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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Ağustos 2018 konulu sayısı-
nı 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, “Ağustos 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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ÖZBEKİSTAN’DAN YABANCILARA YATIRIM 
YAPMA VE VİZE KOLAYLIĞI 

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından im-
zalanan “Ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesine 
yönelik tedbirler” kararına göre, en az 200 bin dolar 
miktarında yatırım yapacak veya işletmelerin hissele-
rini satın alacak olan yabancılara 3 yıllık Özbekistan 
vizesi süresini sınırsız uzatma hakkı tanındı. Söz ko-
nusu kararla, yabancı yatırımcı iştirakiyle kurulacak 
işletmelerdeki yabancıların payının en az yüzde 30 
olma zorunluluğu da yüzde 15’e indirilirken, yabancı 
sermayeli işletmelerde yabancı özel şahısların iştira-
kini kısıtlayan ve sadece yabancı tüzel şahısların yer 
alabileceği talebi de iptal edildi. Kararla, ayrıca ya-
bancı sermayeli statüde kurulacak işletmelerin tüzük 
sermayesinin en az 76 bin dolar olma zorunluğu da 
50 bin dolara düşürüldü.

KAZAKİSTAN’DA AT ARABASI ŞEKLİNDEKİ 2 
BİN YILLIK MEZAR

Kazakistan’ın Karağandı merkezli Karaganda bölge-
sinde son yolculuklarına adeta at arabasına bindirilir-
cesine çıkarılmış şekilde defnedilmiş bir çiftin meza-
rı ve mezarı araba gibi çekiyor şekilde gömülmüş iki 
at iskeleti keşfedildi. İnsanların ve atların ayrı ayrı 
gömüldüğü mezar alanının çevresi dairesel şekilde 
taşlar dikilerek muhafazaya alınmıştı. Sıra dışı keşfin 
yapıldığı mezarın Tunç Çağına tarihlendirildiği ve 
yaklaşık 5,000 yıllık olduğu baelirtildi. Arkeologlar, 
iki at tarafından çekilen araba izlenimi verilmiş me-
zarda birbirine paralel şekilde yatan çifti ‘Romeo ve 
Juliet”e benzettiler.

MAKEDONYA’DAN TÜRKİYE’YE GİDEN TURİST 
SAYISINDA ARTIŞ 

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Türkiye, 
Makedonyalı turistlerin de büyük ölçüde ilgisini çek-
ti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı 
verilere göre 2018’in ilk yarısında Makedonya’dan 
Türkiye’ye giden turist sayısı %28,31’lik artışla 87 
bin 267’ye yükseldi.

BAKANLAR KURULU TOPLANDI: 7 AYDA 121 
ULUSLARARASI ANLAŞMA İMZALANDI 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar 
Kurulu toplantısında 2018 yılının Ocak-Temmuz ay-
ları değerlendirildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ocak-Tem-
muz aylarında dış politikada yapılan faaliyetler 
doğrultusunda bilgi verdi. Yabancı ortaklar ile 121 
uluslararası anlaşma imzalandı. Türkmenistan ya-
bancı ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları ile düzenli ola-
rak siyasi istişareler yapmaktadır. 146 ülke ile dip-
lomatik ilişkiler kurulmuş ve çeşitli iş forumları ve 
hükümetler arası ekonomik komisyonu toplantıları 
düzenli olarak yapılmaktadır.
KAZAK MİLYARDERLER ABROMOVİCH’İN MA-
DENİNİ SATIN ALDI 
Forbes Kazakistan dergisinin “En zengin 50 kişi” lis-
tesinde bulunan Vladimir Kim ve Oleg Novachuk’un 
ortağı oldukları Kaz Minerals şirketi Rus milyarder 
Roman Abramovich’in maden şirketini satın aldı. 
Şirket yetkilileri yeni alınan madenin 25 yıllık rezerv 
ömrünün olduğunu yıllık 60 milyon top cevher işle-
me kapasitesine sahip olduğunu belirtti.
TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’YE 
GİTMELERİNE İZİN VERİLMİYOR 
Türkmen vatandaşlarının yurt dışına çıkmalarını 
önleme düzenlemeleriyle ilgili olarak yapılan araş-
tırmaya göre çeşitli zamanlarda “seyahatle sınırlı” 
kategorisinde, 40 yaşına ulaşmamış vatandaşların 
yanı sıra genç kadınlar da sınırlamaya girdi. Türkme-
nistan’dan öğrenim görmek isteyen Türkmenistanlı 
öğrencilerin uluslararası bir uçuştan çıkarıldığı ve 
Aşkabat havaalanı göç hizmetinin bir kızın eğitim 
amaçlı olarak Türkiye’ye gitmesine izin vermediği 
açıklaması yapıldı.
1100 RAKIMDA TÜRKÇE EĞİTİM 
Türkçemizin unutulduğu bölgelerden biri olan Tre-
bişte köyünde anadil sevdası sınır tanımıyor. Türkçe 
öğretmeni Nafiye Hanım’ın başlattığı Türkçe kursla-
rına öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Mavrova Ros-
tuşe Belediyesine bağlı 1100 rakımlı ve çoğu batı 
ülkelerinde göçmen olan Trebişte köyünde açılan 
Türkçe kursuna yöre halkının çocukları büyük ilgi 
gösterdi. 14 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan Nafiye 
Sadikoska Elez’in başlattığı Türkçe kurslarında 39 
öğrenci ders alıyor. 5-10 yaş ve 11-17 yaş arası iki 
grupta verilen kurslarda öğrenci sayısına her gün bir 
yenisi daha ekleniyor.  1 Temmuz itibariyle başlatılan 
hızlandırılmış Türkçe kursları hakkında bilgi veren 
Elez, “Bu fikir yeni değil. Debreşte’de ilk Türkçe öğ-
retmeni olarak görev yapıyordum. Unutulmuş anadi-
limizi burada yeniden yaşatmak istedik” dedi.
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KAZAKİSTAN’DA 3 BİN YILLIK MÜCEVHER BU-
LUNDU 

Kazakistan’ın doğusundaki Tarbağatay dağları böl-
gesinde 2 bin 800 yıl öncesine uzanan ve yapılan 
kazıda 3 bine yakın altın ve değerli madenlerden ya-
pılan mücevherler bulundu. İskitlere ait olduğu iddia 
edilen milattan önce 8. yüzyıla ait bu definenin ha-
nedan veya soylu bir aileye ait olduğu belirtildi. Orta 
Asya’da son dönemlerde artan arkeolojik faaliyetler 
meyvelerini vermeye devam ediyor. Bulunan define-
de altından küpeler, kolyeler, tabaklar ve birçok süs 
ve takı eşyası bulunuyor.

DEDAJ GÖREVDEN ALINDI; TÜRK BAYRAĞINI 
YAKANLAR TUTUKLANDI 

Türkiye ve Kosova’daki Türk toplumuna hakaret 
içeren açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Gjergj 
Dedaj görevden alındı. Dedaj’ın görevden alındığını 
sosyal medyadan duyuran Meclis Başkan Vekili ve 
KDTP Milletvekili Müferra Şinik, “Türk toplumunun 
temsilcileri olarak seçmenimizden aldığımız destek 
ve sorumlulukla, sunduğumuz çabalar sonucunda 
hakaret içeren konuşmalarından dolayı Gjergj Dedaj 
görevinden alındı. Seçmeninize ve destekçilerimize 
bize sabırla inandıklarından dolayı teşekkür ederim” 
ifadelerine yer verdi. Kosova Polisi, Türk bayrağını 
yakan ve Türkiye hakkında ağır hakaretler yağdıran 
kişileri gözaltına aldı.

