLERİ-
Nİ BELİRTTİ

Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi’de 
Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Er-
menistan liderlerinin katılımıyla Avrasya Eko-
nomik Birliği (AEB) Zirvesi gerçekleşti.  İran, 
Rusya öncülüğünde olan Avrasya Ekonomik 
Birliği’ne katıldı. Nazarbayev, “Karadeniz ve 
Hazar Denizi’ni suyoluyla birleştirme fırsatını 
sağlayacak ‘Avrasya’ kanalının yapımı da umut 
verici proje olur” diye konuştu.

YUNANİSTAN’DA IRKÇILAR TÜRK BAYRA-
ĞI’NI YAKTI 

Yunanistan’ın başkenti Atina’da aşırı ırkçı “Hrisi 
Avgi” (Altın Şafak) Partisi Başkanı, Milletvekil-
leri ve sempatizanları Vassilisis Sofias cadde-
sinde toplanarak ellerinde Yunan bayraklarıyla 
Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’ne doğru yürü-
yüşe geçti. Yaklaşık 500 kişilik grup motorcu bir 
ekiple birlikte Türkiye aleyhine sloganlar atarak 
Türk Büyükelçiliği’ne yürüyen grup Büyükelçi-
liğe giden caddenin çevik kuvvet ekipleri tara-
fından araçlarla kapatılarak grubun geçmesine 
izin verilmedi. Bunun üzerine aşırı sağcı grup 
üyeleri Türkiye aleyhine sloganlar atarak Türk 
Bayrağı’nı ateşe verdi. “Unutmuyorum, intikam 
alacağım” diyerek slogan atan grup olaysız bir 
şekilde dağıldı.

YUNANİSTAN, RODOS VE İSTANKÖY’DE OS-
MANLI İZLERİNİ SİLİYOR

Yunanistan’da Batı Trakya’dan sonra en çok 
Türk azınlığın yaşadığı yer olan Rodos ve İstan-
köy adalarında Osmanlı İmparatorluğu devrin-
den kalan tarihi eserler ve mezarlıklar bakımsız-
lık ve kamulaştırma ile yok edilmeye çalışılıyor. 
Yaklaşık 390 yıl Osmanlı İmparatorluğu hâkimi-
yetinde kalan Yunanistan’ın en büyük adası Ro-
dos’taki, Osmanlı İmparatorluğu’nun donanma 
komutanı Murat Paşa’nın mezarının da bulundu-
ğu tarihi Murat Reis Camii ve Külliyesi içinde 
bulunan cami, türbe ve mezarlıklar çürümeye 
bırakıldı. Türkiye’nin yenileme isteğini kabul 
etmeyen Yunanlılar, ‘Biz yapıyoruz’ diyerek 
kepçelerle daldığı külliyede türbeleri hiçe saydı, 
mezar taşlarını söküp kenara attı.

KIRGIZİSTAN TARİHİ ZEKÂ OYUNUNU YAY-
GINLAŞTIRMAK İÇİN EYLEME GEÇTİ

Kırgızistan, Türkiye’de “mangala” adıyla bili-
nen, Kırgızların ise “toguz koorgol” ismini ver-
diği zekâ ve strateji oyununu yaygınlaştırmak 
için eyleme geçti. Sovyetler Birliği döneminde 
“milliyetçiliği artırdığı” gerekçesiyle yasaklanan 
oyun, Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan etme-
sinin ardından eğitim müfredatına alındı. Orta 
Asya’da çobanlar tarafından geliştirildiği sanı-
lan oyun, 18 kuyu ve iki ana hazineden oluşan 
siyah-beyaz bölümlü tahtada dokuztaşın belirli 
bir stratejiye göre saat yönünde kuyulara akta-
rılmasıyla oynanıyor. En çok taşı toplayan oyun-
cu kazanmış sayılıyor. Günümüzde Kırgızistan, 
Kazakistan ve Rusya Federasyonu’nda oynanan 
oyun, her yaştan insanın ilgisini çekiyor.
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KAZAKİSTAN’DA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ 
TANITILDI 

Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği (İSSA), 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlediği 
programla gençleri Türkiye’de eğitim imkânla-
rıyla tanıştırdı. Kazak öğrencilerin Türkiye’de 
eğitim şartlarıyla ilgili fazla bilgi sahibi değil, bu 
nedenle öğrenciler için iki günlük Türk üniversi-
telerini tanıtım semineri düzenleme kararı alındı. 
Aydın, Kazak öğrencilerin daha çok tıp, bilgisa-
yar ve teknik bölümleri tercih ettiğine dikkati 
çekerek, “Kazak öğrencilerin Türkiye’yi tercih 
etmelerinin en önemli sebebi Türkiye ile olan 
kültürel ve sosyal bağlardır.” diye konuştu.

TÜRK CUMHURİYETLERİ, MÜZE ESERLERİ-
NİN KORUNMASI İÇİN ANLAŞTI 

Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tara-
fından Türk Halkları Müze Eşyaları Kullanım ve 
Korunmasıyla ilgili Uluslararası Çalışma Grubu 
Toplantısı, Astana’daki Barış ve Uyum Sara-
yı’nda yapıldı. Toplantıda Türkiye, Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan ve Moğolistan’dan mil-
li müze temsilcileri bir araya geldi. Alınan ka-
rarlara göre; Türk ve akraba halkları milli mü-
zeleri arasında bilimsel kurum oluşturulması, 
Türk dünyası için evrensel değer taşıyan kültürel 
varlıklar listesinin hazırlanması ve Türk tarih ve 
kültürüyle ilgili müze teşhisleri oluşturulması 
için karar verildi.

