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Değerli okuyucularımız,

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

Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ül-
küsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına 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, “Eylül 2018 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok öte-
de bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, fay-
da, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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TÜRKMEN LİDERE RALLİ EHLİYETİ TAKDİM 
EDİLDİ 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov’a “Amul-Hazar 2018” uluslararası ral-
li yarışması ehliyeti ve otomobil teknik pasaportu 
takdim edildi. Türkmenistan İç İşleri Bakanı Mu-
likov tarafından takdim edilen ehliyet, Uluslararası 
Otomobil Federasyonu ve Türkmenistan Otomobil 
Sporu Federasyonu tarafından hazırlandı. Türk-
men Lidere, ralli yarışmasında pilotların kullana-
cağı özel elbise örnekleri hakkında bilgi de verildi.

BULGARİSTAN’DA TÜRK MEZARLIĞINA SAL-
DIRI 
Bulgaristan’ın kuzey doğusunda bulunan Dobriç 
(Hacıoğlu Pazarcığı) şehrinde vandallar Türk me-
zarlığına saldırdı. 6 Eylül’ü 7 Eylül’e bağlayan gece 
meydana gelen saldırı sırasında en az 30 mezarın 
tahrip edildiği bildirildi. Dobriç Belediyesinin me-
zarlık şirketi müdürü Rumena Marinova, yetkilile-
rin olay yerinde inceleme yaptığını ve saldırganla-
rın arandığını belitti.

KAZAK TENGESİ DOLAR KARŞISINDA DEĞER 
KAYBETTİ 
Kazakistan’ın milli para birimi tengenin dolar kar-
şısındaki zayıflaması devam ediyor. Ağırlıklı orta-
lama dolar kuru 366,95 tenge oldu. Kazakistan’ın 
döviz bürolarında dolar 367.5 - 368 KZT değerle-
rinde satılırken; 366,5 - 367 KZTWden satın alını-
yor.

ÖZBEKİSTAN LİDERİ MİRZİYOYEV: TÜRK 
ÜLKELERİ İLE TİCARETİMİZ %40 ARTTI 
Kırgızistan’da gerçekleştirilen “Türk Konseyi 6. 
Devlet Başkanları Zirvesi”ne onur konuğu statü-
sünde katılan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev Özbekistan Cumhurbaşkanlığı’nın res-
mi web sitesinde yayınlanan açıklamada zirvenin 
dil, tarih ve kültür ortaklığı olan devletler arasın-
da önemli bir işbirliği fırsatı sunduğu vurgulan-
dı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türk Konseyi’nin 
bölgesel sorunlara ve ekonomik alandaki işbirliği 
fırsatlarına önemli bir zemin yarattığını ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev geçtiğimiz yılda Türk 
Konseyi’ne üye ülkeler ile Özbekistan arasındaki 
ticaret hacminin %40 artış gösterdiğini belirterek 
bu yönelimin devamını dilediğini belirtti. Şevket 
Mirziyoyev “Türk Konseyi ile işbirliğini daha ile-
ri noktalara götürmeye hazırız. Halihazırda Türk 
Konseyi’nin çalışmalarında yerimizi almış bulun-
maktayız.” ifadelerini kullandı.

CAREC TOPLANTISINDA ULAŞTIRMA VE LO-
JİSTİK İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Orta Asya 
Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı’na (CAREC) 
katılan ülkelerin Kargo Taşımacıları Birlikleri Fe-
derasyonu’nun 9. olağan toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıya, Çin, Pakistan, Afganistan, Moğolistan, 
Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan’dan ulaştırma sektö-
rü temsilcileri yanı sıra Asya Kalkınma Bankası, 
Dünya Gümrük Örgütü, BM Avrupa Ekonomik 
Komisyonu gibi uluslararası ve bölgesel örgütler-
den davetliler katıldı. Toplantının amacı, CAREC 
ülkeleri arasındaki ticaret hacminin, yolcu ve kargo 
taşımacılığının artırılması meselelerinin yanı sıra 
bölgedeki ulaştırma koridoru geliştirme projeleri-
nin sunumunun değerlendirilmesidir.



EYLÜL 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
5

KAZAKİSTAN’IN EKONOMİK BÜYÜMEDE OECD 
HEDEFİ 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Süley-
manov, temel amaçlarının 2025 yılına kadar Eko-
nomik Kalkınma ve İşbirliği’ne (OECD) üye ülke-
lerle kıyaslanabilir yaşam standartlarına yol açan 
kaliteli ve sürdürebilir ekonomik büyümeyi elde 
etmek olduğunu söyledi. Süleymanov, yaptığı ko-
nuşmada, dünyadaki büyük ülkeler arasındaki ti-
cari savaşların Kazakistan’ın kalkınma dinamiğini 
olumsuz etkileyebileceğini belirterek, buna rağmen 
dünyanın gelişmiş 30 ülkenin arasına girmek için 
2025 Stratejik Kalkınma Planının kabul edildiğine 
dikkati çekti. Planın teknoloji ve dijital çözümler 
sayesinde yeni ekonomiyi inşa etmeyi sağlayacağı-
na işaret eden Süleymanov, “Temel amacımız, 2025 
yılına kadar OECD ülkeleriyle kıyaslanabilir yaşam 
standartlarına yol açan kaliteli ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi elde etmek.” dedi.  
TÜRKİYE’DEN ÖZBEKİSTAN’A BÜYÜK YATIRIM 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent yakınlarındaki 
“Angren” serbest ekonomik bölgesinde Dal Teknik 
Makine şirketi tarafından 10,7 milyon dolara mal 
olan “Ahangaran” çelik konstrüksiyon malzemeleri 
fabrikasının faaliyete geçmesi dolayısıyla tören dü-
zenlendi. Açılışta konuşan  Türkiye’nin Taşkent Bü-
yükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk şirketinin başarılı 
projesi dolayısıyla burada bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti belirterek, Özbekistan’ın bağımsızlık 
bayramının kutlandığı günlerde ülke ekonomisine 
önemli katkı sağlayacak bir fabrikanın açılmasının 
ayrıca gurur verdiğini dile getirdi. Türkiye’nin Öz-
bekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğu-
nu anımsatan Şen, Türk iş adamlarının ülke eko-
nomisine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti.
TÜRKMENİSTAN BAKANLAR KURULU TOP-
LANDI 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov başkanlığında gerçekleşen toplantıda 
ülkenin iç ve dış gündeminin ele alındı. Türkme-
nistan’ın 2019 yılında Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu’na (BDT) başkanlık edeceği, Türkmen Lideri’nin 
BM Genel Kurulu toplantılarına katılacağı açıklan-
dı. Toplantıda, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcı-
ları sorumlu oldukları sektörler ile ilgili raporlar 
sundular. Bu raporlar doğrultusunda yapılacak ça-
lışmalar değerlendirildi.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜRÜ ÇOLPAN ATA’DA 
BULUŞTU 