ÇİN’DE MİLYONLARCA UYGUR “YENİDEN 
EĞİTİME” ZORLANIYOR 

Çin İnsan Hakları Savunucuları Örgütü (CHRD), 
Çin yönetiminin, yaklaşık 3 milyon Uyguru 
“yeniden eğitim” adı altında toplama kamplarında 
alıkonulduğu veya düzenli eğitimlere katılmaya 
zorlandığı bildirdi. Bölgede 660 bin kişinin “güçlü 
dini görüşlere” veya “siyasi açıdan yanlış fikirlere” 
sahip oldukları gibi gerekçeler öne sürülerek siyasi 
eğitim kamplarında alıkonuldu, yaklaşık 1,3 milyon 
kişinin ise “yeniden eğitim” adı altında düzenli 
kurslara katılmaya zorlanıyor. Nüfusu bin 500 ila 
3 bin arasındaki yerleşimlerde yaşayan insanların 
yaklaşık yüzde 13’ünün kamplarda tutulduğu ve her 
köyde ortalama 450 kişinin gündüz ve gece kurslarına 
katılmaya zorlandığını belirledi.

KAZAKH-BRİTİSH TECHNİCAL UNİVERSİTY 
(KBTU) SATIŞA ÇIKARILDI 

Kazakistan’ın en iyi teknik üniversitelerinden biri 
olan KBTU satışa çıkarıldı. Yüzde yüz hissesi dev-
let şirketi ”KazMunayGaz”a ait olan KBTU, şirketin 
portföy dışı yatırımlarından çıkış planları kapsamın-
da 11 milyar 364 milyon 544 bin tengeye satışa çıka-
rıldığı açıklandı.

TUZHURMATU’YA TÜRKMEN KAYMAKAM 

Irak’ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Salahad-
din vilayetinin Tuzhurmatu ilçesine, 2003’ten sonra 
ilk defa bir Türkmen kaymakam atandı Tuzhurma-
tu’da göreve gelmesinin ardından basın toplantısı 
düzenleyen yeni Kaymakam Hasan Zeynel Abidin, 
öncelikli işinin ilçede etnik ve mezhebi unsurlar ara-
sındaki barış ile birlikte yaşamı sağlamak olduğunu 
ifade etti. İstikrarın ve yeniden imarın temelini oluş-
turan güvenlik durumuna büyük önem vereceklerini 
de söyleyen Zeynel Abidin, ilçede güvenliğin, Irak 
merkezi hükümetine bağlı güçlerin kontrolüne geç-
mesinden sonra istikrarlı hale geldiğini kaydetti.

KAZAKİSTAN’DA RUS TELEVİZYONLARININ YA-
YINLARI ASKIYA ALINDI 

Kazakistan’da çoğunluğu Rusya menşeili olan yak-
laşık 90 yabancı televizyon kanalı resmi evrak yeter-
sizliği gerekçesiyle askıya alındı. “Bilgi ve İletişim” 
Bakanlığının resmi web sitesinde yapılan açıklama-
da “NTV + 3D”, , “Russia Today”, “Radost Moya 
Denizcilik Kanal”, MusicBox, RU. TV, Fashion TV, 
“Dozhd”, “TNT Komedi” kanallarının içinde bulun-
duğu 88 yabancı televizyonların yayınlarının durdu-
rulacağı duyuruldu. Kazakistan’da 307 TV uluslara-
rası ve radyo kanalları hizmet veriyor. Onlardan 219 
tanesinin Kazakistan’da temsilcilikleri bulunmakta-
dır.  

3. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI KAPSAMINDA 
1000 BOZ ÜY DİKİLDİ 

Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın yapılacağı 
Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesine bağlı Kırçın adlı 
etno şehirde 1000 boz üy (Kırgız milli çadırı) dikildi. 
Kırgızistan’ın tüm bölgelerinde kültürel programların 
organize edilmesinden sorumlu, yönetmen Zarılbek 
Moldobakirov her bölge 11-13 milli çadır dikeceğini, 
ayrıca Bişkek ve Oş’ta da milli çadırlar dikileceğini 
bildirdi. Moldobakirov ayrıca, ülkdeki çeşitli 
kurumların 18-20 boz-üy kuracaklarını, çadırların 
sahneleştirilmiş programlar için yapılacağını 
sözlerine ekledi.
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TÜRKİYE, KAZAKİSTAN’DAN EN ÇOK PARA 
GÖNDERİLEN 3. ÜLKE OLDU 
2018 yılı ilk altı aylık döneminde uluslararası para 
transferi şirketleri aracılığıyla Kazakistanlılar yurt 
dışına 265 milyar tenge gönderdi. Rusya’ya bu dö-
nem içerisinde toplam gönderilen para miktarı 23,4 
milyar tenge artarak 108,6 milyar tengeye ulaştı. Ka-
zakistanlıların yurt dışına gönderdiği toplam mikta-
rın %40,9’u Rusya’ya gönderilen tutar oluşturuyor. 
İkinci sırada Türk Dünyası ülkelerden Özbekistan 
bulunuyor. Özbekistan’a Zalataya Karona, Western 
Union gibi para transferi şirketleri üzerinden gönde-
rilen miktar 44,6 milyar tenge olarak açıklandı. Tür-
kiye, Kazakistan’ın komşusu olmamasına rağmen en 
çok para transferinin olduğu üçüncü ülke oldu. Tür-
kiye’ye ilk altı aylık dönemde yaklaşık olarak iki kat 
artarak 29,5 milyar tenge gönderildi. Kazakistan’dan 
yurt dışına yapılan para transferlerinin %11,1’i Tür-
kiye’ye yapıldı.
TÜRKMENLERİN HAC YOLCULUĞU BAŞLADI 
Türkmen hacı adaylarının kutsal topraklara yolculu-
ğu başladı. Yaklaşık 2 bin Türkmen vatandaşı hac-
ca gidiyor. Bunlardan 153 hacı adayı Türkmenistan 
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un 
himayesinde hac ibadetlerini yerine getirmeleri için 
kutsal topraklara gönderiliyor. Her yıl yapılan bu 
uygulamada hacı adayları, Türkmen lider tarafından 
tahsis edilen özel uçakla hac yolculuğuna çıkıyor.
ALMATI EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN ŞEHİR OLDU 
Kazakistan bütçesine yılın ilk 7 aylık döneminde 
toplanan vergilerden 4,3 trilyon tenge aktarıldı. Bir 
önceki yılın aynı döneminde toplanan vergi miktarı 
3,8 trilyon olarak açıklanmıştı, böylelikle Kazakis-
tan %13,9 oranında daha fazla vergi geliri elde etmiş 
oldu. Hazineye Almatı’dan 1 trilyon tenge vergi ola-
rak giderken Almatı’yı sırasıyla 697,4 milyar tengey-
le Atırav ve 563 milyar tengeyle Astana takip etti.
KKTC TÜRK ÖĞRENCİLERDEN PASAPORT İSTE-
YECEK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerde 
okuyan öğrencilere pasaport kullanma zorunluluğu 
getirildi. Eylül ayında başlanacak uygulamaya göre, 
Türk öğrenciler de diğer öğrenciler gibi ülkeye pasa-
portla giriş yapacak. KKTC’de milli eğitim, içişleri 
ve sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda, ‘Kayıt 
Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü’ hazırlandı. 
Tüzüğe göre, KKTC’deki üniversitelerde okuyan 
öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye 
pasaportla giriş yapacak. Pasaportu olmayanlara ise 
pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu temini için 
90 gün süre tanınacak. KKTC’ye Türkiye’den gelen 
öğrenciler, pasaportla yaptığı işlemi 2 yılda 1, diğer 
ülkelerden gelen öğrenciler ise her yıl yenileyecek. 

TÜRKİYE’DEN ÖZBEKİSTAN’A TERÖRLE MÜCA-
DELE EĞİTİMİ 
Türkiye’den Jandarma Genel Komutanlığında gö-
revli uzmanlar, Özbekistan Milli Muhafız Birliği’ne 
terörle mücadele uygulamalı eğitimi vermeye başla-
dı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli Muhafız 
Birliği tarafından TİKA’nın destekleriyle Cizzak ya-
kınlarındaki Farış askeri poligonunda başlayan uy-
gulamalı eğitim için açılış töreni düzenlendi. Tören 
öncesinde Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalı-
narak iki ülke bayrakları göndere çekildi. Milli Mu-
hafız Birliği yetkilisi Şuhrat Ganiyev, son dönemde 
iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin giderek geliş-
mekte olduğunu kaydederek, bu çerçevede Türkiye 
ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliş-
tiğini belirtti. 