KERKÜK’TE SONUÇLAR AÇIKLANDI, TÜRK-
MENLER AÇLIK GREVİNDE 

Irak’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin 
Kerkük’teki şaibeli sonuçları itirazlara rağmen 
açıklandı. Açıklanan sonuçlarda Türkmenlerin 
ortak listesi Kerkük Türkmen Cephesi’nin Ker-
kük’te üçüncü olduğu belirtildi. Irak Türkmen 
Cephesi (ITC) lideri Erşat Salihi sosyal medya 
hesabında yayınladığı bir açıklamada; “Sahte 
oylar şöyle açıklandı; 

KYB’nin 184 bin oranında oy aldığını, Arap 
listesinin 83827 oy aldığını, son olarak Kerkük 
Türkmen Cephesi listesinin de 79257 oy aldığını 
belirtti.” ifadelerini kullandı.

BAKÜ ULUSLARARASI DENİZ TİCARET Lİ-
MANI GENİŞLETİLDİ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den 70 kilomet-
re mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü 
Uluslararası Deniz Ticaret Limanı, yapılan ge-
nişletilme çalışmalarının ardından açıldı. Faa-
liyete 2014’te 2 gemi kabul etme kapasitesi ile 
başlayan Bakü limanı genişletilerek arazisi 117 
hektara, gemi yanaşma iskelesi ise 12’ye çıkar-
tıldı. Yıllık 15 milyon ton yük ile 100 bin kon-
teyner kabul etme kapasitesine sahip liman, 2 
Ro-Ro iskelesi, 7 genel kullanımlı iskele, iki fe-
ribot iskelesi ile hizmete mahsus deniz araçları 
iskelesinden oluşuyor. Çin ile Avrupa’yı birleşti-
ren tarihi “İpek yolu”nun yeniden kurulmasında 
rol almak isteyen Azerbaycan, çeşitli ulaştırma 
koridorlarından ülkeye giren yükleri Bakü lima-
nında toplamayı, buradan da Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu hattı ile Avrupa’ya taşınmasını sağ-
lamayı amaçlıyor.
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TTÖMER, KIRGIZİSTAN’DA 35 BİN KİŞİYE 
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETTİ

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Mü-
şaviri Recep Sula: - “Türkiye Türkçesi Eğitim 
Merkezi, Kırgızistan’da 22 yılda 35 bin kişi-
yi Türkiye Türkçesiyle tanıştırdı” dedi. Türk-
çe kurslarının Bişkek, Oş, Celalabad ve Talas 
bölgelerinde verildiğini belirten Sula, “Kardeş 
Kırgız dilini de birlikte öğreniyoruz. Bunun için 
desteğini esirgemeyen Kırgızistan’daki tüm ku-
rum ve kuruluşlara ve kursiyerlerimize teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

KIRGIZLARIN MANAS DESTANI ÇİZGİ RO-
MAN OLDU 

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konutu Ala Ar-
ça’da bugün Kırgız halkının milli destanı olan 
Manas’ın çizgi romanı tanıtıldı. Manas Desta-
nı’nın çizgi roman olarak basılması inisiyatifi-
nin “Roza Orunbayeva İnisiyatifi” Uluslararası 
Vakfı’na ait olduğu belirtilirken, kitabın yazar 
Beksultan Cakiyev tarafından derlendiğini, re-
simlerin ise  ressam Zamir İlilov’a ait olduğu 
kaydedildi. Kitabın tanıtım yazısında, “Kırgız-
ların “Manas” adlı destanı, dünyanın en büyük 
destanlarından, sanatsal ve felsefi değerleri açı-
sından en büyük sözlü yaratıcılık olarak kabul 
edilmektedir. Gerçekliği ve kurguyu, efsaneyi ve 
gerçek hayatı birleştiriyor; işgalcilere karşı zafer 
ve bağımsızlığı kazanmayı hedefleyen acımasız 
savaşları ve barışçıl insan ilişkilerini gösteriyor.” 
ifadelerine yer verildi. Çizgi roman 1000 adet 
olarak basıldı.

OSMANLI ORDUSU YARDIMA GELMESEYDİ 
BAKÜ AZERBAYCAN’IN OLMAYACAKTI 

Bakü Devlet Üniversitesi (BDÜ) Tarih Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Anar İskenderli, Azer-
baycan aydınlarının 1918’de yüzünü Osmanlı’ya 
çevirdiğini ve bağımsızlığın böyle elde edildiği-
ni belirterek, “Osmanlı ordusu Azerbaycan’ın 
yardımına geldi. Bugün doğudan batıya kadar 
ülkenin her yerinde Osmanlı şehitlerinin mezar-
ları var. Eğer Osmanlı ordusu yardıma gelmesey-
di hiçbir askeri gücü olmayan devlet Gence’de 
kalacaktı ve Bakü Azerbaycan’ın olmayacaktı.” 
diye konuştu.

