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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Temmuz 2018 konulu sayı-
sını sizlerin ilgisine sunuyoruz.

Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ül-
küsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. 
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, “Temmuz 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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NAZARBAYEV:  “DOMBRA” KAZAKLARIN PA-
SAPORTU VE ULUSAL MARKASIDIR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in Temmuz ayının ilk haftasının Pazar gününü 
Ulusal Dombra Günü olarak kutlanmasını öngö-
ren kararnameyi imzalamasıyla ülke genelinde 
bayram olarak kutlanmaya başlandı. Astana’nın 
başkent oluşunun 20.yılı etkinlikleri çerçevesin-
de Kazak Eli meydanında düzenlenen etkinliğe 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’de katıldı.  En küçü-
ğü 6, en büyüğü 74 yaş aralığında 2200 kişiden 
oluşan orkestra izleyicilere Kazak halk müziğinin 
sevilen eserlerini seslendirdi. Nazarbayev: Domb-
ra Kazakların pasaportu ve ulusal markasıdır. 
Dombra’nın dünyada bilinen en eski müzik çalgı 
aletlerinden biri olduğunu ve UNESCO ‘nun in-
sanlığın somut olmayan manevi miras listesine 
girdiğini kaydetti. Gelenek ve kültürel değerle-
rin, kahramanlık öykülerinin nesillerden nesillere 
Dombra aracılığıyla iletildiğini söyleyen Nazar-
bayev, Dombra’nın Kazakistan’ın bağımsızlığının 
sembolü ve kalbi Astana’da yerini alacağına olan 
inancını bildirdi.

KERKÜK PETROLÜ CEYHAN’DAN İHRAÇ EDİ-
LECEK

Irak Petrol Bakanı Jaber el Luaibi, Kerkük petro-
lünün Ceyhan limanından ihracatını tekrar başlat-
mak için Türkiye ve Irak Kürt yönetimi ile görüş-
meler sürdürdüklerini açıkladı. Irak’ın El Sabah 
gazetesinde yer alan habere göre, Luaibi “İhracat-
lara yeniden başlama kararı, görüşmelerin sonuç-
larına bağlı olacak” dedi. Luaibi, Kerkük petrol 
sahasından gelen üretiminin halen günde 220,000 
varil olduğunu ve bunun tamamının yerel rafineri-
lere yönlendirildiğini söyledi.

ÖZBEKİSTAN İLK KEZ DIŞ BORCUNU AÇIKLADI

İlk kez ülkenin dış borcuna yönelik açıklamada 
bulunan Özbekistan Merkez Bankası, 
Özbekistan’ın dış borcunun yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 1,3’lük artış kaydettiğini belirtti. 1 Ocak’ta 
14,5 milyar dolar olan ülkenin toplam dış borcu-
nun yılın ocak-mart aylarında yüzde 1,3 artışla 
14,7 milyar dolara ulaştı. Yapılan açıklamada, 1 
Ocak’ta 7,6 milyar dolar olan kamu dış borcunun 
329 milyon dolarlık artışla 7,9 milyara ulaştığı 
kaydedilirken, bu dönemde bankacılık sektörün-
deki dış borcun 79 milyon dolara, diğer finans 
sektöründeki dış borcun ise 3 milyon dolar arttığı 
belirtildi.

UKRAYNA, TÜRKİYE’DEN İNSANSIZ HAVA 
ARAÇLARI ALDI

Ukrayna ile Türkiye arasında askeri işbirliği ko-
nusunda yeni bir mutabakat anlaşması imzalandı. 
Ukrayna, Türkiye’den insansız hava araçları alaca-
ğını bildirdi. Her iki ülke de, insansız hava araçları 
alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve zırhlı araçlar 
için yeni motor modelleri üretmek için ortak bir 
tasarım ofisi kurulması konusunda anlaştılar. Aynı 
zamanda, Türkiye Ukrayna’dan bir An-178 uçağı 
satın almakla ilgileniyor.

ÖZBEKİSTAN’DAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA 
GÜMRÜK MUAFİYETİ

Özbekistan’da ithal elektrikli otomobiller 
gümrük vergisinden muaf tutuldu. Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, “Dış 
Ekonomik Faaliyet ve Gümrük Tarifeleri 
Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin” kararnameyi 
imzaladı. Buna göre, yurt dışından ithal edilecek 
elektrikli otomobillerden gümrük vergisi alınma-
yacak. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 tari-
hinden itibaren yürürlüğe girecek.
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NAZARBAYEV, ULUSAL UZAY MERKEZİ’Nİ Zİ-
YARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ulusal 
Uzay Merkezi’nde (Kazakistan Garış Sapary) in-
celemelerde bulundu. Astana’nın başkent oluşunun 
20.yılı etkinlikleri çerçevesinde başkent Astana’da 
Soyuz, Zenit, Proton ve Boran uzay araçlarının 
maketlerinin bulunduğu parkın açılışını yapan Na-
zarbayev, Ulusal Uzay Merkezi’nde incelemeler-
de bulundu. Park, Kızılorda eyaleti tarafından inşa 
edildi ve Astana’nın doğum gününe hediye edildi. 
Merkezin yeni binası ve üretim tesisleri hakkında 
bilgi alan Nazarbayev, merkezde 3D yazıcılarla 
üretilen model ürünleri ve uzay araçlarının parça-
larını inceledi. Ulusal Uzay Merkezi, Fransa’nın 
Airbus şirketiyle uydu üretimi projesinde birlikte 
çalışıyor.

ÖZBEKİSTAN LİDERİ, TÜRKİYE’YLE 
SUÇLULARIN İADESİNE YÖNELİK ANLAŞMAYA 
ONAY VERDİ

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, 
Türkiye ile imzalanan suçluların iadesine yönelik 
anlaşmayı onayladı. Özbekistan Devlet Başkanı 
Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Taşkent’e yaptığı ziyaret sırasında 30 
Nisan’da imzalanan suçluların iadesine yönelik 
anlaşmayı onayladı. Mirziyoyev’den önce tasarıyı 
onaylayan Özbekistan Senatosu’nun açıklamasın 
da anlaşmanın suçluların muhakkak cezalandırıl-
ması için yasal zemin oluşturduğu ve iki ülke ara-
sındaki suçla mücadele alanındaki işbirliğini daha 
etkin hale getireceği belirtildi. Anlaşma Erdo-
ğan’ın ziyareti sırasında Özbekistan Başsavcılığı 
ve Türkiye Adalet Bakanlığı düzeyinde imzalandı.

ERDOĞAN, İLK ZİYARETİNİ KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ VE AZERBAYCAN’A YAP-
TI

24 Haziran seçimleri ile yeni yönetim sisteminin 
ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdo-
ğan, ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ve Azerbaycan’a gerçekleştirdi.

ASTANA’NIN 20. YILDÖNÜMÜ ONURUNA BA-
KÜ’DE KABUL TÖRENİ YAPILDI

Bakü’de, Kazakistan Büyükelçiliği başkent As-
tana’nın 20. yıldönümü vesilesiyle resmi bir ka-
bul töreni düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan 
hükümetinin yetkilileri, milletvekilleri, iş ve sosyal 
çevrelerin temsilcileri yanı sıra Azerbaycan’da 
temsil olunan diplomasi üyeleri katıldı. Büyükel-
çi Isabaev, Astana’nın güvenle gelişim aşamaları, 
siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi değil, aynı 
zamanda bölgesel ve küresel ölçekte girişimlerin 
yapılabileceği uluslararası etkinlikler için aday 
mekân haline geldiğini kaydetti.