YARGISIZ ÇÖZÜM GÜNÜ ALMATI’DA KUTLANDI 
Almatı Dostluk Evi’nin basın odasında Yargısız Çö-
züm günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 
şehir ve bölge mahkemeleri, savcılar, Almatı şe-
hir Etno-Kültür Merkezleri ve Kazakistan Halklar 
Asamblesi yapılarının temsilcileri tarafından sunum-
lar yapıldı. Konuşmacılar katılımcılara arabuluculu-
ğun özünü, amacını ve önemini anlattı, arabuluculuk 
anlaşmaları ve arabuluculuk prosedürlerinin sonuç-
larının aşamalarını açıkladılar. Programda ayrıca, 
nüfusun kabulü, işgücü, yasal ve diğer uyuşmazlık-
lar hakkında soruları olanların problemlerine dikkat 
çekildi. Sorunların çözümü yolları Arabuluculuk Ge-
liştirme Merkezi, savcılar, sendikalar ve mahkemeler 
temsilcileri tarafından sunuldu. Toplamda 12 vatan-
daş istişare başvurusunda bulundu. 
ÜÇÜNÇÜ DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI’NA 
YABANCI BASINDAN BÜYÜK İLGİ 
Kırgızistan’da 2-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın, yabancı 
ülkeler tarafından da yayınlanacağı bildirildi. Kırgı-
zistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Aynura Temirbekova, Üçüncü Dünya Gö-
çebe Oyunlarını ülkelerinde yayınlamak üzere 179 
yabancı medya kuruluşunun akreditasyon için baş-
vurduğunu, 113 başvurunun incelendiğini kaydetti. 
Temirbekova, “Önde gelen yabancı televizyon kanal-
larına yayın hakkı vermek için çalışıyoruz.” dedi. 
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SAN FRANCİSCO’DA KIRIM’DAKİ KIRIM TATAR-
LARININ HAYATINI ANLATAN SERGİ AÇILDI 
San Francisco (ABD) merkez kütüphanesinde, Rus 
işgali altında bulunan Kırım’daki Kırım Tatarlarının 
hayatını anlatan iki ay süreyle açık kalacak fotoğraf 
sergisi açıldı. Sergiye ilişkin yapılan açıklamada, 
“Çok uluslu bir şehir olan ve 26.06.1945 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nün imzalandığı San 
Francisco’daki bu etkinliğin amacı, genel olarak 
uluslararası toplumun ve özellikle Amerikan toplu-
munun dikkatini Kırım’da işgalci Rus yönetiminin 
temel insan hak ve özgürlüklerinin kaba ve sistema-
tik ihlallerine çekmektir.” denildi. Bunun yanı sıra 
serginin, yarımadadaki toplu ihlallerin dikkatsiz, iş-
gal yönetiminin eylemlerinin ise cezasız kalmayaca-
ğını göstermeyi amaçladığı belirtildi.
KAZAKİSTAN’DA “İSTANBUL GECESİ” 
Bir Türk otel yöneticisi ve Kazakistan’daki Diplo-
matlar Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, ya-
bancı ülke büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Etkinlikte döner, pide, sarma ve diğer ana yemeklerin 
yanı sıra salata ve tatlı ikram edildi, Türk müzikleri 
seslendirildi. Etkinliğin organizatörlerinden Tansel 
Tercan, yaptığı açıklamada, etkinliğin ayda iki kere 
düzenleneceğini belirterek, “İstanbul Gecesi artık bir 
kimliğimiz olacak. Türk mutfağının eşsiz yemekle-
rinden oluşan bir konsepte hizmetimiz devam ede-
cek.” dedi.
KAZAKİSTAN’DA RUS BENZİNİNE İTHALAT YA-
SAĞI GELDİ 
Kazakistan’da yaşanan yakıt sıkıntısı sırasında Rusya 
ile akaryakıt ithalatına ilişkin anlaşma imzalandığını 
ve 900 bin ton yüksek oktanlı benzin, yaklaşık 400 
bin dizel yakıt ve 250-270 bin ton havacılık gazyağı 
ithal edildiğini kaydeden Kazakistan Enerji Bakan 
Yardımcısı Bolat Akçulakov, “Fabrikalar modernleş-
tirildikten sonra, ithal A-92 ihtiyacımız kalmadı, bu 
yüzden ithalata bir yasak getireceğiz. Rus meslektaş-
lar bu konuda uyarıldı, onlar bunu bir kısıtlama ola-
rak görmüyorlar.” şeklinde konuştu. Akçulakov aynı 
zamanda benzin ithalatına getirilen yasağın sadece 
demiryolu ile getirilen benzini kapsadığını kaydetti.
KAZAK SATRANÇ OYUNCULARI ASYA ULUSLAR 
KUPASI’NIN “ALTININI” KAZANDI 
Kazakistan erkek ve kadın milli satranç takımı 12 
madalya ile Asya Uluslar Kupası’ndan döndü. Kaza-
kistan Satranç Federasyonu’na göre, ülkeye 2 altın 
ödül getirildi. İran Hamadan’da yapılan yarışmalar-
da, Kazak sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz ma-
dalya kazandılar. Yarışma klasik satranç, hızlı satranç 
ve blitze göre yapıldı

MAKEDONYA İLE TÜRKİYE İLK ALTI AYDA 211 
MİLTON EURO TİCARET YAPTI 
Makedonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yılın 
ilk yarısında 211 milyon 642 bin Euro olarak gerçek-
leşti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 
oldu. Dolar bazında hesaplandığında ise ticarete hac-
mindeki artış %23,6 olarak kayda geçti. İlk altı aylık 
dönemde Makedonya’dan Türkiye’ye 40 milyon 369 
bin Euro değerinde mal ihraç edilirken, Türkiye’den 
ithal edilen mal ve hizmetlerin değeri 171 milyon 
273 bin Euro oldu. Türkiye, Makedonya’nın dış tica-
retteki en büyük 9. Partneri olarak kaldı.
KAZAKİSTAN, TÜRKİYE’YE MERCİMEK İHRACA-
TINDA KANADA’YI GEÇMEYE KARARLI 
Kazakistan 2017-2018 döneminde son 11 ayda Tür-
kiye’ye 110,6 bin ton mercimek ihraç etti. Kanada 
2015 yılında Türkiye’ye 419 bin ton mercimek ih-
raç ederken, 2017 yılında rakam 190 bin tona kadar 
geriledi. Kanada’daki düşüşe rağmen Kazakistan’da 
artışın devam ettiğini ve 2018 – 2019 yılında büyük 
bir artış beklediklerini belirtti. Kazakistan’ın Türki-
ye mercimek ihtiyacının tamamını karşılayabilecek 
kapasiteye sahip olduğunu ve Kanada mercimeğiyle 
karşılaştırıldığında fiyat farkı ve nakliye masrafların-
dan dolayı büyük bir avantaja sahip olduğunu belirtti.
BALKAN TÜRKLERİ ATA TOPRAKLARI ESTERE-
GON VE ZİGETVAR’DA 
TİKA organizasyonunda bir grup Balkanlı bilim ve 
din adamı, siyasetçi, hukukçu, gazeteci, sivil kuruluş 
temsilcisi Hun Türk Kurultayına katıldı. 8-13 Ağus-
tos tarihleri arasında sürecek olan Macaristan ziya-
retinin ilk bölümünde Macaristan’da ayakta kalmış 
ve büyük bir çoğunluğunun TİKA tarafından restore 
edilen tarihi eserler ziyaret edildi. Esteregon, Bu-
din, Zigetvar Kaleleri, Türk Macar Dostluk Parkı, 
Gülbabab Türbesi gibi yerler ziyaret edilerek adeta 
Kanuni Sultan Süleyman izinden giden bir program 
yaşandı.10 Haziran’da başlayan ve 3 gün devam 
eden Hun-Türk Kurultayına katılarak gece Kurultay 
alanına muhteşem bir giriş yapılırken Macar atlıları 
muhteşem bir gösteri düzenledi.
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KAZAKİSTAN MERKEZ BANKASI, SALEM’İN Lİ-
SANSINI DURDURDU 
Merkez bankası yetkilileri; şirketin zorunlu sigorta 
kapsamındaki verdiği hizmetlerle ve sigorta yenile-
me hizmetleriyle ilgili lisanlarının 10 ağustos 2018 
– 10 Şubat 2019 tarihleri arasında geçici olarak dur-
durulduğunu açıkladı. Şirketin hizmetlerinin geçici 
durdurulmasıyla ilgili karanın Kazakistan sigorta 
şirketleri mevzuatına uygun faaliyette bulunulmadığı 
için alındığı açıklandı.  17 Ocak 2005 yılında Alatau 
Sigorta Şirketi olarak kurulan firma 1 Temmuz 2014 
yılında ismini Salem olarak değiştirdi. 220 bin kişi ve 
17 bin kuruluşa sigorta hizmeti veren Salem’in bütün 
Kazakistan’da toplam 36 şubesi bulunuyor. 
HAZAR DENİZİ’NİN HUKUKİ STATÜSÜYLE İLGİLİ 
ANLAŞMA İMZALANDI 