ÇİZGİ ROMAN İLE TARİHE YOLCULUK 

Tarih öğretiminde ezber bozan bir metod. Kaza-
kistan’da, ülkenin tarihini anlatan bir dizi çizgi 
romanlar yayınlanacak. Kazakistan başkenti As-
tana’da düzenlenen bir basın toplantısında konu-
şan Devlet Dilleri Kalkınma Fonu Müdürü Azat 
Şaueyev, ülke tarihini anlatan bir dizi çizgi ro-
manın yayımlanacağını açıkladı. “Çocuklar için 
2018 yılı sonuna kadar yeni projeler açacağız. 
Kazakistan tarihini çizgi romanlar aracılığıyla 
çocuklara anlatacağız. Kazakistan’da bu türdeki 
ilk proje, İlk Cumhurbaşkanı Vakfı’nın desteğiy-
le geliştiriliyor.” diyen Şaueyev, çizgi romanın 
ilk serisinin önümüzdeki bir ay içinde yayımla-
nacağını söyledi.
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AZERBAYCAN KRİPTO PARA KAZANÇLA-
RINDAN VERGİ ALMAYA HAZIRLANIYOR 

Azerbaycan da kripto para kazançlarından ver-
gi alan ülkeler listesine adını yazdırdı. Herhangi 
bir kişi, kripto para satın alır ve daha yüksek bir 
fiyata satarsa, kar gelir olarak kaydedilir. Ve ver-
gilendirmeye tabi olur.  Vergi politikaları genel 
müdür yardımcısı Nijat İmanov, bunu tüzel ki-
şiler için bir kar vergisi ve bireyler için bir gelir 
vergisi olarak tanımladı.

ÇİN, ÜNLÜ UYGUR TIP DOKTORU VE BİLİM 
İNSANI PROF. DR.HALMURAT GAFUR’U 
KATLETTİ

Doğu Türkistan’ın önde gelen eğitimci ve din 
âlimlerinden Kaşgarlı Abdulhamit Damollam ile 
Urumçi İslam Enstitüsü eski Rektörü ve Kur’ani 
kerimin mealini ilk kez tercüme ederek neşre-
den Muhammed Salih Damollam’dan sonra ünlü 
Uygur tıp doktoru ve bilim insanı Prof. Dr. Hal-
murat Gafur’u de katlettiği açıklandı. Çin’in 27 
Ocak 2018 tarihinde aniden tutuklayıp kapattığı 
Dr. Gafur’un Çin Nazi Kamplarında baskı ve zu-
lüm ve akıl almaz işkencelerle katlettiği bildiril-
di.

KAZATOMPROM’UN HİSSELERİ SATIŞA ÇI-
KARILDI

Kazakistan’da 1990’lardan bu yana en büyük 
özelleştirme girişimi. Ulusal uranyum şirketi 
KazAtomProm’un yüzde 25 hissesi satışa çı-
karıldı. Doğal uranyum madenciliği pazarında 
dünya lideri konumunda olan KazAtomProm’u 
satışa çıkarılmasını Çin ve Rusya arasına sıkış-
mış eski Sovyet ülkesinin ekonomiyi açmak için 
yaptığı en önemli girişimi olarak değerlendirdi.  

KAZAKİSTAN’DA MEMURA “DİNİ DERNEK” 
YASAĞI 

Kazakistan hükümeti tarafından çıkarılan yeni 
yasalarla, memurlara dini derneklere üyelik 
yasağı getirildi. Aynı yasa tasarısıyla ülkedeki 
ilahiyatçılara yurt dışı eğitim yasağı da getiril-
di.  Kazakistan Meclisi 16 Mayıs’ta Din ve Sivil 
Toplum Bakanlığı tarafından hazırlanan “Dini 
Faaliyetler ve Dini Dernekler” yasa tasarısını ilk 
okumada onayladı. Yeni yasada “yozlaşmış dini 
hareketler” ve “dini radikalizm” gibi yeni ifade-
ler yer alıyor. Yasa kabul edildikten sonra çocuk 
ve gençler, ebeveynleri veya yasal 

Temsilcilerinin izni olmadan dini örgütlere katı-
lamayacaklar. Yeni yasa ile Kazakistan’da yük-
sek dini eğitim alan vatandaşların yabancı ülke-
lerde dini eğitimleri ile ilgili alanlarda eğitimine 
devam etmesi de yasaklandı.

TÜRKMENLER, IRAK SEÇİM KOMİSERLİĞİ 
ALEYHİNE İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI 

Irak’ın Kerkük kentinde genel seçimlere şaibe 
karıştırıldığı iddiasıyla protestolar düzenleyen 
Türkmenler, Irak Seçim Komiserliği aleyhine 
imza kampanyası başlattı. Irak Türkmen Cephesi 
Gençlik Teşkilatı Üyesi Ali Tazehurmatulu, 
genel seçimlere şaibe karıştığını Birleşmiş Mil-
letlere (BM) şikâyet etmek için imza kampanya-
sı başlattıklarını belirtti. Kampanyayı başlatalı 
sadece iki gün olmasına rağmen binlerce vatan-
daşın katıldığına dikkati çeken Tazehurmatulu, 
160 binden fazla imza topladıklarını, bu sayının 
200 bini bulmasını hedeflediklerini söyledi.
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RUSYA’DA TÜRKMEN OKULU AÇILDI 

Rusya Federasyonu Astrahan Bölgesinde Türk-
men Okulu hizmete açıldı. 190 öğrenci kapasi-
teli okul, Astrahan’ın çok sayıda yerel Türkmen-
lerin yaşadığı Funtova kasabasında inşa edilen 
okulun açılış törenine; Astrahan Valisi Aleksadr 
Jilkin, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Kara-
sin, Rusya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı P. 
Zenkoviç ve diğer davetliler katıldı. Okul inşası, 
Mart 2016 tarihinde Türkmenistan Devlet Baş-
kanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un ini-
siyatifi ile başlamıştı. Türkmen halkının büyük 
düşünürü ve milli şairi Mahtumkuli Firaki’nin 
ismini taşıyan okul, Türkmenistan Sanayiciler ve 
Girişimciler Birliği tarafından Astrahan bölgesi-
nin desteğiyle inşa edildi. 