TÜRK DÜNYASI SENDİKA TEMSİLCİLERİ BAŞ-
BAKAN ZAEV’LE GÖRÜŞTÜ

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev Türkiye ve 
Avrasya sendikalar birliği temsilcilerinden oluşan 
heyeti makamında kabul etti. Türkiye ve Avrasya 
sendika temsilcileri görüşmede Başbakan Zaev’e 
Makedonya ile Yunanistan arasında varılan isim 
anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getir-
di. Başbakan Zaev, konuklarına tüm çalışanların 
özellikle eğitim alanında görev yapanların hakla-
rını korumanın ne denli önemli olduğuna vurgu 
yaptı. Ayrıca Makedonya’nın Türkiye ve Türk 
dünyası ülkeleriyle ilişkilerinin yüksek seviyede 
olduğunu ifade ederken ekonomik ve ticari ilişki-
lerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sür-
dürdüklerini ifade etti.
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ÖZBEKİSTAN İHRACATININ ANA AKTÖRÜ 
ALTIN

Özbekistan‘da cari yılın ilk çeyreğinde ihraç 
edilen malların yüzde 61’inin altın ve doğal 
gazdan oluştuğu açıklandı. Özbekistan Merkez 
Bankasının “Ödemeler Dengesi ve Özbekistan 
Cumhuriyeti Uluslararası Yatırım Pozisyonu” 
raporunda yapıldı. Raporda, Ocak-Mart ayları 
arasında 1 milyar 300 milyon dolarlık altın ve 487 
milyon 200 bin dolarlık doğal gaz ihracatı yapıl-
dığı belirtilerek, “Bu yılın ilk çeyreğinde, ülke ih-
racatının 2,9 milyar dolar, ithalat ise 3, 6 milyar 
dolar” denildi. Girişimcilerin kayıt dışı sektörden 
bankacılık sektörüne geçişi ve aynı zamanda ya-
bancı para cinsinden krediler aracılığıyla üretim 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu 
öne sürüldü.
TÜRKMEN LİDERİ’NİN KİTABI TÜRKÇE’YE 
TERCÜME EDİLDİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov’un ‘Türkmenistan – Büyük İpek 
Yolu’nun kalbi’ kitabı, Türkçe ‘ye tercüme edildi.  
Kitabın Türkçe nüshası, Uluslararası Türk Kültü-
rü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov 
tarafından Türkmen Lideri’ne takdim edildi. Türk-
men Lider, Türk dilli ülkelerin arasındaki bağların 
pekiştirilmesi için çaba gösteren TÜRKSOY ile 
işbirliğinin genişletilmesine büyük önem verdik-
lerini kaydederek, Türkmenistan ile TÜRKSOY 
arasındaki işbirliğinde gelinen seviyeden büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. TÜRKSOY ta-
rafından 2014 yılı Mahtumkuli Firaki yılı olarak 
anıldı, 2015 senesinde Mari Türk dünyası kültür 
başkenti ilan edildi.

AZERBAYCAN DİASPORASI DESTEK FONU 
KURULDU

6 Temmuz’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Di-
aspora ile Devlet Çalışma Komitesi kapsamında 
Azerbaycan Diasporası Destekleme Fonu’nun ku-
rulmasına dair kararname imzaladı. Belge, Fonun 
Azerbaycan diaspora örgütlerinin faaliyetlerini 
desteklemek, maddi ve teknik temellerini güçlen-
dirmek, ulusal manevi değerleri geliştirmek ve bu 
alana hedeflenen devlet desteğini sağlamak için 
oluşturuldu. 

MAKEDONYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ Tİ-
CARET %11,9 ARTTI

Devlet İstatistik Kurumunun verilerine göre yılın 
ilk beş ayında Makedonya ile Türkiye arasında-
ki ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 
%11,9 artarak 175 milyon 849 bin Euro’ya yük-
seldi. Türkiye’den Makedonya’ya 144 milyon 140 
bin Euro değerinde mal ve hizmet satılırken, Ma-
kedonya’dan Türkiye’ye 31 milyon 709 bin avro 
değerinde mal ihraç edildi. Türkiye, İlk beş aylık 
dönemde Makedonya’nın dış ticaretteki en büyük 
sekizinci ortağı oldu.

ASTANA ULUSLARARASI FİNANS MERKE-
Zİ’NİN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

Uluslararası Finans Merkezi’nin resmi açılış töre-
ni, Astana Expo Center’da gerçekleştirildi. Asya 
bölgesinde en büyük finans hizmeti göstergesi 
olan merkez 2015 yılında Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in öncülüğü ile kuru-
lan ve temel amacı girişimciler, yatırımcılar için 
elverişli ortamın yaratılmasıdır. Etkinliğe Kazak 
Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, hükümet 
yetkilileri, yabancı devlet başkanları ve uluslara-
rası finans kurumlarının başkanları katıldı.
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TÜRKMENİSTAN’A İPEK YOLU DESTEĞİ

Büyük İpek Yolu kültürel mirası konusunda Türk-
menistan’ın girişimini destekledi. Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Konseyi 25 Haziran tarihinde 
Cenevre’deki 38’nci oturumunda Türkmenistan’ın 
“İpek Yolu kültür mirası korunmasını teşvik etme” 
teklifini oybirliğiyle kabul etti. Türkmen lider 
Berdimuhamedov konu ile ilgili yapılan Bakan-
lar Kurulu toplantısında bu olayın tarihsel önemi-
ni vurgulayarak, “Ülkemizin karşılıklı anlayış ve 
güven, kültürlerin çeşitliliğine saygı, milletler ve 
halklar arasında dostane ilişkiler politikası dünya-
da saygı görmektedir” dedi.  Türkmen lider ülkesi 
tarafından teklif edilen belgenin kabul edilmesini 
destekleyen tüm devletlere ve Milletler Toplulu-
ğuna şükranlarını ifade etti. Türkmenistan ile bir-
likte 23 devlet teklife imza atmıştı.

KAZAKİSTAN’A VİZE VERME KURALLARI DE-
ĞİŞTİ

Kazakistan İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının or-
tak kararıyla 1 Temmuz itibariyle ülkeye vize ver-
me kurallarının değiştiği bildirildi. Yabancılar için 
Kazakistan Cumhuriyeti’ne giriş vizesi başvuru-
ları ülkeye giriş tarihinden beş iş günü öncesinde 
gerçekleştirilecek. Daha önce bu süre 14 gündü. 
Yeni kanuna göre ülkeye giriş yapmak isteyenler 
Kazakistan’daki hareket güzergâhlarını ve ikamet 
edecekleri adresi göstermek mecburiyetinde ola-
cak. Vizesi olan yabancılar daha önce olduğu gibi 
göçmen idarelerinde kayıt yaptırmayacak. Ayrıca 
geçerli vizenin uzatılması için belgelerin sunum 
süresinde de değişiklikler yapıldı. Bu süre vizenin 
bitiminden en az 5 iş günü, en fazla 30 iş gün ola-
rak belirlendi.

KERKÜK’TE YENİDEN SAYIMDA FARK YARI 
YARIYA

Irak’ın Kerkük kentinde, genel seçimlerde hile ve 
şaibe iddiaları nedeniyle oy pusulalarının elle sa-
yım işleminin birinci gününde yarı yarıya farklı-
lık ortaya çıktığı belirtildi. Irak Türkmen Cephesi 
(ITC) Başkanı Erşat Salihi, yaptığı açıklamada, 
“Elektronik oy sayımı ile elle sayım arasında yarı 
yarıya farklılık ortaya çıktı.” ifadesini kullandı. 
Seçim Komiserliğinin, elle sayımın yapıldığı sa-
londa siyasi partilere ait gözlemcilerin sayısını 
sınırlandırmasının olumsuz bir gelişme olduğunu 
belirten Salihi, “İşlemin yavaş yürümesinden do-
layı bugün sadece 20 sandık açılarak elle sayım 
yapıldı. İşlemi yakından takip etmek için salona 
gönderdiğimiz gözlemcilerimizin sayısına sınırla-
ma getirilmesi de iyi bir gelişme değildir.” şeklin-
de konuştu.

ÖZBEKİSTAN MÜSLÜMANLARI OFİSİNDE SE-
YAHAT ACENTASI AÇILDI

Özbekistan’ın Bişkek Büyükelçiliğinden Özbe-
kistan Müslüman kuruluşunda, “Müslüman-tur” 
turizm kurumu faaliyete başladı. Bu amaçla, 
turizm faaliyetlerini - iç ve dış turizmi - tanıtma 
hakkını veren Turizm Geliştirme Özbekistan 
Cumhuriyeti Devlet Komitesinden ilgili bir lisans 
alınmıştı. Özbekistan’ın Müslüman yönetimindeki 
Müslüman-Tur Seyahat Acentası, Özbekistan’ın 
en büyük hac yeri olan kutsal yerlere, yerli ve 
yabancı vatandaşlara geziler düzenlemeyi, hacılar 
için elverişli koşullar yaratmayı ve Müslüman 
dünyasında Özbekistan’ın otoritesini artırmayı 
planlamaktadır.
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KIRGIZ, ÖZBEK VE TACİK LİDERDEN NAZAR-
BAYEV’E JEST

Astana’nın başkent oluşunun 20.yılı kutlamaları 
ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in doğum günü kutlamak maksadıyla Kırgız, 
Özbek ve Tacik liderler Astana’da bir araya geldi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Astana’ya teşrif eden değerli konukları Kır-
gızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman 
ile birlikte açılışını yaptığı Uluslararası Astana Fi-
nans Merkezi’nde incelemeler de bulundu.