Hazar Denizi kıyısındaki 5 ülke; Türkmenistan, Azer-
baycan, İran, Rusya ve Kazakistan arasında 22 yılı 
aşkın süredir devam eden müzakereler sonuçlandı. 
12 Ağustos tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde 
düzenlenen 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zir-
vesinde, Hazar’ın hukuki statüsünü belirleyen anlaş-
ma imzalandı. Bu zirve önemli anlaşmanın imzalan-
ması ile tarihe geçti. Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, 
İran ve Türkmenistan’ın imzaladığı Hazar Denizi’nin 
hukuki statüsüyle ilgili anlaşma, her ülkenin 15 deniz 
mili mesafeye kadar karasularının belirlenmesini, 10 
deniz mili genişliğinde balıkçılık alanının oluşturul-
masını öngördü.  Anlaşmaya göre taraflar, Hazar De-
nizi’nin dibine deniz altı kabloları ve ana boru hatla-
rını, uluslararası anlaşmalarda belirlenen standartlara 
uygun olarak döşeyebilecek.
KIRGIZİSTAN’DA DOĞALGAZ YAYGINLAŞMAYA 
BAŞLADI
Kırgızistan’da bulunan Gazprom şirketi tarafından 
yapılan açıklamaya göre doğal gaza erişim oranı, 
2014 yılında yüzde 22 iken 2018’de yüzde 30’a ulaş-
tığı belirtildi. 2018 yılında Kırgızistan’ın Tokmak 
şehrinde gaz dağıtım şebekesinin yapımına yeniden 
başlandı. Projelerin sona ermesi durumunda 12 bin-
den fazla Kırgızistanlı aile, doğal gaz kullanma imkâ-
nına sahip olacak.

BM: ÇİN BİR MİLYON UYGUR’U TOPLAMA KAMP-
LARINDA TUTUYOR
Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kal-
dırılması Komitesi, Çin’de etnik Uygur kökenli bir 
milyona yakın kişinin kitlesel olarak gizli bir şekil-
de toplama kamplarını andıran yerlerde tutulduğuna 
dair güvenilir birçok rapor geldiğini bildirdi. Cenev-
re’de yapılan toplantıda konuşan Komite üyesi Gay 
McDougall, bunun dışında ayrıca 2 milyona yakın 
yine Uygur ve Müslüman azınlığın, “beyin yıkama 
faaliyetleri” için siyasi kamplara zorla gönderildiği 
suçlamasında bulundu.
IRAK SEÇİMLERİNDE HİLE GÖZARDI EDİLDİ
Irak’ta hileli seçimler sonucu yeniden sayım işlemin-
den sonra açıklanan sonuçlar Türkmenlerde büyük 
tepkiye yol açtı. Açıklanan nihai sonuçlarda Türkmen 
bölgelerinde Kerkük başta olmak üzere herhangi bir 
değişim olmadı. Türkmenler daha önce de yeniden 
sayım sürecinde sınırlı sayıda sandığın açıldığı ancak 
tüm sandıkların tekrar açılması gerektiğini savun-
muştu. Yeniden açılan sandıklarda oylarda büyük de-
ğişimler gözlemlenmiş Kürdistan Yurtseverler Birliği 
(KYB) lehine oyların neredeyse 10 kat attırıldığı gö-
rülmüştü. Ancak Irak Seçim Komiserliği bu durumu 
göz ardı etti.
KAZAKİSTAN, TÜRKİYE’YE REKOR SEVİYEDE 
TAHIL İHRAÇ EDECEĞİNİ AÇIKLADI
Kazakistan Demiryolu Şirketi (KTJ), Kurık Lima-
nı’ndan Mersin Limanı’na ayda 10 bin tona kadar 
tahıl ürünleri göndermeyi planladıklarını duyurdu. 
KTJ’dan demir yolu aracılığıyla 10 milyon tona ya-
kın yağlı tohum ve tahıl ürünleri taşımacılığının hem 
yurt içi hem de yurt dışına yapılmasının planlandığı 
kaydedildi. KTJ Kargo Taşımacılığından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Sagındık Jumabayev, ta-
hıl taşımacılığında yeni teknolojilerin uygulandığını 
belirterek, “Kurık, Alyat, Akhalkalaki, Kars, Mersin 
yeni rotası boyunca konteynerlerde ayda 10 bin ton 
tahıl ürünlerinin taşınması planlanıyor.” ifadesini 
kullandı.
HUN KURULTAYI (TURAN) MACARİSTAN’DA-
TOPLANDI
Macar Turan Vakfı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığının da (TİKA) ortaklığıyla düzen-
lenen ve Türk kökenli milletleri buluşturan Hun Ku-
rultayı büyük ilgi gördü. 2018 Macaristan Hun Türk 
Dünya Kurultayı Türkiye Organizasyonu Macaris-
tan’ın Budapeşte şehrinde düzenlendi. Dünyanın çe-
şitli ülkelerinden gelen gösteri grupları, Turan Vakfı 
Başkanı Andras Biro’nun da katıldığı akşam yeme-
ğinde muhteşem bir performans sergiledi.
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NAZARBAYEV: AKTAU GELECEKTE KAZAKİS-
TAN’IN ANTALYA’SI OLACAK

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakis-
tan’ın batısında liman kenti olan Aktau şehrinde ince-
lemelerde bulundu. Aktau’da tatil mevsiminin uzun 
olması, otel rezervlerinin çokluğu, uygun fiyat tari-
felerinin ve şehir alt yapısının turizmde yeni bir mer-
kezin oluşmasına imkân hazırladığını ifade eden Na-
zarbayev, ‘Daha önce Alaköl, Balkaş ve Boravoy’da 
tatil yaptım. Bu yeni merkez iç turizmin gelişmesine 
büyük imkân sağlayacak. Gelecekte Aktau Kazakis-
tan’ın Antalya’sı olacak dedi.
TRAKTÖR MAÇINDA POLİSİN IRKÇILIĞI YİNE 
CAN YAKTI
Tahran’ın Azadi Stadyumu’nda Tahran’ın Istiklal 
ve Tebriz’in Traktör takımları arasında gerçekleşen 
Süper Lig müsabakası sırasında, Traktör taraftarları 
İran devleti polis memurları tarafından saldırıya uğ-
rayarak yaralandı. Sebepsiz şekilde saldırıya uğrayan 
taraftarlar duruma büyük tepki gösterdi. Istiklal ta-
kımının Fars taraftarları, geleneklerine sadık kalarak 
yine Türk milletini hedef alan sloganlar atarak maçın 
en başından sonuna kadar “Ölüm olsun Türklere” 
sloganını söylendi. İran’da Fars şovenizmi arttıkça, 
“Ölüm olsun Türklere” kelimesi de Fars ırkının ana 
sloganlarından biri halini aldı. Bu slogan, Tahran’ın 
Perspolis ve İstiklal takımlarının maçlarında sistema-
tik olarak dile getiriliyor. İran Futbol Federasyonu 
İdari Komitesi slogan hakkında takımının destekçile-
rinin ırkçı hareketine cevapsız kaldı.
TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN’DA YENİ YABANCI 
YATIRIMCI ALANINDA LİDERLİĞİ ALDI
Özbekistan Devlet İstatistik Kurumu’ndan yapılan 
açıklamada ülkede 6,468 yabancı yatırımcının 
bulunduğu ve bunun 1,195’inin 1 Ağustos 2017’den 
beri ülkeye giriş yaptığı belirtildi. Yabancı 
yatırımcıların 3,528’i yerel ortaklar ile çalışırken, 
2,940’ı tamamen yabancı sermaye ile kurulan 
işletmeler olduğu açıklandı. 2018 yılı içerisinde 
geçen 7 ayda Türkiye 147 yatırımcı ile Özbekistan’a 
bu yıl içerisinde en çok yatırım yapan ülke oldu. 
Rusya 144 yatırımcı ile Türkiye’yi izledi. Çin 137, 
Kazakistan 91 ve Güney Kore 78 yatırımcı ile 
Özbekistan pazarına girdi.