KAZAKİSTAN İLE TÜRKİYE ORTAK FÜZE 
ÜRETECEK

Kazakistan’ın başkenti Astana’daki 5. Uluslara-
rası KADEX 2018 Silah ve Askeri Teçhizat Fu-
arı’nda, Kazakistan ve Roketsan arasında ortak 
roket ve füze geliştirilmesi için mutabakat muh-
tırası imzalandı. Kazakistan Savunma ve Hava-
cılık Sanayi Bakanlığıyla Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret (STM) şirketi arasında 
siber güvenlik ve elektronik sistemleri üzerine iş 
birliği kapsamında mutabakat muhtırası ve Ro-
ketsan Roket Sanayi ve Ticaret şirketiyle Kaza-
kistan Engineering Ulusal Şirketi arasında roket 
ve füze alanında genel iş birliği anlaşması imza-
landı.

DÜNYA BANKASI ÖZBEKİSTAN’A 940 MİL-
YON DOLAR KREDİ VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’in Dünya Bankası Başkanı Jim Yong 
Kim ile yaptığı görüşmelerin ardından Dünya 
Bankası’nın Özbekistan’a 940 milyon dolarlık 
kredi ayırmasına ilişkin anlaşma imzalandı. 
Dünya Bankası Özbekistan Temsilciliği›nden 
yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev’in ABD’ye gerçekleştirdiği 
resmi ziyareti kapsamında Dünya Bankası 
Başkanı Jim Yong Kim ile yaptığı görüşmelerin 
ardından Dünya Bankası’nın Özbekistan’a 
940 milyon dolarlık kredi ayırmasına ilişkin 
anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Söz konusu 
kredi ülkedeki sanayi işletmelerinde enerji 
verimliliğinin artırılması, ülkede meyve ve sebze 
üretiminin geliştirilmesi, acil sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesi ve mali danışmanlık alanlarındaki 
4 yeni projeyi finanse etmek için kullanılacak.

TRAKTÖR’ÜN YENİ SAHİBİ BELLİ OLDU

Yakın zamanda satışa çıkarılan Tebriz’in Trak-
tör futbol kulübünün yeni sahibi belirlendi. Ku-
lübün İcra Direktörü Abbas İlyası bir açıklama-
da bulundu. Abbas İlyasi: “Takım destekçileri 
oyuncu transferi konusunda endişelenmemeli. 
Çünkü kulübün gelecekteki liderliği bu konu 
üzerinde çalışıyor. Yeni antrenör ve oyuncularla 
bile, tartışmalar başladı. Muhtemelen baş antre-
nör yabancı bir uzman olacak.” şeklinde konuş-
tu. Takımın gittikçe artan bir askeri birlik haline 
gelmesinden endişe eden takımın taraftarları, bu 
durumu değiştirmek zorunda kaldı. 
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BAKÜ’DE 19 MAYIS ŞÖLENİ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayı-
sıyla şölen düzenlendi. Türkiye’nin Bakü Bü-
yükelçiliğince yapılan programa, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Bü-
yükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral 
Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Tur-
ganer, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve mil-
letvekilleri, büyükelçilik çalışanları ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Haydar Aliyev Sarayı’nda 
gerçekleştirilen program, saygı duruşu, İstiklal 
Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunma-
sıyla başladı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile 
Gençliğin Ata’ya Cevabının seslendirildiği et-
kinlikte konuşan Büyükelçi Özoral, Türk mil-
letinin Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyişe devam 
ettiğini söyledi.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ KAMPLARDA 
TÜRKLERE KİMLİKLERİNİ İNKÂRA 
ZORLUYOR

Çin, işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan’da 
kurduğu ‘Beyin yıkama kamplarında’ topladığı 
on binlerce Müslüman Türk’e kimliklerini inkâr 
etmeye zorluyor. Kamplarda her sabah Çin milli 
marşıyla uyanan Müslüman Uygurlar, mensubu 
oldukları İslam dinini eleştirmeye ve hakkında 
olumsuz yorumlar yapmaya zorlanıyor. Kamp-
larda yürütülen enterne programıyla gözaltında-
ki Müslümanların, siyasi düşüncelerinin ve kim-
liklerinin yeniden şekillendirilmeye, inançların 
ortadan kaldırılmaya çalışıldığı savunuldu.

KERKÜK VALİSİ: ŞAİBELİ SEÇİM SONUÇLA-
RINI REDDEDİYORUZ

Kerkük’te basın toplantısı düzenleyen Vali Ra-
kan Said, vatandaşların seçimlere ciddi ve aşikâr 
bir şekilde şaibe karıştığını erken fark ettiklerini 
ve bunun kanıtlanması üzerine binlerce vatanda-
şın günlerdir gösteri yaptığını vurguladı. Şaibeli 
genel seçim sonuçlarını reddettiklerini belirten 
Said, seçimlere hile karışması dolayısıyla seç-
men ile seçim komiserliği arasında güvensizlik 
oluştuğunu ifade ederek, “Kesin sonuçlar ilan 
edilmesine rağmen oy pusulalarının elle sayıl-
ması talebimizden vazgeçmiş değiliz. Ne yazık 
ki tüm olup bitenler Kerkük’teki etnik gruplar 
arasındaki barışı tehdit etmeye başladı.” dedi. 
Said, “Kerkük’teki seçim komiserliği merkezine 
getirilmeyen ve oy pusulası sayılmayan tam 306 
sandık bulunuyor. Bu sandıkların içinde hangi 
siyasi partiye ne kadar oy gittiği de hala meç-
hul.” diye konuştu.