HAYDAR ALİYEV MERKEZİNDE “ASTANA- BÜ-
YÜK ÇÖLÜ İNCİ” ADLI SERGİ AÇILDI

Astana’nın Kazakistan’ın başkenti ilanının 20. 
yıldönümüne adanmış bir fotoğraf sergisi 6 Tem-
muz’da Haydar Aliyev Merkezinde açıldı.  Sergi, 
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev Vakfı ve Azerbaycan Kazak Büyükelçili-
ği tarafından desteklenen Elbasy Fonu tarafından 
düzenlendi.

ÖZBEKİSTAN’DAN 101 ÜLKE VATANDAŞINA 5 
GÜNLÜK VİZE MUAFİYETİ

Özbekistan’da turizmin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar kapsamında 101 ülke vatandaşına 5 
günlük vize muafiyeti getirildi. Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev, “Yabancı vatandaşların 
Özbekistan’a girişlerinin kolaylaştırılmasına 
yönelik tedbirlere ilişkin” kararnameyi imzaladı. 
Kararnameye göre, 15 Temmuz’dan itibaren 
Özbekistan havaalanlarından üçüncü bir ülkeye 
gidecek olan 101 ülkenin vatandaşına beş gün 
süresince bu ülkede vizesiz kalabilme hakkı tanındı. 
Kararnameyle ayrıca, 16 yaşını doldurmayan 
yabancı vatandaşlara da refakatçisinin eşliğinde 
ülkede 90 güne kadar vizesiz bulunma hakkı 
verildi.

DARHAN KADİRALİ: HEDEFİMİZ 
TÜRK DÜNYASI ARASINDA BİLİMSEL 
BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAKTIR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov 
Bişkek’te Uluslararası Türk Bilimler Akademisi 
Profesörü Darhan Katrali ile bir araya geldi. S. Je-
enbekov, Türk akademisinin Kırgız halkının tarihi 
ve kültürü üzerine kitaplar yayınladığını ve Türk 
konuşulan ülkelerin genişlemesi için minnettarlık-
larını ifade ettiğini hatırlattı. Son yıllarda akade-
mik konuşan halkların, özellikle Kırgız halkının 
edebiyatı, folkloru ve gelenekleri ile ilgili hayli 
çalışma yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı “ İna-
nıyorum ki, sizin yönetiminiz altında Uluslararası 
Türk Akademisi konuşan halklar arasında manevi 
köprü olacak ve kardeş ülkelerin daha da yakın-
laşmasına Kültürel ve diğer alanlarda işbirliği ge-
nişleyecek ve derinleştirilecektir. “ diye konuştu. 
“Darhan Kadirali ise, amacımız, bilim dünyasını 
sınır tanımazken, Türk dünyası arasında bilimsel 
bütünleşmeyi sağlamaktır. ”dedi.

TÜRKMENİSTAN’DA MAAŞLARA YÜZDE 10 
ZAM

Türkmenistan Devlet Başkanı yılın ilk 6 ayının de-
ğerlendirildiği genişletilmiş Bakanlar Kurulu top-
lantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkmen Lideri 
maaşlara yüzde 10 zam yapmak ile ilgili Karar im-
zaladı. 1 Ocak 2019 tarihinden yürürlüğe girecek 
yeni zam sonrası asgari ücrette 790 manat olacak. 
Yüzde 10 zam sadece maaşlara değil, aynı anda 
öğrenci bursları ve emeklilik aylıklarına da uygu-
lanacak.

KIRIMOĞLU, SALİHİ VE CEENBEKOV BEŞTE-
PE’DE

9 Temmuz’da, Ankara’da düzenlenecek Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin 
törenine Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman,  
Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Abdülce-
mil Kırımoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soo-
ronbay Ceenbekov, Türkmeneli Lideri ITC Genel 
Başkanı Erşat Salihi ve ITC genel başkan yardım-
cısı Hasan Turan katıldı. Beştepe’de düzenlenecek 
Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 22 
devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento baş-
kanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri de 
iştirak etti.
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BAŞKENTTE ÜLKE TARİHİNDE İLK KEZ SAT-
RANÇ AKADEMİSİ İNŞA EDİLDİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ülke tarihinde ilk 
kez Satranç Akademisi inşa edilmesi kararı alındı. 
9 Temmuz’da yapının temel atma töreni yapıldı. 
Uluslararası Bilim ve İşletme Üniversitesi Müte-
velli Heyeti Başkanı Nurgalı Asanaliyev, projenin 
finans konusu üniversite (Uluslararası Bilim ve İş-
letme Üniversitesi) tarafından çözüleceğini belir-
terek, “Gençler arasında satranç oyununu yaymak 
amacıyla Satranç Akademisi inşa etmeye karar 
verdik. Tam bir yıl sonra yaklaşık 300 çocuğu aka-
demimize kabul edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Kurumda satranç oyuncuları için en iyi koşulların 
yaratılacağını dile getiren Başbakanlık Gençlik İş-
leri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Kanat 
Amankulov, satranç oynunu köylerde de yayma 
planı olduğunu, yerleşim birimlerde çalışmak iste-
yen öğretmenlerin her zaman destekleneceklerini 
sözlerine ekledi.

AFGANİSTAN TÜRKLERİ MİLLİ HAKLARI İÇİN 
SOKAKLARA İNDİ

Afganistan’da yaşayan Özbek ve Türkmenler milli 
hakları için protesto eylemlerine başladı. Afganis-
tan’da hükümetin Peştun milliyetçisi adımlarına 
karşı çıkan Türk halkları bir haftadan beri ülkenin 
çeşitli bölgelerinde protesto eylemleri gerçekleş-
tiriyor. Güney Türkistan olarak da bilinen Afga-
nistan’ın kuzey bölgelerinde yaşayan Türkmen 
ve Özbek Türkleri Eşref Gani yönetiminin Peştun 
merkezci uygulamalarına karşı sokaklara döküldü. 
“Kuzey bölgelerinde ayrımcılığa son” sloganları 
ile sokaklara inen göstericiler Özbek lider Abdür-
raşid Dostum’un portrelerini de taşıdılar. Ülkenin 
kuzeyindeki Belh, Mezarı-ı Şerif, Kunduz gibi şe-
hirlerde protesto eylemleri gerçekleştiren Türkle-
re bölgedeki diğer Peştun olmayan halklardan da 
destek geldiği gözlemlendi.

ÖZBEKİSTAN’DA ESKİ PASAPORTLARIN 
SÜRESİ 2020’YE UZATILDI

Özbekistan Cumhuriyeti, vatandaşının biyometrik 
olmayan pasaportunun geçerlilik süresini 31 Aralık 
2019’a kadar, yabancı ülkelerde ise pasaportun 
geçerlilik süresine kadar uzattı. Hükümetin 2018 
yıl 30 Haziran tarihli 494 sayılı Kararına göre, 
“Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşının biyomet-
rik olmayan pasaportunun geçerlilik süresi ülke-
de 31 Aralık 2019’a kadar, yabancı ülkelerde ise 
pasaportun geçerlilik süresine kadar uzatılmıştır.” 
denildi. Nüfusunun en az yüzde 10’unun biyomet-
rik pasaport almadığı açıklandı.

KIRIM’DA YAPILAN SEÇİMLER NEDENİYLE 
RUSYA’YA KARŞI YAPTIRIMLARIN SÜRESİ 
UZATILDI

Avrupa Birliği tarafından Rus karşıtı yaptırımların 
uzamasının sebeplerinden biri de, işgal altında-
ki Kırım’da Rusya tarafından yapılan seçimlerin 
tutulmasıydı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald 
Tusk’ı Brüksel’deki Ukrayna-AB zirvesi sonrasın-
da düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Rusya 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yarımadada yapıl-
ması ve Kerch köprüsünün inşaatının Ukrayna’nın 
izni olmadan başlatılmasının ardından gerçekleş-
tiğini, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko 
Ukrayna-AB zirvesinde,  Kremlin’in yaptırımları 
zayıflatmak istiyorsa siyasi tutukluları serbest bı-
rakması gerektiğini söyledi.
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TÜRKLER NEW YORK’TA ÇİN’İ PROTESTO 
ETTİ

Kazak ve Uygur Türkleri New York’ta Çin’in 
Doğu Türkistan’da uyguladığı baskıcı, otoriter ve 
insanlığa aykırı davranışları yüzünden Birleşmiş 
Milletler binası önünde protesto etti. Amerika’da 
yaşayan Kazak ve Uygur Türkleri kendi aralarında 
haberleşerek New York’ta Birleşmiş Millet binası 
önünde Çin’i protesto etti. “Faşist Çin Doğu 
Türkistan’dan defol, Katil Şi Cinping, Doğu 
Türkistan’a özgürlük” gibi pankartların açıldığı 
protesto gösterini yapan Türk gençleri olaysız bir 
şekilde olay yerinden ayrıldı.