ALMATI’DA ELEKTRİKLİ OTOBÜS ÜRETİMİ BAŞ-
LIYOR
Elektrikli araçlar üzerine İngilizce yayın yapan Ele-
ctrive sitesinde yayınlanan habere göre Avrupa’nın 
en büyük elektrikli otobüs üreticilerinden Eurabus 
Almatı’ya montaj tesisi kuruyor. Yılsonunda tamam-
lanması planlanan montaj tesisinin açılışı sonrası 
yılda 100 elektrikli otobüsün montajının Almatı’da-
ki üste gerçekleştirileceği açıklandı. Berlin merkezli 
Eurabus yetkilileri Almatı’da açacakları tesisin yatı-
rım miktarını 45,3 milyon dolar olduğunu ve 400 ki-
şiye yeni istihdam sağlayacaklarını açıkladı. Üretim 
merkezi için SDK Construction firmasının tesisleri-
nin seçildiği belirtildi.
ÖZBEKİSTAN’DA ALKOL YASAKLANDI
Özbekistan’da, saat 21.00’den sonra ve 23.00’den 
sonra kurumlarda alkol satışı yasaktır. Hükümet, 
alkol satışındaki kısıtlamanın planlı bir şekilde 
uygulamaya konulduğunu açıkladı. Yetkililere 
göre, bu karar uzun bir süredir hazırlandı. Alkolün 
gece satışının, nüfusun iki özel kategorisi için 
“kulüp” yaşam tarzının hayranları için ve alkol 
bağımlılığından muzdarip olanlar için önemli olduğu 
belirtilmektedir. Her iki kategori de suç işlemek 
açısından risk grupları olarak kabul edilmektedir.
KAZAKİSTAN EKONOMİSİ %4 BÜYÜDÜ
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleyme-
nov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşma-
da, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde gayrı safi 
yurt içi hasılat büyümesinin yüzde 4’ü oluşturduğunu 
belirterek, “Enflasyonist baskının zayıflaması, yüksek 
yatırım aktifliği ve ana sektörlerdeki olumlu dinamik 
ekonomik gelişmeler büyümede etkili oldu.” dedi. 
Yılbaşında enflasyon oranının %2,7’lerde olduğuna 
dikkati çeken bakan, yıllık enflasyon oranının %5,9 
olduğunu dile getirdi.
BATI TRAKYA TÜRKLERİ SEÇEK’TE 7 ASIRLIK 
GELENEĞİ YAŞATTI
Batı Trakya Türklerinin 7 asırlık geleneği olan Seçek 
yaylası etkinlikleri Yunan polisinin engelleri gölge-
sinde gerçekleşti. 10 Ağustos Cuma günü okutulacak 
mevlit-i şerifi dinlemek ve Cuma namazını birlikte 
eda etmek için Seçek Yaylası’na hareket eden Batı 
Trakya Türklerini Yunan devletinin polisi engelledi. 
Polis engeliyle karşılaşan Batı Trakya Türkleri tarihi 
etkinlikleri Mehrikoz futbol sahasında binlerce ki-
şinin katılımıyla gerçekleşti. 11 Ağustos Cumartesi 
günü program Seçek Ağası Hüseyin Bekirusta’nın 
Babalar köyünden dernek yönetimi ve bölge halkı ile 
birlikte davullar ve zurnalar eşliğinde etkinliklerin 
gerçekleştirildiği Mehrikoz futbol sahasına intikal 
etmesiyle başladı.
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KAZAKİSTAN TRANSİT TAŞIMACILIK GELİRİNİ 
ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Kurık Limanı üzerinden Trans-Hazar güzergâhının, 
2020 yılına kadar Kazakistan’ın transit taşımacılığın-
dan gelirin yılda 5 milyar dolara çıkarılmasını sağla-
yacağını söyledi. Kurık Limanı üzerinden Trans-Ha-
zar güzergâhının, Çin, Özbekistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Ural ve Sibirya bölgesinden Türkiye 
ve Avrupa’ya yük taşımacılığının etkin bir şekilde 
yapılmasının sağladığını söyleyen Nazarbayev, “Bu, 
2020 yılına kadar Kazakistan’ın transit taşımacılığın-
dan gelirin yılda 5 milyar dolara çıkarılmasına vesile 
olacak” dedi.
ÖZBEKİSTAN’IN DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ 
ARTTI
2018 yılının Ocak-Temmuz döneminde, Özbekis-
tan’ın dış ticaret cirosu, geçen yılın aynı dönemine 
göre %24,2 daha fazla olan 17,8 milyar dolara ulaştı. 
Toplamda, ihracat 7,6 milyar dolar (ithalat% 15,7), 
ithalatlar - 10,2 milyar (% 31,4) olarak gerçekleşti. 
Dış ticaretin negatif dengesi 2,5 milyar dolara ulaştı. 
BDT ülkelerinin Ocak-Temmuz 2018 döneminde dış 
ticaret cirosundaki payı 2017 yılında% 34,5 iken,% 
38,5’e yükselmiştir. İhracatın bir parçası olarak, mal-
ların payı% 77,8’e, enerji ve petrol ürünleri% 19,2, 
gıda ürünleri% 8,7, kimyasal ürünler ve bunların 
ürünleri% 6,9’a ulaştı.
KAZAKİSTAN NÜFUSU 18,27 MİLYON KİŞİYE 
ULAŞTI
Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
İstatistik Komitesi verilerine göre, Kazakistan’da, ül-
kenin nüfusu 1 Temmuz 2017’ye kıyasla, 238 bin kişi 
ya da 1,3 yüzde artarak, 1 Temmuz 2018 itibariyle 
18 milyon 272,4 bin kişi olmuştur. 2018 yılının 
Ocak-Haziran döneminde, 2017 yılında karşılık 
gelen döneme kıyasla, Kazakistan’a gelenlerin sayısı 
yüzde 26,5 azalırken, Kazakistan’dan ayrılanların 
sayısı yüzde 14 arttı. Ülkenin ana göç değişimi, BDT 
ülkeleriyle birlikte gerçekleşir. BDT ülkelerinden 
gelenlerin ve bu ülkelere bırakılanların payı sırasıyla 
yüzde 77,2 ve yüzde 89,7’dir.