TÜRKMENİSTAN İLE RUSYA ARASINDA BUZ 
HOKEYİ İŞ BİRLİĞİ

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’na (IIHF) 
üye olan Türkmenistan, kış sporunun çok yaygın 
olan buz hokeyi dalındaki çalışmalarını hızlan-
dırıyor. Rusya’nın buz hokey Federasyonu ile 
işbirliğine yönelik karşılıklı mutabakata imza 
atıldı. Rusya ile Türkmenistan buz hokeyi fe-
derasyonları arasında işbirliği memorandumu 
imzalandı. Bu anlaşma kapsamında karşılıklı çı-
karlar doğrultusunda uzun vadeli münasebetlerin 
geliştirilmesi öngörülmektedir. Taraflar karşılıklı 
işbirliğinin verimli olması için gereken koşulla-
rın yaratılması için anlaştı.
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KAZAKİSTAN’DA ÇİN KARŞITI EYLEMLER 
YENİDEN PATLAK VERDİ

Kazakistan’ın Astana ve Şimkent şehirlerinde 
Çin’e toprak satışına karşı büyük protestolar 
gerçekleştirildi. Kazakistan’ın başkenti Astana 
ve güney bölgesindeki Şimkent şehrinde göste-
riciler “Jer Satılmasın” (Yer Satılmasın) başlıklı 
eylemler düzenledi. Bazı noktalarda tek kişilik 
protestolara dönüşen itirazlara Kazak güvenlik 
güçleri müdahale etti. Birçok Kazak gösterici 
gözaltına alındı. Göstericilerin geçen hafta pro-
testo için valilikten izin alamadıkları belirtildi. 
Gerçekleştirilen protestoları organize edenlerin 
önceki günlerde tutuklandığı belirtildi.

TÜRKMEN GENÇLER, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 
İÇİN TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYOR

Üniversite eğitimini Türkiye’de okumak 
isteyen Türkmen gençlerin, Aşkabat’taki Türk 
misyonlarına başvuruları yoğunlaştı. Her yıl Şu-
bat ayında başlayan ve Mayıs - Haziran ayların-
da artan başvurular, bu yıl daha yoğun şekilde 
devam ediyor. 2017 kayıtlarına göre 10 bin 418 
Türkmenistan vatandaşı, Türkiye’deki üniversi-
telerde öğrenim görüyor. En yoğun olarak Türk-
men öğrenciyi barındıran Uşak Üniversitesi’nin 
ardından, Türkiye’nin en köklü üniversitelerin-
den İstanbul Üniversitesi de 750 civarında Türk-
men öğrenciye öğrenim imkânı sunuyor. Sakar-
ya, Süleyman Demirel, Kars Kafkas, Marmara, 
Kırklareli, Malatya İnönü, Gaziantep, Dumlupı-
nar, Erzurum Atatürk, Balıkesir, Ardahan, Ak-
saray, Çanakkale 18 Mart, Karabük, Eskişehir 
Osmangazi ve Anadolu üniversiteleri de YÖS 
kontenjanı fazla olan üniversiteler arasında yer 
alıyor. Bu üniversitelerin her birinde de 200 ile 
500 arasında Türkmen genci öğrenim görüyor.

KAZAKİSTAN’DAKİ FUARDA TAI’DEN BÜ-
YÜK ANLAŞMA

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Uluslararası 
Silah Fuarı açıldı. Beşinci kez kapılarını açan 
fuara, 28 ülkeden 300’den fazla firma katıldı. 
Kazakistan Savunma ve Uzay Sanayi Bakanlı-
ğı tarafından düzenlenen fuarın açılış töreninde 
konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, ülke olarak barışçıl bir siyaset iz-
lediklerini ancak dünyada yaşanan gelişmelerin 
ülkesinin savunma kapasitesini daha da sağlam-
laştırmaya zorladığını belirtti. TAI’ şirketi, Ka-
zakistan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri 
Fuarı’nda (KADEX-2018) ülkenin en büyük 
havacılık firması KAI ile iş birliği anlaşması 
imzaladı. Anlaşmayla TAI ve KAI, Hürkuş ve 
Anka’nın ortak üretimi ve tedarikinde birlikte 
çalışmayı planladığını duyurdu. 

ÖZBEKİSTAN’DA POŞET YASAĞI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
plastik poşet ithalatını yasakladı. Ülkede 
polimer ürünü malzemelerinin aşırı kullanımı ve 
dağıtımı, alternatif biyobozunur malzemelerin 
kullanma sisteminin olmaması, çevre güvenliği 
için elverişli koşulların oluşturulmasını 
engelleyen sorunlar olarak görülüyor. Plastik 
poşetlerin Özbekistan’a ithal edilmesinin yanı 
sıra 40 mikrondan daha küçük bir kalınlığa 
sahip polimer ambalajlarının üretimine de yasak 
getirildi. Plastik poşetlerin yasal (fiziksel) kişiler 
tarafından malların ve kişisel eşyaların taşınması 
ve paketlenmesi sırasında ithal edilmesi istisnai 
bir durum olarak kabul edildi.
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TÜRKMENİSTAN 160-170 MİLYAR METRE-
KÜP DOĞALGAZ İHRACAT POTANSİYELİNE 
SAHİP