ASTANA, ORTA ASYA VE BÖLGENİN FİNANS 
MERKESİ OLMAYA ADAY

Kazakistan’ın başkenti Astana’nın ev sahipliğinde 
geçen yıl 10 Haziran-10 Eylül 2017 tarihleri ara-
sında düzenlenen Expo-2017 Uluslararası fuarının 
yerleşkesinde ülke ve bölgenin ekonomik hayatın-
da önemli bir rol oynayacak Astana Uluslararası 
Finans Merkezi(AIFM) hizmete girdi. 12 hâkim-
den oluşan yönetim kurulunda yer alan hâkimler 
alanlarında dünyada saygın ve otoriteye sahip ki-
şiler. AIFM Yönetim Kurulu Başkanı Hâkim Lady 
Barbara yaptığı açıklamada AIFM’in çok verimli 
ve etkili bir rol oynayacağını söyledi. Ülkenin ye-
tenekli ve tecrübeli kadroya sahip olduğuna dik-
kat çeken Lady Barbara, merkezin sadece bölgeye 
değil aynı zamanda dünyaya da faydalı olacağına 
inandığını yeniledi.

ÖZBEKİSTAN 101 ÜLKEYE VİZE ŞARTINI 
KALDIRDI

Özbekistan 101 ülke için beş güne kadar vizesiz 
rejim uygulamaya başladı.  Özbekistan 15 
Temmuzdan başlayarak kendi toprakları üzerinden 
transit geçecek 101 ülke vatandaşlarına 5 günlük 
vizesiz giriş ve çıkış rejimi uygulamaya başladı. 
Uygulama kapsamına girecek yolcuların üçüncü 
bir ülkeye biletleri olması şartı ve 16 yaşın altın-
daki yabancı şahıslar için eşlik edecek kişilerin 
Özbekistan’a giriş vizesi olması gerekmektedir.  
5 günlük vize muafiyeti olan ülkeler arasında 
Avrupa ve Asya devletleri ön sırada bulunuyor.

SALİHİ: “TÜRKMEN ÖĞRENCİLERE TÜRKİ-
YE’DE BURS VERİLMİYOR.”

ITC Başkanı Erşat Salihi, Türkiye’de eğitim gör-
mek için başvuruda bulunan Türkmen gençlerden 
hiçbirinin burs alamadığını ve Türkiye’de eğitim 
gören Türkmenlerin sayısının giderek azaldığını 
söyledi.  Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad 
Salihi, “Türkmenlerden vazgeçmeyin” diyerek 
Türkiye’ye çağrıda bulundu. Salihi: “Pek çok 
Türkmen kardeşim Türkiye’de eğitim görmek 
hayali ile Türkiye Burslarına başvuru yapmıştır. 
Bu kardeşlerimizden bir kısmının mülakata çağ-
rıldığını öğrenmiş olmakla birlikte şimdiye kadar 
hiçbir Türkmen gencinin Türkiye Burslarına ka-
bul edilmediğini biliyoruz. 1990’lardan itibaren 
Türkmenlere Türkiye’de tanınan eğitim ayrıcalığı, 
yurt dışından öğrencilerin Türkiye’deki eğitim or-
ganizasyonunun düzenlenmesinin Yurt dışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na geçmesi 
ile son bulmuş ve diğer tüm ülke vatandaşları ile 
aynı statüde değerlendirilmiştir. 2003’ten sonra da 
ülkedeki zorlu şartlar nedeniyle Türkmenlerin bu 
hakları iade edilememiştir. Türkmen hakları için 
mücadelemizi bugüne kadar verdik ve kanımızın 
son damlasına kadar vermeye devam edeceğiz. 
Ancak bu konuda desteğe ihtiyacımız olduğu göz 
ardı edilemez.” diye konuştu.
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NAZARBAYEV’E, GÜVENLİK KONSEYİ’NE 
ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK YAPMA YETKİSİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’e, yürürlüğe giren bir yasa sayesinde, Güven-
lik Konseyi’ne ömür boyu başkanlık yapma yetkisi 
verildi. Güvenlik Konseyi’nin yetkileri de önemli 
ölçüde genişletildi. Hazırlanan yasayı ülkedeki 
Anayasa Konseyi, devletin temel hukukuna uygun 
olarak kabul etmiş, meclis tarafından onaylanmış 
ve 5 Temmuz’da da Nazabayev tarafından imza-
lanmıştı. Yürürlüğe giren yeni yasanın Güvenlik 
Konseyi’ne ülkedeki siyasi istikrarı korumak, ana-
yasal düzeni, devletin bağımsızlığını, toprak bü-
tünlüğünü ve uluslararası çıkarlarda Kazakistan’ın 
ulusal çıkarlarını korumak için ulusal güvenlik ve 
savunma kapasitesinin sağlanması alanında bir-
leşik bir devlet politikasının uygulanması statüsü 
verdiği belirtildi.

TÜRKMENİSTAN İLE TATARİSTAN ARASINDA 
ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov, Avaza ulusal turizm bölgesinde Ta-
taristan’ın Tatneft şirketi genel müdürü Nail Ma-
ganov ile görüştü. Taraflar, Türkmenistan’ın takip 
ettiği enerji stratejisinin öncelikli alanları bağla-
mında, akaryakıt endüstrisinin kapsamlı moder-
nizasyonu ve çeşitlendirilmesi, yeni teknolojilerin 
tanıtılması, üst düzey endüstrilerin oluşturulması, 
yüksek kaliteli ürünlerin üretimi, dünya piyasala-
rında yatırım faaliyetlerinin teşvik edilmesi konu-
ları ele alındı. Rusya’nın en büyük enerji şirket-
lerinden Tatneft, Türkmenistan ile uzun yıllardan 
beri işbirliği yapıyor. Türkmenistan’ın petrol üreti-
mi alanı için çeşitli ekipman tedariki gerçekleştir-
mektedir ve Türkmen ortakları ile sondaj kuyuları-
nın verimliliği arttırmak için işbirliği yapmaktadır.

KIRGIZİSTAN’IN KAYISILARI ARTIK ABD PA-
ZARLARINDA

Kırgızistan’ın kurutulmuş kayısıları ABD’nin 
marketlerinde satılıyor. Kırgızistan’ın yerli üreti-
cilerinin müjdesiyle paylaşan Yerli Üreticiler Der-
neği Başkanı Bakıt Degenbayev, Kırgızistan’ın 
Batken bölgesinde işlenmiş kuru kayısıların New 
York mağazalarında satıldığını aktardı. Ürünleri-
ni kurutulmuş halinde bir ülkeye ihraç edilmesi 
için girişimcilerin özel bir ambalaj geliştirdiğini 
ve ABD standartlarına göre tüm detayları düşün-
düklerini belirten Degenbayev, “Kırgızistan’da 
yapılan kuru kayısılar New York’a ulaşılacak. 
Batken üreticiler ürünlerini ABD’ye tedarik etti. 
Muhtemelen çok zor, çok çaba gerektirir, ama onu 
yapmak mümkündür. Ürünler iyi ambalajında ve 
o ülkenin ihtiyaçlarına göredir. Batken sakinlerine 
aferin!” diye paylaşım yaptı.