TÜRKMENİSTAN’DA KUAFÖRLERİN ERKEKLE-
RİN SAÇLARINI BOYAMASI YASAKLANDI
Aşgabat güzellik salonlarında ve erkek kuaförde, gri 
saçlı erkeklere resim yapmak ve genç insanlar ara-
sında popüler olan kafasında çeşitli çizimler yapmak 
için hizmet vermek yasaklandı. Bir yıl önce Türkme-
nistan’ın başkentinde erkekler ve erkekler arasında 
saç boyama modası yayıldı. Önceleri, bu moda ağır-
lıklı olarak yabancı şirketlerin, ticaret ve diplomatik 
misyonların yanı sıra kuaför, DJ ve müzisyenlerin 
çalışanları arasında dağıtıldı. Türkmenistan yetkilile-
rinin, saç boyalarının ülkeye ithal edilmesinin yanı 
sıra açık renklerde saçın renklendirilmesi yasağı da 
dahil olmak üzere vatandaşların ortaya çıkmasıyla il-
gili düzenli talepleri hakkında bilgi verildi.
TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN’IN DÖRDÜNCÜ EN BÜ-
YÜK TİCARİ ORTAĞI

Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaret hacmi 
ocak-temmuzda aynı dönemine göre yüzde 38,9 ar-
tışla 1 milyar 161,7 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 
2018’in ilk yedi ayında Özbekistan’ın toplam dış ti-
caretinde yüzde 6,5’lik pay ile dördüncü en büyük 
ticari ortağı oldu. Özbekistan Devlet İstatistik Komi-
tesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış tica-
ret hacmi, yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın 
aynı dönemine nazaran yüzde 24,1 artışla 17,8 mil-
yar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 
hacmi yüzde 15,7 artışla 7,6 milyar dolar, ithalat hac-
mi ise yüzde 31,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. Bu 
dönemde Özbekistan’ın dış ticaret açığı 2,5 milyar 
dolara ulaştı.
KAZAKİSTAN 5G’YE HAZIRLANIYOR
Kazakistan Telekomünikasyon ve İletişim bakanı 
Dauren Abayev 2019 yılının ilk yarısında 5G testleri-
ne başlanılacağını ve de pilot bölgelerin kararlaştırıl-
dığını açıkladı. 5G mobil iletişim altyapısının ilk test 
edileceği bölge Astana, Almatı şehirleri ve Akmola, 
Almatı eyaletleri olarak belirlendi. 5G teknolojisi 
4G’den devralınacak ve sadece telekomünikasyon 
değil aynı zamanda sağlık hizmetleri, otomobil en-
düstrisi ve diğer birçok sektörde yeni fırsatlar suna-
cak. 5G teknolojisinin mevcut 4G teknolojisinden 
100 kat daha hızlı olması planlandı.
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CENGİZ AYTMATOV’UN ADI KAZAKİSTAN’DA 
CADDEYE VERİLDİ

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Cengiz Aytmatov 
caddesinin açılış törenine, Kazakistan Başbakanı Ba-
kıtcan Sagintayev ve Kırgızistan Başbakanı Muham-
medkalıy Abılgaziyev ile vatandaşlar katıldı. Baş-
bakan Sagintayev,  yaptığı konuşmada, Kırgızistan 
ile Kazakistan’ın kardeş ülke olduğunu belirterek, 
“Aytmatov’un isminin başkentimizin sokaklarından 
birine verilmesi, kardeş iki ülke arasındaki dostluk 
ve kardeşliğin örneğidir.” dedi. Başbakan Abılgazi-
yev ise Aytmatov’un isminin caddeye verilmesinden 
çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kazakistan’ın ba-
şarılarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
TİKA’NIN TECRÜBE PAYLAŞIM PROGRAMI ÖZ-
BEKİSTAN ETABI TAMAMLANDI
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ko-
ordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu 
Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu (TRT) iş birliğinde düzenlenen “2018 Tecrübe 
Paylaşım Programına” katılan gönüllü öğrencilerin 
Özbekistan programı sona erdi. Gönüllü öğrenciler, 
Taşkent, Semerkant ve Buhara şehirlerinde bir hafta 
boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Taşkent’te çocuk 
yaz okulunda Özbek çocuklarla bir araya gelen gö-
nüllüler ayrıca, okul bahçesinde temizlik çalışması 
yaptı. Programın ikinci durağı olan Semerkant’a gi-
den öğrenciler, burada ilkel tekniklerle yapılan “Se-
merkant İpek Kâğıdı” atölyesinde çalıştı.
TÜRKİYE’DEN KAZAKİSTAN’A DİN EĞİTİMİ DES-
TEĞİ
Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri 
Müşaviri Galip Akın, 30 Kazakistanlı din görevlisi-
nin, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında, Ankara’daki 
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde 2 aylık hizmet içi 
eğitim alacaklarını bildirdi. Akın, yaptığı açıklama-
da, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi ile sıkı iş-
birliği halinde çalıştıklarını belirterek, Kazakistan’ın 
Çimkent, Almatı, Aktau, Kostanay, Öskemen ve di-
ğer bölgelerinde 17 Türk din görevlisinin uzun süre-
dir camilerde Kur’an kursu verdiğini kaydetti.

TÜRKMENİSTAN ASYA OYUNLARIN’DA 2 MA-
DALYA KAZANDI

Türkmen sporcular, Endonezya’da devam eden 
18.Asya Oyunları’nda 2 madalya kazanma başarı-
sı gösterdi. Türkmenistan, bu oyunlarında halterde 
gümüş, güreşte bronz madalya elde etti. Halterdeki 
gümüş madalya Kristina Şermetova’dan geldi. 53 
kiloda mücadele eden Türkmen sporcu, koparmada 
113 kilogram, silkmede 93 kilogramağırlık kaldıra-
rak, Asya’nın gümüş madalyasının sahibi oldu.
KAZAKİSTAN’DAN ULUSLARARASI TÜRK AKA-
DEMİSİ’NE ÖVGÜ

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
Uluslararası Türk Akademisi’nin  (TWESCO) kısa 
bir süre içinde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyine (Türk Konseyi) üye devletler Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında 
kültür, tarih, bilim ve araştırma alanlarındaki iş bir-
liğinin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi. 
Abdrahmanov, yaptığı konuşmada, TWESCO’nun 
bu yıl 8. yıldönümünü kutladığını belirterek, “Aka-
demi, kısa bir süre içinde Türk Konseyine üye devlet-
ler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye 
arasında kültürel, bilim ve araştırma alanlarındaki iş 
birliğinin gelişmesine önemli katkı sağladı.” dedi.
TÜRKMEN-KIRGIZ İLİŞKİLERİ: YENİ ANLAŞMA-
LAR 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov’un Türkmenistan ziyareti kapsamında resmi gö-
rüşmelerin ardından yapılan imza töreninde Liderler 
Türkmenistan ile Kırgızistan arasında dostluğun ve 
güvenin güçlendirilmesi için stratejik işbirliği dekla-
rasyonunu imzaladılar. Bunun yanı sıra iki ülke hükü-
met üyeleri tarafından başta ekonomik ve iş dünyası 
temsilcileri arasındaki işbirliği olmak üzere ulaştırma 
ve diğer alanlardaki anlaşmaları imzaladılar.
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BİŞKEK’TE ANTİTÖRİZM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Bişkek’te “Issyk-Kul Antiterror-2018” adlı ortak anti 
terörizm eğitimi konulu bir eğitim kursu düzenlendi. 
Etkinliğe Azerbaycan, Belarus, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın güvenlik 
ve istihbarat temsilcileri katıldı. Konuya ve eğitim 
kurallarına odaklanan eğitim ve uluslararası terör 
örgütlerine karşı yapılacak çalışmalar belirlendi. 
Eylül ayında birliğe giren ülkelerin topraklarında 
“Isiktik-Kul Antiterror-2018” adlı ortak terörle 
mücadele eğitimi düzenlenecek ve son aşama Kırgı-
zistan’da olacak.
KAZAKİSTAN’DA ATI İLK KEZ EVCİLLEŞTİREN 
BOTAY KÜLTÜRÜ MÜZEYLE CANLANDI 

Kazakistan’da atı ilk evcilleştiren Botay kültürü, Bu-
rabay tatil bölgesinde açılan açık hava müzesinde 
canlandı. Akmola Eyaleti Valiliği, tarihi kaynaklara 
göre, MÖ 3500’lü yıllarda Kuzey Kazakistan’da olu-
şan ve dünyadaki atı ilk evcilleştiren Botay kültürü 
insanlarının yaşamını anlatan Botay Burabay Müze-
si’ni hizmete açtı. Müze, başkent Astana’dan 250 ki-
lometre uzaklıkta bulunan Burabay tatil bölgesindeki 
Jeke Batır tepesinin eteğinde yer alıyor. 7 geleneksel 
çadırdan oluşan müze, tarihteki Botay kültürü yerle-
şimini andırıyor. Müzede, bölgede yapılan arkeolojik 
kazılarda bulunan at ve çeşitli hayvan kemikleri, av-
cılık aletleri gibi Botay kültürü kalıntıları sergilendi.
AZERBAYDAN’DA KARABAĞ TV YAYIN HAYATI-
NA BAŞLADI