Enerji kaynakları ile her zaman dikkatleri çeken 
Hazar Havzası’nın önemli doğalgaz ülkesi Türk-
menistan’ın her sene 160-170 milyar metreküp 
doğalgaz ihracat potansiyeline sahip olduğu kay-
dedildi. Bu rakamlar, Hazar Denizi’nin Türkmen 
kıyısındaki Avaza turizm bölgesinde gerçekleş-
tirilen 9.Uluslararası Gaz Kongresi’nde açıklan-
dı. Uluslararası etkinliğe, başta Avrupa Birliği, 
ABD, BAE, Japonya, Çin, Kore, Türkiye, Hin-
distan, Pakistan, Afganistan olmak üzere 30’ın 
üzerinde ülkeden 400 civarında heyet katıldı. 
Enerji sektörünün kalbinin attığı Avaza’da 2018-
2024 Kalkınma Programı kapsamında Türk-
menistan’da petrol gaz sektörüne 159,9 milyar 
manatlık (45 milyar dolar) yatırım yapılması ön-
görüldüğü kaydedildi.

KAZAKİSTAN’DA YENİ BİR SPOR AKIMI: 
‘ANOTHER YOU’ CHALLENGE

Kazakistan’da sporseverler ‘Another You’ Chal-
lenge’ adlı bir yeni spor akımı başlattı. Akımı 
başlatanlar, bu girişimin amacının fiziksel kültü-
rü ve sağlıklı bir yaşam tarzını popülerleştirmek 
olduğunu belirtti. Devletin fiziksel kültür ve spor 
desteğine çok önem verdiğini vurgulayan Nazar-
bayev, daha fazla insan sporla ilgilendiğini ve 
bunun nüfusun rekabet gücünü artırdığını belir-
terek, ülkeyi sadece sağlıklı, yaratıcı, güçlü ruh-
lu insanların kalkındıracağını dile getirdi.

KIRGIZİSTAN KREDİ BİLGİ SAĞLAYICILARI 
DERNEĞİ’NE KATILDI

Dünya Bankası’nın bir parçası olan Uluslarara-
sı Finans Kurumu’nun (IFC) girişimi ile Avras-
ya’nın 6 kredi bürosu, Avrasya ülkelerinde Kredi 
Bilgi Sağlayıcıları Birliği’nin (AICI) kuruluşu-
nu duyurdu. Dernek üyeleri 6 katılımcı ülkedir: 
Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, 
Kırgızistan ve Ukrayna. Derneğin temel amacı 
Avrasya bölgesindeki kredi bürolarını deneyim 
alışverişi yoluyla desteklemek, metodolojik ve 
profesyonel destek sağlamak, Avrasya ülkeleri 
dışındaki kredi kuruluşları ve küresel düzeyde 
diğer kuruluşlar ile bağlantılar kurmaktır.

“DÜNYADA EN UCUZ BENZİN KAZAKİS-
TAN’DA” 

Kazakistan’ın Enerji Bakanı Kanat Bozumba-
yev, Parlamento’nun alt kanadı Mecliste yapı-
lan ‘Hükümet saati’ toplantısında Kazakistan’ın 
dünyada en ucuz benzin kullanan ülkelerden 
olduğunu söyledi. Bozumbayev, A-92 markalı 
benzinin Rusya’da tenge bazında 214-220 tenge 
olduğunu belirterek, Kazakistan’daki ortalama 
fiyatların 160 tengenin civarında olduğuna dik-
kat çekti. Bozumbayev, Kazakistan’ın dünyada 
en ucuz benzin kullanan ülkeler arasında 12’nci 
sırada, dizel fiyatlarında ise en pahalılar endek-
sinde sondan 14’üncü olduğunu belirtti.
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KAZAKİSTAN’DA GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 
STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Meclis’te Güvenlik Konseyi ile ilgili kanuna de-
ğişiklikler getirildi. Kanunu Senato’nun onayla-
ması ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in imzala-
ması durumunda, gerçekleştirilen değişikliklerle 
Güvenlik Kurulu’na “anayasal koordinatör” sta-
tüsü verildi. Adalet Bakanı Marat Beketayev, 
Güvenlik Konseyi ile ilgili kanuna yapılan de-
ğişikliklerin Kazakistan Anayasası’nın Cumhur-
başkanı Yasası’na göre uygun bir şekilde gerçek-
leştirildiğini belirtti. Beketayev, “Kanun taslağı, 
Kazakistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi’nin 
faaliyetinin yasal statüsünü, yetkinliğini ve ör-
gütlenmesini belirler. Böylece, kanun taslağı, 
Güvenlik Konseyi’ni anayasa koordinasyonunu 
gerçekleştiren organ olarak kabul etmeyi öner-
mektedir.” İfadesin de bulundu.

KİEV, BEŞ YIL SONRA ASTANA’YA ELÇİ ATA-
DI

Ukrayna, beş yıl sonra ilk kez Kazakistan’a Bü-
yükelçi atadı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, İvan 
Gleb’i, Ukrayna’nın yeni Kazakistan Büyükelçi-
si olarak atandı. İlgili kararın 18 Mayıs’ta Uk-
rayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafın-
dan imzalandığı açıklandı.