ÖZBEKİSTAN, FİNANS KURUMLARIYLA 1,5 
MİLYAR DOLAR KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI

 

Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar 
Devlet Komitesi Başkanı Suhrab Halmuradov, 
Taşkent’te düzenlenen bir toplantıda yaptığı 
konuşmada, son dönemde ülkede yabancı 
yatırımcı ve iş adamları için çeşitli imtiyaz ve 
önceliklerin sağlandığını belirtti. Ülkesindeki iş 
ve yatırım ortamının iyileştirildiğini dile getiren 
Halmuradov, ülkeye gelen yabancı yatırım 
hacminin arttığını kaydetti. Bu yılın ocak-haziran 
döneminde yabancı sermayeli 960 işletmenin 
kurulduğunu söyleyen Halmuradov, “Özbekistan, 
yılbaşından bu yana uluslararası finans kurumla-
rıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki kredi 
anlaşmaları imzaladı.” diye konuştu. Halmuradov, 
ülkesine yatırım yapanlar arasında Rusya, Türki-
ye, Çin, Kazakistan ve Güney Koreli iş adamları-
nın daha aktif olduğunu, ayrıca farklı ülkelerden iş 
adamlarıyla da yatırımlar konusunda görüşmelerin 
sürdürüldüğünü kaydetti.
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KAZAKİSTAN’DA BORÇLU OLANLARIN YURT 
DIŞINA SEYAHAT ETMELERİ REDDEDİLEBİLİR 
KARARI 

Devlet Gelirleri Dairesi Başkanlığı’na göre, sade-
ce başkent Astana’da 70 binden fazla Kazak va-
tandaşı vergi ve cezaları ödemedi. Kazakistan’da 
istatistik formasyonu için yöntembilimi tarafından 
henüz tam rakamlar açıklanmamakla beraber on 
Kazakistanlıdan birinin borçlu olduğu öne sürül-
dü. Borçlu olanlar sayısının ülke nüfusunun yak-
laşık yüzde 10’u, yani Almatı gibi en büyük şehir 
(yaklaşık 1,8 milyon kişi) nüfusu sayısına eşit ol-
duğu hesaplandı. Astana’daki devlet gelirleri ku-
rumu sadece Sariarkin ilçesinde vergi ödemeyen 
binlerce vatandaşın dosyasının yargıda olduğuna 
ve bu durumun onların yurt dışı seyahatine engel 
olduğunu bildirdi. Bu nedenle gelir kurumu va-
tandaşlarının borçlarının önceden incelemesini ve 
vatandaşların vergi yasası taleplerine uyması tav-
siyesinde bulundu. Kazakistan’da 1 Temmuz’dan 
başlayarak Vergi yasasında değişiklikler yürürlüğe 
girdi.

IRAK TÜRKMEN MECLİSİ BAŞKANI VEFAT ETTİ

 

Irak Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar 
hayatını kaybetti. Yunus Bayraktar uzun süredir 
Ankara’da tedavi görüyordu. Irak Türkmen Cep-
hesi Genel Başkanı Erşat Salihi de Irak Türkmen 
Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar’ın vefatı dola-
yısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Salihi, Irak 
Türkmen Meclisi Başkanı Yunus Bayraktar’ın 
vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajın-
da, “Rahmetli Bayraktar, Türkmen davasına uzun 
yıllar hizmet vermiş ve haklarının alınması için 
mücadelesinden asla vazgeçmedi” değerlendirme-
sinde bulundu.

TÜRKİYE’DEN KIRGIZİSTAN TARIMINA BÜ-
YÜK DESTEK 

Kırgızistan Tarım İşleri, Gıda Sanayisi ve Sulama 
Bakanlığı Gıda Güvenliği Bölüm Başkanı Anara 
Bekkuliyeva, yaptığı açıklamada, Türk ihracatçı-
ların, Kırgızistan’da 260 bin nüfuslu Talas bölge-
sindeki kuru fasulye yetiştiriciliğinin gelişimine 
katkıda bulunduğunu ve bu sayede aynı sektörde 
ihracatın her geçen gün gelişerek arttığını belirtti. 
Türk ihracatçılarının, Kırgızistan’daki kuru fasul-
ye potansiyelini keşfetmeden önce bölge halkının 
sadece iç tüketime yönelik taze fasulye yetiştirdi-
ğini söyleyen Bekkuliyeva, “Kırgızistan’da kuru 
fasulye sadece salatalarda kullanılmak üzere yetiş-
tiriliyordu. Bazı kesimler yemeklerde kullanmak 
üzere kendi bahçelerinde fasulye temin etmektey-
di. Türkler, 1995’li yıllarda, Kırgızistan’ın Talas 
bölgesindeki fasulye yetiştiriciliğin potansiyelini 
keşfetti. Daha sonra bölgeye verimli fasulye tohu-
mu getirildi. Böylelikle çiftçilere fasulye ekimi ve 
hasatı konusunda tecrübe kazandırıldı.” dedi.

KAZAKİSTAN 2018’İN İLK YARISINDA BÜYÜ-
ME HEDEFİNE ULAŞTI 

Kazakistan 2018’in ilk yarısında %4,1 
büyüyerek büyüme hedefinin üzerine çıkmayı 
başardı. Kazakistan’ın Ekonomi Bakanı Timur 
Süleymanov geçen yılın aynı dönemine göre 
%4,1 büyüme kaydedildiğini aktardı. Bu yılın 
ilk yarısına dair büyüme tahminleri ise ilk olarak 
%3 olarak belirlenmişti. Nisan ayının başında ise 
büyüme tahmini %3,8 olarak revize edilmişti. Bü-
yüme tahminin üzerine çıkan sonuçların komşu 
ülkelerle gelişen ticari ilişkiler ve enerji piyasa-
larındaki fiyatlarda iyileşmelerden kaynaklandığı 
belirtildi. 
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ÖZBEKİSTAN HÜKÜMETİNE ALMAN BAKAN 
YARDIMCISI 

Alman vatandaşı Karsten Heinz, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı 
kararnameyle Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardım-
cılığına atandı. Özbekistan Yenilikçilik Kalkın-
ma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karsten 
Heinz’in daha önce Almanya Federal Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığında çalıştığı kaydedilirken, 
Heinz’in Almanya tarafından Özbekistan hükü-
metine önerildiği ifade edildi. Heinz, 2013-2017 
yıllarında Özbekistan Bilişim Teknolojileri ve Ha-
berleşme Bakanı Yardımcısı olarak çalışan Güney 
Koreli Kim Nam Sok’un ardından Özbekistan hü-
kümetinde görev alan ikinci yabancı oldu.

KAZAKİSTAN’DA “AYBIN” ÖĞRENCİ ASKER-
LER KAMPI 

Her yıl ülkenin en başarılı öğrencilerini bir ara-
ya getiren kamp, Kazakistan Savunma Bakanlığı 
tarafından düzenlendi. Öğrenciler 6 gün boyunca 
gerçek bir asker gibi erken saatlerde kalktı, aske-
ri eğitimlere katıldı. Yaz tatili için organize edilen 
kampta, askeri temel eğitimlerin yanında bilgi 
yarışmaları ve çeşitli eğlence programları da ger-
çekleştirildi. 4’üncüsü düzenlenen Aybın Öğrenci 
Askerler Kampı yarışmasında birinciliği Pavlodar 
Eyaletini temsil eden “Kaysar” kulübü elde etti.

AGİT KIBRIS MEDYASI İÇİN “BARIŞ SÖZLÜĞÜ”  
YAYINLADI: “ANAVATAN DENİLMEYECEK” 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Kıbrıs’ın iki tarafındaki gazetecilerde “barış dili” 
oluşturmak için tavsiye niteliğinde bir sözlük ha-
zırladı. Ancak 56 kelimelik sözlük tartışma yarattı. 
“ANAVATAN” denilmeyecek. AGİT‘in hazırladı-
ğı sözlükte,  “Anavatan”  yerine “Türkiye” ya da 
“Yunanistan” denmesi önerildi. KKTC Başbakanı 
Tufan Erhürman sözlüğe destek verirken, Kıbrıs 
Rum lideri Anastasiadis rahatsız olduğunu belirtti. 
Bununla birlikte; “BARIŞ HAREKÂTI” YERİNE 
“TÜRK MÜDAHALESİ”, “20 Temmuz Barış Ha-
rekâtı yerine ise “Türk müdahalesi” kullanılması 
kararı verildi. Kıbrıs Türk medyası; “Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri”’ yerine “Türk ordusu”,“Barış 
Harekâtı” yerine “Türk askeri müdahalesi” ,“ga-
vur” yerine “Kıbrıslı Rum”,“cira” yerine “Rum 
kadın”, “sınır” yerine “yeşil hat” ifadelerinin 
kullanmasını. Rum Medyası ise; “Atilla” yerine 
“Türk ordusu”, “yasadışı rejim” yerine “Kıbrıs 
Türk Yönetimi”,“işgal güçleri” yerine “Türk as-
keri”,“çalıntı mülkler” yerine “Kuzey’deki Rum 
mülkleri” ,“Türk-Rum” yerine “Kıbrıslı Türkler” 
veya “Kıbrıslı Rumlar” ifadelerini tercih etmeli 
şeklinde isteklerini dile getirdiler. Sözlüğü hazır-
layan Türk ve Rum ekip, “KKTC”, “Kıbrıs Rum 
Yönetimi” ya da “Rum lider” gibi sakıncalı bulu-
nan 14 tanım için alternatif konusunda anlaşmaya 
varamadı. 