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yayın yapan Kara-
bağ TV’nin (Qarabag TV) diasporada da izlenmesi 
yönünde çalışmalar başlattı. Ermeni diaspora ve lo-
bisine karşı savaş açan Karabag TV Türk dünyasını 
birliğe davet etti. Ermenistan’da basın yayın organla-
rının Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik yaptığı yanlı 
ve yanlış haberlerin önüne geçmek için Diaspora’ya 
da yayınlarının ulaşması yönünde dünyanın farklı ül-
kelerinden destek gördüklerini dile getiren Karabag 
Tv Genel yayın yönetmeni Doç. Dr. Zaur Aliyev, bu 
anlamda Diaspora’dan da destek gördüklerini aktar-
dı. Ermeni diasporası ve lobisinin her alanda ken-
dilerini haklı göstermek üzere özelliklede medyada 
tarihi çarpıtarak, yalanlar söyleyip, insanları yanlış 
bilgilendirdiğinin altını çizen Aliyev, bu yapılan hak-
sızlıklara dur demek için, Diaspora’dan izlenebilmek 
için birçok kampanyalar düzenlediklerini ve bu ça-
lışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini ifade etti.  
Kampanyanın başta Türkiye olmak üzere, Amerika, 
Almanya, Rusya, İspanya, Kanada, İsveç, Danimar-
ka, Hollanda, Kuveyt, Kıbrıs, İsrail ve tüm Avrupa 
ülkelerinde hızla büyüdüğü vurgulandı. 

KIRGIZİSTAN GÖÇMEN BİR UYGARLIK MERKEZİ 
KURACAK

Türk Konseyi’nin himayesinde, Kırgızistan’da Ulus-
lararası Göç Vatandaşlığı Örgütü (KSS) kurulması ve 
merkezinin Bişkek’te olması planı yapıldı. Kırgızis-
tan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye, Türk halkla-
rının geleneğini güçlendirmek, gelenekleri ortak ta-
rih, dil ve kültürel ilişkiler bağlamında korumak için 
uluslararası örgüt kurma kararı aldı. Merkezin amaç-
larından biri, Türk halkları ve diğer milletler arasın-
da sporun geliştirilmesi, spor etkinlikleriyle göçebe 
kültür geleneklerini yaygınlaştırmak ve spor yoluyla 
entegrasyonu güçlendirmek için karşılıklı güven ve 
ilişkiler kurmaktır.
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ARAL ZİRVESİ’NİN 
SONUÇLARINDAN MEMNUN

Uluslararası örgütler, Türkmenistan’ın hem dönem 
başkanlığı hem de ev sahipliğinde 24 Ağustos tarihin-
de Hazar Denizi’nin kıyısındaki Avaza turizm bölge-
sinde düzenlenen Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu 
(İFAS) kurucu ülke Devlet Başkanları Zirvesi’nin 
sonuçlarından memnun olduğunu açıkladı. Türkme-
nistan Dışişleri Bakanlığı’nda Aral Zirvesi ile ilgili 
bilgilendirme gerçekleştirildi. .Brifingde ilk önce 
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, zirve ile ilgili bil-
gilendirdi. Bakan, Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 
zirvedeki ileri sürdüğü önerilerin, özellikle Aral için 
BM Özel Programı’nın hazırlanması yönündeki ça-
lışmaların hayata geçirilmesi için uluslararası örgüt-
ler ile yakından işbirliği yapacaklarını söyledi. BM 
Genel Sekreteri Özel Temsilcisi, BM Orta Asya için 
Önleyici Diplomasi Merkezi Başkanı Natalia Gher-
man, BM ve UNRCCA’nın, Aral Denizini Kurtarmak 
için Uluslararası Fonun Kurucu Devlet Başkanları 
Zirvesinin sonuçlarını takdir ettiğini vurguladı. Aral 
trajedisinin sonuçlarının üstesinden gelmek için dev-
letlerarası işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.
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SİVASTOPOL OKULUNDA KIRIM TÜRKÇESİ EĞİ-
TİM DİLİ İLE BİR SINIF AÇMAYI REDDETTİLER

Sivastopol’un Nakhimovskiy bölgesi Orlovka 
köyündeki okul müdürü,  Kırım Türkçesi eğitim 
dili ile bir sınıfı açmayı reddetti. Okul yönetiminin 
temsilcileri, Kırım Tatar dilinde eğitimin, öğrencilerin 
Rusya’nın geçmesine ihtiyaç duyacakları için, öğren-
cilerin ilerleyişini olumsuz yönde etkileyeceğini söy-
ledi.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ’NİN HEDEFİ BALKANLA-
RA HİZMET

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türk-
yılmaz, Balkanlar’a en çok hizmet veren eğitim 
kurumu olmayı amaç edinen üniversitenin, 2023’te 
10 bin uluslararası öğrenciye eğitim hedeflediğini 
bildirdi. Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Balkanlar 
başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerindeki 
öğrencilerin eğitim için geldiğini söyledi. Türkiye’nin 
“gönül coğrafyası” olarak tanımlanan Balkanlar’ı 
eğitim alanında fethetmeyi sürdürdüğünü belirten 
Türkyılmaz, “Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, 
Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, 
Romanya, Slovenya ve Bosna Hersek gibi Balkan 
ülkelerinin yanında İrlanda, Fransa, Hollanda ve İs-
koçya gibi ülkelerden de öğrenciler eğitimin başkenti 
Trakya Üniversitesi’ne geliyor.” ifadelerini kullandı.
“İPEK YOLU” SALONU, ASTANA’DAKİ CICA OFİ-
SİNDE AÇILDI 

Asya’daki Etkileşim ve Güven Oluşturma Önlemleri 
Konferansı sekreterliğinde 400 bin dolarlık maliyeti 
olan “İpek Yolu” konferans salonu açıldı. Kabine tam 
olarak, Çin hükümetinden başkanlığı Tacikistan’a 
örgütlenmeyi aktaran ülke fonlarıyla yaklaşık 300 
parça çeşitli teçhizat ile donatıldı. Salonda hassas 
mikrofonlar, konferans iletişimi ve video kameralar 
kurmak için otomatik bir sistem bulunuyor. Yeni ofis 
ayrıca Kazakistan’ın Dışişleri Bakanı Yerlan Idrisov 
tarafından 29 Ekim 2016 tarihinde Astana’da açıldı.