ASTANA’DA DÜNYA TRİATLON ŞAMPİYONA-
SI’NDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Kazakistan’ın başkenti Astana’da kadınlar ve er-
kekler arasında düzenlenen Dünya Triatlon Şam-
piyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu. Baş-
kentte Yesil nehri kıyısında Triatlon Park’ında 
düzenlenen yarışmaya katılan sporcular 750 ilk 
etapta Yesil nehrinin soğuk sularında yüzdü. 40 
kilometrelik etabı bisikletle tamamlayan yarış-
macılar daha sonra 10 kilometre koştuktan sonra 
yarışmayı tamamladı. 

IRAK PARLEMENTOSU’NDAN ELLE SAYIM 
KARARI

Parlamento seçimlerinde meydana gelen ihlalleri 
ele almak için olağanüstü toplanan Parlamento 
olağanüstü oturumunda Kerkük dâhil bütün Irak 
illerindeki oyların yüzde 10% elle sayılmasına, 
yurtdışındaki seçim sonuçlarının iptal edilmesi-
ne oybirliğiyle karar verdi.
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KAZAKİSTAN’DA 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA-
RIN İLKOKULA BAŞLAYABİLECEĞİ BİLDİRİL-
Dİ

Bakanlığın basın hizmetine göre, eğitim yılında 
7 yaşına girecek çocuklarla beraber aynı eğitim 
yılının 31 Aralık’a kadar 6. yaş dönümünü kut-
layacak olan çocukları 1. sınıfa kabul edileceği 
bildirildi. Açıklamada, Eylül-Aralık aylarında 
dünyaya gelen ve takvim yılının bitimine doğru 
6 yaşına girecek olan çocukların ilkokul 1.sınıfa 
başlayabileceği belirtildi. Aynı zamanda, ebe-
veynlerin başka bir eğitim organizasyonunu (ör-
neğin anaokulun okula hazırlık sınıfları) seçme 
hakkına sahip olduğu ifade edildi.

TACİKİSTAN’IN NÜFUSU 9 MİLYONA ULAŞTI

Orta Asya ülkeleri arasında nüfusu en hızlı ar-
tan Tacikistan’ın nüfusu 9 milyona ulaştı. Tacik 
İstatistik Ajansı’nın verilerine göre, 25 Mayıs’ta 
başkent Duşanbe’de Tacikistan’ın dokuz milyo-
nuncu vatandaşı dünyaya geldi. Tacikistan, Orta 
Asya’da nüfusun en hızlı arttığı ülkedir. Tacikis-
tan nüfusu ortalama olarak her yıl yüzde 2,2 ora-
nında 200 bin kişi artmaktadır. Tacikistan aynı 
zamanda oldukça genç nüfusa sahip ve neredey-
se nüfusun üçte biri 14 yaşı altındaki çocuklardır.

RUSYA, KAZAKİSTAN’A ABD VE HOLLAN-
DA’DAN DAHA AZ YATIRIM YAPTI

LS ekonomi izleme ajansının araştırmalarına 
göre, 2017 yılında Kazakistan’a doğrudan ya-
pılan yatırımların brüt akışı, 20.76 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Kazakistan Merkez Banka-
sı’na göre, ülkeye yapılan yatırımların hacmi 
2016 yılına kıyasla 20.94 milyar dolardan 20.76 
milyar dolara düştü. Kazakistan’a 2017 yılında 
en çok yatırım yapan ülke Hollanda oldu. Hol-
landalı yatırımcılar 5,99 milyar dolar yatırım 
yaptı. İkinci sıraya ise ABD yerleşti. Kazakis-
tan’ın en yakın komşusu Rusya ise 2017 yılında 
1.23 milyar dolar (2016’da 867,4 milyon $) ya-
tırım yaptı.

TACİKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI RUSÇA 
OLAN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Aslov, 
Rusça olan soyadını milli şekle değiştirdi ve yeni 
adı Sirojiddin Mukhriddin oldu. Dışişleri Baka-
nı’nın adı biyografisinde de düzeltildi. 54 ya-
şındaki Sirojiddin Mukhriddin, 2013 yılı Kasım 
ayında Tacikistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan-
lığı görevini üstlendi. Mukhriddin daha önce Ta-
cikistan’ın Küba Büyükelçisi olarak görev yaptı.
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KIRGIZİSTAN ESKİ BAŞBAKANINA YOLSUZ-
LUK SUÇLAMASI 

Eski Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov hakkın-
da yolsuzluk suçlamasıyla dava açıldı. İlişkiler-
den sorumlu bölüm başkanlığı görevinde iken, 
Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunu yenileme pro-
jesini yabancı bir şirketin üstlenmesini sağlamak 
için siyasi nüfuzunu kullanmakla suçlanıyor.  
Başbakanlık görevinden uzaklaştırıldıktan sonra 
üç defa ifadesine başvurulan İsakov için yurt dışı 
çıkış yasağı konuldu.  Başkent Bişkek›te ısınma 
ve sıcak su ihtiyacını tek merkezden karşılayan 
Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun güç 
kapasitesi, yenileme projesi çerçevesinde, 350 
megavattan 812 megavat seviyesine çıkarılarak 
Eylül 2017›de hizmete alınmıştı. Kurumun 
yenileme çalışmaları, Çin hükümeti tarafından 
sağlanan 386 milyon dolarlık kredi ile bir Çin 
şirketi tarafından tamamlanmıştı.