GOSTİVAR VE KİLİS KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR 

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Bele-
diyesi ile Makedonya’nın Gostivar Belediyesi ve 
Kosova’nın Prizren Belediyesi arasında İçişleri 
Bakanlığından “Kardeş Şehir” onayı alındığını 
söyledi. Belediye Başkanı Kara, açıklamasında 
“Bu çerçevede, Kardeş Şehirlerimiz olan Prizren 
Belediyesi ve Gostivar Belediyesi ile karşılıklı ola-
rak güçlü etkileşim içerisinde zaten kardeş oldu-
ğumuz Balkan topraklarında ekonomi, çevrebilim, 
kültür, sağlık, eğitim ve benzeri konularda da iş 
birliği yapma kararı alındı.
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GÜNEY AZERBAYCAN’DAN “SU POLİSİ” ÖNE-
RİSİ 

İran’da son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle 
içme suyunun azalmasıyla birlikte kalitenin 
düşmesine bağlı olarak toplum sağlığının ve 
güvenliğinin tehlikeye düşmesinin önüne geçmek 
için “Su Polis Teşkilatı”nın kurulması teklif 
edildi. Doğu Azerbaycan Eyaleti Başsavcılığı 
Sosyal Yardım ve Suçları Önleme Bölümü 
Müdür Yardımcısı Babek Mahbub Alilu, Tebriz 
kentinde düzenlenen Toplum Sağlığına Yönelik 
Suçları Önleme Komitesi toplantısında yaptığı 
konuşmada, ülkede yaşanan su krizine değinerek, 
kuraklık nedeniyle su kalitesinin düşmesiyle bu 
durumun toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu 
söyledi. Özellikle de Urmu Gölü’nün son 
yıllarda giderek kurumasından rahatsız olan 
Azerbaycanlılar, çevre ve su konularında oldukça 
hassas olduklarını dile getirdi.

YTB’DEN YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLA-
RA ANADİL MÜJDESİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB),  yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına 
anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrete-
cek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Akdeniz Üni-
versitesi,  Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin kök-
lü ve yenilikçi 5 üniversitesi ile protokol imzaladı. 
YTB’den yapılan açıklamaya göre, protokoller ile 
üniversiteler bünyesinde burslu “Yurt Dışındaki 
Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Li-
sans” programları açılacağını söyledi. Önümüzde-
ki akademik yılda hayata geçirilecek programlara 
başvuruların ise hemen başlayacağı belirtildi.

KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİSTAN İKİ SINIR NOK-
TASI KONUSUNDA ANLAŞTI 

Kırgızistan ve Özbekistan hükümetlerince sınır-
ların tespiti amacıyla oluşturulan ortak çalışma 
grubu, 9-15 Temmuz tarihleri arasında ülkenin Oş 
bölgesinde tartışmalı bölgelere ilişkin görüşme-
lerde bulunuldu. Özbekistan Dışişleri Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, iki ülke hükümetlerinden 
oluşturulan ortak çalışma grubunun Oş şehrinde 
bir araya gelerek taraflar arasında daha önce uz-
laşma sağlanamayan sınır bölgelerine ilişkin gö-
rüşmeler yaptığı bildirildi. Karşılıklı anlayış ve 
iyi komşu ilişkileri içerisinde geçen görüşmenin 
ardından Özbekistan-Kırgızistan sınır tespit ortak 
çalışma grubu, müzakerelerin sonuçlarına ilişkin 
protokol imzaladı. 

KAZAKİSTANLILARIN YABANCI BANKALAR-
DAKİ MEVDUATLARI AÇIKLANDI 

Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komi-
tesi Vergi Metodolojisi Bölümü Direktörü Kayrat 
Jolmuhambetov Kazakistanlıların yurtdışındaki 
bankalarda bulunan mevduat miktarlarını açıkladı. 
Jolmuhambetov 68 bin kişinin deklare ettiği 240 
no’lu gelir beyan formuna göre 108 ayrı ülkede 
Kazakistan vatandaşlarının 820 milyar tenge(2 
milyar 370 milyon dolar) mevduatı bulunuyor. 
Kazakistanlıların bankacılık hizmetleri için en çok 
tercih ettiği ülke ise Singapur, İsviçre, Lübnan, 
Kore ve Rusya olarak açıklandı. Ayrıca Rusya, 
Bulgaristan, Türkiye ve İspanya’da Kazakistan 
vatandaşlarının 12 bine yakın gayrimenkule sahip 
olduklarını açıkladı.
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TÜRKMENİSTAN’DA “ACİL TAKSİ” MOBİL UY-
GULAMASI GELİŞTİRİLDİ

Türkmenistan’da internet hizmetinden istifa-
de ederek, yeni hizmetlerin sunulması yönünde 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun bir ilki 
taksi hizmetinde geliştirildi. Başkent Aşkabat’ın 
taksi hizmeti sunan servisi, “Acil taksi” mobil uy-
gulaması geliştirildi. Yandex. Taxi, Uber gibi hâli-
hazırda var olan hizmete benzer bir hizmet geliştir-
mek için kollarını sıvayan Türkmenistan Karayolu 
Taşımacılığı Bakanlığı, Altın Asır GSM operatörü 
ile birlikte mobil uyulama geliştirdi. “Acil taksi” 
hizmeti için İOS işletim sistemi olan telefonlar 
için App Store’den, Android işletim sistemli cep 
telefonlar için Play Market’ten “TIZ. TAXI” uy-
gulamasını indirilerek uygulama en yakın taksiyi 
otomatik olarak arayabilecektir.

AİR ASTANA ORTA ASYA VE HİNDİSTAN’IN EN 
İYİ HAVAYOLU SEÇİLDİ 

Kazakistan Sivil Havacılığı’nın admiral gemisi 
Air Astana Orta Asya ve Hindistan’ın en iyi ha-
vayolu seçildi. Havayolu hizmetlerinin kalitesinin 
değerlendirilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen 
etkinliğe bu yıl yaklaşık 19 milyon yolcunun gö-
rüşüne başvuruldu.  200’den fazla havayolu şirke-
tinin katıldığı değerlendirmede yolcu kaydı, biniş, 
yolcu bölmesinin temizliği ve konforu, yiyecek 
kalitesi, içecek, gemide eğlence sistemi ve araç 
üstü hizmet seviyesi gibi kategorilerde yolcuların 
değerlendirmeleri esas alındı. Londra’da düzenle-
nen törende Uluslararası Skytrax şirketi tarafından 
ödüllendirilen Air Astana’nın CEO’su Peter Fos-
ter,  bu büyük ödülü yeniden almanın gururunu 
yaşadıklarını ifade etti. 

ÇİN’DE MÜSLÜMAN KADINLARIN 
ELBİSELERİNİ KESTİLER

Çin’de Doğu Türkistanlılara yönelik zulüm 
ve baskıcı politikalara her geçen gün bir 
yenisi ekleniyor. Doğu Türkistan’da Uygur 
Türk’ü kadınların elbiseleri, “uzun”  oldukları 
gerekçesiyle Çinli polisler tarafından kesildi! 
Çin’in, Doğu Türkistan’daki insan haklarını 
ihlal eden uygulamaları bölgenin adeta bir “polis 
devletine” dönüşmesine neden oldu.

KAZAKİSTAN HANGİ ÜLKELERE YATIRIM YA-
PIYOR 

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı veri-
lerine göre 2005 – 2017 yılları arasında 62 milyar 
dolarlık yurtdışı yatırımı gerçekleştirildiğini açık-
landı. Hollanda 12 yıllık süre zarfında 38,4 milyar 
dolarlık rakamla Kazakistan’ın yatırım yapmak 
için en güvendiği ülkeler sıralamasında birici sı-
rada yer aldı. İngiltere 5,6 milyar dolarla ikinci 
sırada bulunurken İngiltere’yi 3,5 milyar dolarla 
Rusya takip ediyor.