ASTANA’DAKİ BEŞ OKUL LATİN ALFABESİNE 
GEÇME KARARI ALDI
EXPO Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ağustos 
konferansında Astana eğitim bölümü başkanı Anuar 
Jangozin tarafından açıklandı. Anuar Jangozin, yap-
tığı açıklamada, “Bu sene Astana’da beş okul ve üç 
kolej Latin alfabesine aktarılacak.” dedi. Yeni öğre-
tim yılında, eğitim sürecinin katılımcıları için özel 
kurallar içerecek olan ebeveynler ve öğrenciler için 
özel kodlar geliştirildiği söylendi.
KIRGIZİSTAN’DA SİYASİ SUÇLULARA AF YOLU 
AÇILIYOR
Kırgızistan Meclisi, siyasi suçlular için af yetkisinin 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a verilmesi 
üzerine toplandı. Kırgızistan Parlamentosu’nda mil-
letvekili olan İshak Masaliev’in hazırladığı yasa ta-
sarısına göre, Cumhurbaşkanı’nın bazı mahkûmlara 
af getirebilmesi yer alırken, affedilen mahkûmların 
sicil dosyasından suç kayıtlarının silinmesi gerektiği 
de ifade edildi. Teklifin yasalaşması halinde Kırgızis-
tan’da siyasi nedenlerle hapse atılmış kişilerin affedi-
lebileceği söylendi.
MAKEDONYADA’Kİ TÜM OSMANLI BELGELERİ 
DİJİTAL OLARAK TÜRKİYE’YE AKTARILDI
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. 
Uğur Ünal, kurumda yeniden yapılanmanın bütün 
ayrıntılarıyla devam ettiğini ve hakkaniyetle sonuç-
landırılacağını söyledi. Prof. Dr. Uğur Ünal, Devlet 
Arşivlerinin, Osmanlı’dan günümüze kadar devle-
tin evrakını ihtiva eden ve modern anlamda ilk kez 
1846’da teşkilatlanmasına başlanılan köklü bir ku-
rum olduğuna işaret etti. Ünal, sadece Türkiye’deki 
Osmanlı ve Cumhuriyet belgelerinin değil tüm dün-
yadaki Türk tarihini ilgilendiren belgelerin ülkeye 
kazandırılması yönünde adımlar atıldığını, Make-
donya’daki tüm Osmanlı belgelerinin dijital ortama 
aktarılıp Türkiye’ye getirildiğini, Arnavutluk’ta da 
çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.
KAZAKİSTAN’DAKİ DÖVİZ SATIŞ RAKAMLARI 
AÇIKLANDI 
Kazakistan Merkez Bankası, ülkede serbest piya-
sadan alınan döviz miktarlarıyla ilgili yayımladığı 
rapora göre temmuz ayı içerisinde döviz büroların-
da satışı yapılan yabancı para miktarının 237 milyar 
500 milyon tenge olduğu açıklandı. 163 milyar 600 
milyon tengelik alımla Amerikan Doları en çok rağ-
bet gören yabancı döviz cinsi oldu. Alınan dövizlerin 
yüzde 68,8’i dolar olurken onu yüzde 21,9’la yani 51 
milyar 900 milyon tengeyle Rus Rublesi takip eder-
ken üçüncü sırada 20 milyar 800 milyon tengeyle 
Euro bulunuyor. 
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MİRZİYOYEV, KIRGIZİSTAN’DAKİ TÜRK KONSE-
Yİ TOPLANTISINA KATILACAK
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyovev, Kır-
gızistan’da düzenlenecek olan Türk Dili Konuşan Ül-
keler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ne 
iştirak edeceğini açıkladı. Azerbaycan’da 2000’de 
yapılan Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları 
Zirvesi’ne cumhurbaşkanı düzeyinde katılan Özbe-
kistan, 2001’de düzenlenen zirveye ise meclis baş-
kanı düzeyinde katılım sağlamıştı. Özbekistan, 5 yıl 
aradan sonra 2006’da Antalya’da düzenlenen zirveye 
katılmamayı tercih etti. Bundan sonraki dönemlerde 
yapılan zirvelere de katılmayan Özbekistan, 2009’da 
kurulan ve 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması 
ile 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ni temel 
alan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
kuruluşu ve faaliyetlerinde yer almamıştı. Ayrıca bu 
toplantıda “Onur Konuğu” sıfatıyla temsil edicek 
Özbekistan’ın tam üye olması bekleniyor.

KERKÜK’TE BOMBALI SALDIRI
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin, Aralık 2017 ta-
rihinde terör örgütü DEAŞ’ın ülkedeki askeri varlı-
ğının tamamen sona erdiğini ilan etse de, teröristler 
özellikle tartışmalı bölgelerde intihar saldırıları, yol 
kesme ve adam kaçırma gibi eylemler gerçekleş-
tirmeye devam ediyor. Irak’ın Türkmen kenti Ker-
kük’ün  Havice ilçesine bağlı Abasi bölgesindeki bir 
güvenlik kontrol noktasında düzenlenen intihar saldı-
rısında 2 polis hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralan-
dı. Abasi Polis Karakolu’ndan yapılan yazılı açıkla-
mada, “Sabah saatlerinde Kerkük’ün Havice ilçesine 
bağlı Abasi bölgesinde bir güvenlik kontrol noktasın-
da intihar saldırısı düzenlendi.” ifadesi yer aldı.

30 AĞUSTOS ZAFERİ TÜRK DÜNYASINDA ÇE-
ŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Azerbaycan’da Bakü’de bulunan Türk Şehitliği’nde tören yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük 
Bulvarı’nda da tören düzenlendi.

Türkmenistan’da Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçiliği rezi-
dansında gerçekleşen etkinlik ile kutlandı.

Kırgızistan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Bişkek Büyükelçiliği tara-
fından düzenlenen program ile kutlandı.

Erbil kentinde yaşayan Türkmenler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü Irak Türkmen Cephesi (ITC) bi-
nasında düzenlenen törenle kutladı. 
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ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASI POTANSİYELİNİN 
HAKKINI VERMELİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti ön-
cesinde, ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kır-
gız ilişkilerine dair, “Ata Yurdu Kırgızistan’la Çok 
Yönlü Bağlarımızı Güçlendiriyoruz” başlıklı bir de-
ğerlendirme kaleme aldı. Erdoğan, Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un ilk yurt dışı 
ziyaretlerinden birini nisan ayında Türkiye’ye yap-
tığını hatırlattı. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu ve 
6. Türk Konseyi Zirvesi gibi büyük önem atfettikleri 
programlara katılmak üzere Kırgızistan’da buluna-
cak olmasından ötürü heyecanı duyduğunu kaydetti. 
Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının potansiyelinin, gü-
cünün ve bağlarının hakkını veren bir ekonomik per-
formans sergilemesi gerektiğinin altını çizen Erdo-
ğan, şu ifadeleri kullandı: Uluslararası ticaretin dolar 
boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar 
planladığımız şu dönemde, etkin iş birlikleriyle ka-
rarlılığımızı göstermeliyiz. Bazı ülkelerle halihazırda 
uygulamaya koyduğumuz uluslararası ticareti, yerli 
para birimleriyle yapma hususunun Kırgızistan ve 
Türkiye açısından da verimli sonuçlar doğuracağı-
na eminim. Kırgızistan ile imzaladığımız ticaret ve 
yatırımı kolaylaştıran karşılıklı anlaşmaların daha 
yüksek hacimli ekonomik çıktılar ortaya koyması ve 
ülkelerimizi güçlendirmesi gerekiyor. Nitekim Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nde ele ala-
cağımız konular neticesinde yürürlüğe koyacağımız 
yeni anlaşmaların, bu amaca hizmet edeceğine inan-
cım tam.
VİSA VE MASTERCARD KIRIM’DAN TAMAMEN 
ÇEKİLDİ

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da faaliyet gös-
teren GenBank uluslararası ödeme sistemleri Visa 
ve MasterCard’ın banka kartlarına hizmet vermeyi 
bıraktı. İşgal edilen yarımadada uluslararası ödeme 
sistemleri kartlarını basan son kuruluş olan GenBank 
Ağustos ayından itibaren uluslararası ödeme sistem-
leri olan Visa ve MasterCard’ın banka kartlarına hiz-
met vermeyi bıraktığını açıkladı. Rus işgal altındaki 
Kırım’da yaşayan iki milyona yakın kişinin bundan 
sonra uluslararası ödeme sistemlerine ait kartlara 
sahip olma şansı olmayacak. Visa ve MasterCard’ın 
banka kartlarına hizmet vermeyi durdurma kararının 
2014 yılında Rus bankalarına karşı uygulanmaya 
başlayan yaptırımlar çerçevesinde alındığı bildirildi. 
Ancak ilgili kararın neden şimdi alındığı belirtilme-
den, bankanın tamamen Rusya’daki ulusal ödeme 
sistemi Mir’e geçildiği açıklandı.

TÜRKİYE, İRAN, RUSYA ÜÇLÜ ZİRVESİ TEB-
RİZ’DEN TAHRAN’A ALINDI

7 Eylül’de Suriye’nin geleceği ve İdlib’de yaşanan 
gelişmelerin değerlendirilmesi beklenen Türkiye, 
Rusya, İran arasında düzenlenecek üçlü zirvenin 
Tebriz’de olacağı duyurulduktan sonra Tebriz’de 
yaşayan Azerbaycan Türkleri büyük bir heyecan ile 
sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledik-
lerini belirtmişti. İran İslam Cumhuriyeti bu tepki-
lerden çekinerek zirveyi Tebriz’den Tahran’a taşıma 
kararı aldı. Güney Azerbaycan Türkleri 2011’de böl-
geyi ziyaret eden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
büyük bir sevgi gösterisiyle karşılamış ve yaptıkları 
bozkurt işaretleriyle Türkiye basınında da gündem 
olmuşlardı. İran yönetiminin Türk korkusu ile aldığı 
bu karar Güney Azerbaycan Türkleri tarafından tep-
kiyle karşılandı.
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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
Yayın Nu. 28: Ağustos 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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