ASTANA, OPEC ANLAŞMASININ DÜZENLEN-
MESİNİ İSTİYOR

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 
petrol arzının kısıtlanmasına dair anlaşmayı ye-
niden düzenlemek amacıyla Petrol İhraç Eden 
Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan ülkelerle 
görüşmeler yapıldığını söyledi. Petrol arzının kı-
sıtlanmasını öngören anlaşmaya değişikliklerin 
getirilmesini teklif ettiklerini söyleyen Bozum-
bayev, hali hazırda en aktif bir şekilde müzake-
relerin yapıldığı ülkenin de Rusya olduğunu be-
lirtti.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN HALK CUMHURİYE-
Tİ İÇİN PARA BASTI

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan’ın kurulu-
şunun 100. yılı için hatıra parası bastı. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 
tarafından basılan Azerbaycan hatıra parası 125 
liraya satışa sunuldu.  Türkiye Cumhuriyeti Baş-
bakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Dam-
ga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapı-
lan “Hatıra Parası” açıklaması şöyle; “Kafkasya 
Federasyonu’nun fonksiyonelliğini kaybetmesi 
sonucunda kurulan Azerbaycan milli konseyi, 28 
Mayıs 1918 tarihinde Tiflis’te Azerbaycan Cum-
huriyetini ilan etti. Müslüman şarkında ilk cum-
huriyet olarak ilan edilen Azerbaycan Devleti o 
coğrafyada Türk ulusunun yeniden doğuşunun 
Kafkas İslam ordusu kurulduğu günden itibaren 
Azerbaycan cumhuriyetinin en büyük destekçisi 
oldu”. Şeklinde açıklama yapıldı.

UYGUR ÂLİM ABDULEHED MEHSUM ÇİN HA-
PİSHANESİNDE ŞEHİT EDİLDİ

Doğu Türkistan’ın önde gelen isimlerinden Ab-
dulehed Mehsum, Çin hapishanesinde uğradığı 
işkenceler sonucunda şehit edildi. Altı ay son-
ra vefat haberi verildi. Dünya Uygur Kongresi 
(WUC), Mehsum’un ölümü nedeniyle Çin yöne-
timini kınadı. WUC, Pekin yönetimi tarafından 
Doğu Türkistan’da, “on binlerce Müslümanın 
beyninin siyasi eğitim” adı altında yıkandığı ile-
ri sürülen kamplarda Mehsum’un 2017’nin ka-
sım ayında hayatını kaybettiğini kaydetti. WUC, 
Mehsum’un ölümünün 27 Mayıs’ta bildirilmesi-
ne de ayrıca tepki gösterdi.
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KKTC KIRGIZISTAN İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞ-
TİRMEYİ HEDEFLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgı-
zistan Temsilcisi Atınç Keskin, KKTC olarak, 
Kırgızistan ile iş birliği ve dostluk köprüsü kur-
mak istediklerini ve bu anlamda Kırgızistan’dan 
da beklentilerinin olduğunu söyledi. Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin yüksek eğitim, turizm 
ve kültür potansiyelini tanıtmak amacıyla 11 
yıl önce Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te açı-
lan KKTC Temsilciliği görevini yürüten Atınç 
Keskin, yaptığı açıklamada, “KKTC olarak, Kır-
gızistan’ın çok daha güçlü ve başarılı olmasını 
istiyoruz. Kırgızistan bugün gücünü her alanda 
elinden geldiği kadar gösteriyor. Ata yurdumu-
zun ileride her alanda çok iyi bir noktaya gelme-
sini arzuluyoruz. Biz de katkı vermeye hazırız.” 
dedi.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
Batı Trakya Haber Ajansı, www.batitrakya.org 
BBC Türkçe, www.bbc.com/turkce 
CNN Türk, www.cnnturk.com 
Davam.Az Haber Portalı, www.davam.az 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, www.gokbayrak.com 
Dünya Bülteni, www.dunyabulteni.net 
Dünya Gazetesi, www.dunya.com 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Habererk, www.habererk.com 
Haber Kıbrıs, www.haberkibris.com 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
Haber Rus, www.haberrus.com 
İhlas Haber Ajansı, www.iha.com.tr 
Hürriyet, www.hurriyet.com.tr 
Kazakistan.Kz Haber, www.kazakistan.kz 
Kerkük Gazetesi, www.kerkukgazetesi.com 
Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (KABAR), www.kabar.kg 
Kırcaali Haber, www.kircaalihaber.com 
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Memleket Gazetesi, www.memleket.com.tr 
Milliyet, www.milliyet.com.tr 
NTV, www.ntv.com.tr 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sputnik News, tr.sputniknews.com 
Suriye Türkmen Meclisi, suriyeturkmenmeclisi.org 
TatarTürk, www.tatarturk.com 
T Haber, www.thaber.bg 
Timetürk Haber, www.timeturk.com 
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr 
Trend Haber Ajansı, www.tr.trend.az 
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr 
TRT Haber, www.trthaber.com 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net 
Türk Bakış Haber, www.turkbakis.com 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.org 
Türk Dünyası Haber Ajansı, www.turkishworld.org 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), www.tika.gov.tr 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.gov.tr 
Türk Yurdu Haber, www.turkyurduhaber.org 
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com 
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net 
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm 
Türkmenistan Günlük Haber & Analiz Bülteni, www.turkiye-turkmenistan.com 
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org 
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), www.turkistanlilar.org 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org 
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org 
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini

Yayın Nu. 1: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 10: Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 11: Haziran 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 12: Temmuz 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 13: Ağustos2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 14: Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Işığında Referandum Analizi, 2017
Yayın Nu. 15: Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 16: Ekim 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 17: Uluslararası Hukuk Açısından Kırım’ın İlhakı, 2017
Yayın Nu. 18: Kasım 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 19: Aralık 2017 Türk Dünyası Güncesi, 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
Yayın Nu. 25: Mayıs 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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