MÜNİH’TE UYGUR ÇOCUKLARA ANA DİL 
DERSLERİ 

Merkezi Münih’te bulunan ve Dilnar Hazneci’nin 
başkanlığını yürüttüğü, Almanya Uygur Anneler 
Birliği’nin öncülüğünde başlatılan ‘Uygur Ço-
cuklara Uygur Ana Dil Dersleri’ Yabancı Veliler 
Birliğine ait bir salonda 40 öğrencinin katılımıyla 
başladı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan 
Dilnar Hazneci, Uygur dili ve tarihi ile alakalı baş-
lattıkları derslere gösterilen ilginin kendilerini son 
derece memnun ettiğini ve önümüzdeki günlerde 
derslik sayısını ikiye çıkaracaklarını belirtti.
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TÜRKİYE’DE AZERBAYCANLI ÖĞRENCİ BİRLİ-
Ğİ KURULDU

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Birliği, İstan-
bul Üniversitesi’nde öğrenim gören Azerbaycanlı 
öğrenciler tarafından kuruldu. Cumhuriyetin 100. 
Yılında İstanbul Üniversitesi’nde ilk defa faaliyete 
başlayan birliğin temel amacı Azerbaycanlı genç-
lere destek vermek, yerli ve yabancı öğrencilere 
Azerbaycan kültürü, edebiyatı ve tarihini doğru 
şekilde tanıtmak, “Bir millet, iki devlet” sloganını 
temel alarak kardeş ülke gençleri ile işbirliği sağ-
lamak. İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye’nin en 
eski üniversitesi olduğu unutulmamalıdır. Dünya-
nın en iyi 500 üniversitesi listesinde ilk Türk üni-
versitesidir ve aynı zamanda Asya’daki en iyi 100 
üniversite arasındadır.

1.TÜRKMEN EĞİTİM KURULTAYI KERKÜK’TE 
DÜZENLENDİ

Kerkük- Özel/ Irak Eğitim Bakanlığına bağlı 
Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Merkezi 
Ankara’da bulunan Türkmeneli Kültür Merkezi 
tarafından 10-11 Temmuz 2018 tarihleri arasın-
da 1. Türkmen Eğitim Kurultayı ortaklaşa Ker-
kük’te düzenlendi. Kurultaya Kerkük’ten Kerkük 
Üniversitesi Rektörü, Fakülte Dekanları, Kerkük 
İli Eğitimi Genel Müdürü, Türkmen Eğitimi Ge-
nel Müdürü, Bağdat, Kerkük, Musul, Salahaddin 
ve Diyale illerinde Türkmence Eğitimi bölüm 
başkanları ve 400 ‘den fazla Türkmen eğitimci, 
akademisyen ve kültür insanı katıldı. Kurultayda, 
Irak’ta Türkmen eğitiminin durumu, müfredata bi-
limsel bakış, Türkmen eğitimini yönetsel ve teknik 
açılardan geliştirme yolları ve sınıf dışı etkinlikler 
başlıkları altında 4 oturum gerçekleşmiştir. Otu-
rumlarda eğitim konularının hakkındaki raporlar 
ve araştırmalar tartışıldıktan sonra değerlendirile-
rek bazı tavsiye kararları alındı.

ÖZBEKİSTAN’DA NÜKLEER ENERJİ GELİŞTİR-
ME AJANSI KURULDU 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına 
ilişkin faaliyetlerde bulunacak Özatom Nükleer 
Enerji Geliştirme Ajansının kurulmasını öngören 
kararnameyi 19 Temmuz’da imzaladı. Bakanlar 
Kuruluna bağlı olarak çalışacak Ajans, ülkede 
nükleer enerjinin geliştirilmesi, kullanılması ve bu 
konuda devlet politikasının oluşturulması, strateji 
belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

KAZAKİSTAN’DA SANAT FAALİYETLERİ 

Kazakistan’ın başkenti Astana genç sanatçılar için 
ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Şehir bu kez 
“Urban Art Astana” adıyla düzenlenen festivalle 
sokak ressamlarına ev sahipliği yapıyor. Festivale 
başvuran 70’ten fazla sanatçıdan 26’sının eserleri 
Astana duvarlarını süsledi. Duvar resimleri özel-
likle şehrin eski merkezindeki binalara yapılıyor. 
Resimlerde bozkır hayatı ya da Kazakistan’da iz 
bırakan sanatçılar konu edildi.

GÜNEY KORE KAZAKİSTAN’DA PETROL İTHA-
LATINI ARTTIRDI 

S&P Global analiz şirketi Güney Kore’nin Kaza-
kistan’dan ithal ettiği petrolün geçen seneye göre 
iki katına çıktığını açıkladı. Amerika’nın İran’a 
yönelik yeni yaptırımlarından dolayı İran’dan 
ithal ettiği petrolü bir önceki seneye göre yüzde 
41 oranında azaltan Güney Kore tercihini Kaza-
kistan’dan yana kullandı. 2018 yılı Ocak – Nisan 
ayları arasında Kazakistan’ın 529 milyon dolar tu-
tarında 1 milyon ton petrolü Güney Kore’ye ihraç 
ettiği belirtildi. Böylelikle Kazakistan bir önceki 
yıla göre ihracatını iki katına çıkarmış oldu.
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ALMATI’NIN EN KRİMİNAL BÖLGESİ AÇIK-
LANDI 

2018 yılının başından itibaren Almatı şehrinde 33 
binden fazla suç kaydedildi. Kazakistan Cumhu-
riyet Başsavcılığı İstatistik kurumunun verilerine 
göre Almatı şehri Kazakistan’ın en kriminal şehri 
olarak açıklandı. Suç sıralamasında Almatı’yı Ka-
raganda, Türkistan ve Doğu Kazakistan eyaletleri 
takip ediyor. Suç oranının en düşük olduğu eyalet-
ler ise Mangıstau( 3.316), Atırav(4.100) ve Kuzey 
Kazakistan(4.315) eyaletleri olarak açıklandı.

GÖBEKLİTEPE, UNESCO DÜNYA MİRASI KALI-
CI LİSTESİNDE 

Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Göbekli-
tepe, kalıcı listeye alındı. Aşkabat Kültür Müşaviri 
Fikret Öztürk, Bahreyn’in başkenti Manama’da 
gerçekleştirilen UNESCO 42. Dünya Miras Ko-
mitesi toplantısında bununla ilgili karar alındığını 
ifade etti. Öztürk: “Bu tapınak günümüze ulaşan 
en eski tapınak olarak bilinmekte ve Şanlıurfa’da 
bulunmaktadır. Basın bülteninde belirtildiği gibi 
bu başvurunun kabulüyle Türkiye’den UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne tescilli alanlarının sayısı 
18’e yükselmiştir.” diye konuştu.

TÜRKMENİSTAN’DA YENİ HUKUK ENSTİTÜSÜ 
KURULDU 

Türkmenistan’da daha önce faaliyet gösteren Dev-
let Başkanlığı’na bağlı Demokrasi ve İnsan Hakla-
rı Enstitüsü ile Devlet ve Hukuk Enstitüsü yerine 
Hukuk ve Demokrasi Enstitüsü kuruldu. Bununla 
ilgili kararı, Türkmenistan Devlet Başkanı imza-
ladı. Bu karar doğrultusunda son yıllarda ülkede, 
Türkmen toplumunun yasal temellerini daha da 
güçlendirmeyi, halkın demokratik geleneklerini 
zenginleştirmeyi, her vatandaşın haklarını ve 
meşru çıkarlarını korumaya yönelik reformların 
başlatıldığı kaydedildi. Yeni enstitünün başına ise 
Yağmur Nuriyev atandı.

KAZAKİSTAN EN UCUZ BENZİNDE İLK 10’A 
GİRDİ 

Petrol piyasası üzerine yaptığı analizlerle bilinen 
Global Petrol Prices şirketi Dünyadaki benzin 
fiyatlarıyla ilgili en son raporunu yayınladı. Ka-
zakistan litre başına 52 centlik fiyatıyla listenin 
10. sırasında bulunuyor. Raporda ayrıca Kazakis-
tan’ın komşularından ve Avrasya Gümrük Birliği 
Ülkelerinden Kırgızistan’da benzinin litre fiyatı 
68 cent(24. sıra) iken Rusya’da 72 cent(28. sıra) 
olarak açıklandı.

UNESCO’DAN 3. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLA-
RI’NA DESTEK 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO)’nun Kırgızistan’ın ev sa-
hipliğinde yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe 
Oyunları’na himaye sağlayacağı bildirildi. Cum-
hurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıkla-
maya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov Kırgızistan Milli Komisyonu’nun 
UNESCO İşlerinden Sorumlu Sekreteri Sabira 
Soltongeldiyeva’yı kabul etti.   Soltongeldiyeva, 
Kırgız halkının milli oyunlarından biri olan 
kökbörü oyununun UNESCO’nun Somut Olma-
yan Kültürel Mirasının temsili listesine dâhil edil-
diğini belirtti. UNESCO’nun kökbörü konusunda 
Aralık 2017’de aldığı kararı UNESCO İşlerinden 
Sorumlu Kırgızistan Milli Komisyonu’nun ve 
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı’nın 4 
yıllık çalışmalarının sonucu olduğu bildirildi.

FRANSA’DAN HAVACILIK SEKTÖRÜ GELİŞİ-
MİNDE ÖZBEKİSTAN’A DESTEK 

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 7. Toplantısı, 
Trend raporlarında yapıldı. Toplantıya, iki ülkenin 
50’den fazla resmi, iş ve uzman dairesi temsilcisi 
katıldı. Fransa Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını 
kaydetti. Başkan, Afganistan’daki durumu 
istikrara kavuşturmaya yönelik çabalar da dâ-
hil olmak üzere, Orta Asya’daki barış ve istikra-
rı sağlamak için Taşkent’in bölgesel politikasına 
tam destek verdiğini ifade etti. Fransa Dışişleri 
Bakanlığı Sekreteri Jean Baptiste Lemoine, ülke-
sinin havacılık ve diğer endüstriler, petrol ve gaz 
ve madencilik, tekstil ve tarım gibi alanlarda ortak 
projelerin uygulanmasında Özbekistan’a yardım 
etmeye hazır olduğunu söyledi.
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ÖZBEKİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A İTHALAT 
KREDİSİ 

Özbekistan hükümeti Tacik iş adamlarına Özbek 
ürünlerinin ithalatı için 100 milyon dolarlık kredi 
ayırdı. “Tacikistan ile son dönemde ticari-ekonomik 
ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen Özbekistan, 
Tacik iş adamlarına Özbek ürünleri ithalatı için 
100 milyon dolarlık kredi açtı. Özbekistan tarafının 
sağladığı kredilerin Tacikistan’daki üç banka 
üzerine Tacik iş adamlarına verileceğini kaydeden 
Hakimzade, bu kredilerin yıllık 9 faiz ile 3 yıla 
kadar verildiğini belirtti. Hakimzade, söz konusu 
kredilerin sadece Özbekistan’dan ithal edilecek 
ürünler için kullanılabileceğini vurgularken, 
şimdiye kadar 20’ye yakın Tacik şirketinin kredi 
almak için başvurduğunu bildirdi.

KAZAK TÜRK’Ü HOSTES TÜRK YOLCULARA 
ANA DİLLERİNDE HİZMET VERİYOR 

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türk-
çe öğrenen Kasiyet Şıngısbayeva, hostes olarak 
çalıştığı Kazak havayolu şirketinde Türkiye’den 
yolculara Türkçe hizmet sunuyor. Kazakistan’daki 
Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Ekonomi 
Fakültesi Turizm Bölümü mezunu 25 yaşındaki 
Kasiyet Şıngısbayeva, Orta Asya bölgesinin önde 
gelen havayolu şirketinde hostes olarak çalışı-
yor. Türkçe bilmesi nedeniyle daha çok İstanbul 
uçuşlarında görev alan Şıngısbayeva, Türkiye’den 
yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor. Şıngısba-
yeva, yaptığı açıklamada, üniversitedeyken Asta-
na’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin (YEE) 
hizmet verdiğini öğrendiğini dile getirerek, “Bu-
rada Türkçe öğretildiğini duydum. Zaten Türkçe 
öğrenmek istiyordum. Bu isteğim de Türkçeyi 
öğrenmeye vesile oldu. Türkçeyi kendime yakın 
hissettim. Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, 
dinimiz ve dilimiz aynı.” dedi.

KAZAKİSTAN’IN İKİ BİYOSFER REZERV ALANI 
UNESCO LİSTESİNE ALINDI 

Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 
biyosfer rezervleri listesine alınan Çarın ve Jongar 
doğal bölgeleri ile birlikte Kazakistan’daki toplam 
biyosfer rezerv sayısı 10’a yükseldi. Kazakistan 
Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Çarın 
ve Jongar biyosfer rezervlerinin UNESCO listesi-
ne alınması kararının, Endonezya’nın Palembang 
kentinde düzenlenen UNESCO İnsan ve Biyos-
fer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi 
30’uncu Oturumu’nda alındığı belirtildi. Kaza-
kistan’ın UNESCO listesine dâhil edilen biyos-
fer rezerv alanları sayısının 10’a çıktığına işaret 
edilen açıklamada, biyosfer rezervlere uluslarara-
sı statünün verilmesinin, iç ve dış turizmin etkin 
bir şekilde gelişmesine ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için 
model bölgelere dönüşmesine katkı sağlayacağı 
kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN’DAN ORTAK 
ASKERİ TATBİKAT 

Özbekistan Savunma Bakanlığı Basın 
Ofisinden yapılan açıklamada, ilk etabı 10-16 
Temmuz’da Kazakistan’ın Matıbulak askeri 
poligonunda yapılan ortak tatbikatın ikinci 
etabının, Özbekistan’ın dağlık Farış poligonunda 
düzenlendiği belirtildi. Özbekistan Savunma 
Bakanı Abdusalom Azizov ve Kazakistan 
Savunma Bakanı Saken Jasuzakov’un katılımıyla 
düzenlenen ortak tatbikat uyarınca, Kazak ve 
Özbek özel tim birlikleri dağlık sınır bölgesine 
yerleşen terörist çeteleri tespit ederek etkisiz hale 
getirme, yükleri güvenli bölgeye ulaştırma ve 
yaralıları tahliye etme konularını işledi. Tatbikat 
kapsamında silah ve askeri teçhizatın yanı sıra Su-
25 askeri uçağı ve Mi-24 helikopteri de kullanıldı.
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“AŞKABAT 2018” DÜNYA HALTER ŞAMPİYO-
NASI’NIN RESMİ LOGOSU BELİRLENDİ 

Uluslararası Halter Federasyonu’nun resmi inter-
net sitesinde yayınlanan logoda; bir halı deseniy-
le dekore edilmiş sporcu, başının üzerinde halter 
taşıyor. Uluslararası Halter Federasyonu IWF’nin 
açıklamasında, “Aşkabat – 2018” logosunun renk 
ve diğer ayrıntıları hakkında da bilgi verildi. Lo-
godaki hâkim olan yeşil rengin Türkmenistan 
bayrağının renklerini taşıdığı belirtilirken, insan 
figürünün süslü bölümünün de Türkmen halıları-
nın güzelliğini sembolize ettiği ifade edildi. Logo-
nun parlak ve hatırlanması kolay olmasına dikkat 
edildiği belirtilen Uluslararası Halter Federasyonu 
(IWF) bilgilendirmesinde bunun “heyecan verici 
bir spor etkinliğini ve Türkmen milletinin güçlü 
ruhunu ve iradesini temsil ettiği” vurgulandı.

KAZAKİSTAN’DA İLK AÇIK SU YÜZME YARIŞI 
BURABAY GÖLÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Burabay Swim 2018” adıyla amatör ve profesyo-
nel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarış-
maya toplam 95 yüzücü katıldı. Ülkenin çeşitli 
yörelerinden gelen yüzücüler 1 km ve 4,5 km’lik 
iki ayrı parkurda yarıştılar. Burabay açık yüzme 
yarışının 1 kilometrelik parkurunu 17 yaşındaki 
Darya Kutyokova kazanırken, 75 sporcunun katıl-
dığı 4,5 kilometrelik yarışı ise 56 dakika 46 saniye 
ile Aleksandr Yosus önde tamamladı.
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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 
AZ Press, www.azpress.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 
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
Yayın Nu. 26: Haziran 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 27: Temmuz 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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