Denizden 2010 metre yüksekliğinde Tanrı Dağ-
ları’nın çevirdiği Kırçın yaylası 3.Dünya Göçebe 
Oyunları’nda kültürel ve sportif etkinliklerin mer-
kezi oldu. 1000’den fazla kurulan yurtlarda başta 
Kırgızistan ve Türk halklarının kültürel ve folklo-
rik etkinlikleri olmak üzere aynı zamanda atlı spor 
dalları, okçuluk, kartallarla avcılık, tazı yarışları 
gibi geleneksel spor dallarındaki yarışmalara ev 
sahipliği yaptı.2 Eylül’de Kırgızistan’ın tatil beldesi 
Issık Göl’e bağlı Çolpan Ata beldesinde düzenlenen  
3. Dünya Göçebe Oyunları’nda Kırgızistan Kökpar 
takımı 3.kez üst üste şampiyon oldu.

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI’NIN EV SAHİBİ 
2020’DE TÜRKİYE 
Kırgızistan’da yapılan 3’üncü Dünya Göçebe Oyun-
ları’nın kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 4’üncü Dünya 
Göçebe Oyunları’nın 2020 yılında Türkiye’de dü-
zenleneceğini açıkladı. Yerlikaya, “Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
gerçekleştirilen yatırımlarla bir spor ve organizas-
yon ülkesi haline gelen Türkiye, bu değerli organi-
zasyon vesilesiyle göçebe kültürünü korumak ve 
tanıtmaktan da gurur duyar. İlimiz, töremiz, birli-
ğimiz ve dirliğimiz daim olsun” dedi.
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KAZAKİSTAN’IN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ 
PLANI 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in talimatı ile ülke kiril alfabesinden latin al-
fabesine geçiriliyor. Kazakistan’ın geçiş sürecini 
üç aşamaya böldüğü öğrenildi. Birinci aşama olan 
2018-2020 yılları arasındaki dönemde Kazakistan 
hükümeti bu konuya özel bir kurum oluşturmayı, 
tüm ders kitaplarını bu alfabeye göre yeniden ya-
yınlamayı ve alfabenin dijital ortamlarla uyumunu 
sağlamayı hedefliyor. İkinci aşama olan 2021 - 2023 
yılları arasında ise her seviyedeki eğitim öğretim 
kurumlarının tamamen yeni alfabeye geçişinin 
tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca yeni alfabeye 
dair kanunların çıkartılması ve orta öğretimde-
ki öğretmen ve öğrencilerin yeni alfabe ile eğitim 
görmesi hedefleniyor. Üçüncü aşama olan 2024-
2025 yıllarında ise tüm resmi kurumların ve yayın 
organlarının yeni alfabeye geçişinin tamamlanması 
ve sosyal medyada tanınırlığı yüksek bloggerların 
yeni alfabe seferberliğinde kullanılması hedeflendi.
TÜRKMENİSTAN’DA ULUSLARARASI ELEKT-
RİK ENERJİSİ FUARI AÇILDI 
Aşkabat’ta Uluslararası Elektrik Enerjisi Fuarı 
açıldı. Metro Elektrik, Schneider Electiric, Çalık 
Enerji, Rönesans, Nata Holdng gibi şirketlerinde 
stant açtığı Uluslararası Fuar Türkmenistan Devlet 
Başkanının gönderdiği kutlama mesajı ile açıldı. 
Fuara Türkiye’den katılan, DEİK Türk-Türkmen İş 
Konseyi üyesi, Metro Elektrik şirketinin yöneticisi 
Ahmet Karayel, yaptığı açıklamada Metro Elektrik 
olarak Türkmenistan’da çalışmaya ve böyle önemli 
Fuara katılmaya verilen imkan için Türkmenistan 
Devlet Başkanına teşekkürlerini iletti ve şirket ola-
rak bundan sonra da Türkmenistan’daki elektrik 
enerjisi alandaki projelere katkı sağlamaya devam 
etmekten memnun olacaklarını beyan etti.
KAZAK-TÜRK YATIRIM FORUMU ANKARA’DA 
YAPILDI 
Kazak-Türk yatırım forumu çerçevesinde işbirliği 
konusunda bir dizi mutabakat ve anlaşma imzalan-
ması planlandı. Forumun temel amacı, Kazakistan, 
yatırım ortamının ekonomiye Türk yatırımcıların 
ilgisinin çekilmesi, karşılıklı yararlı işbirliği konu-
sunu görüşmek üzere iki ülkenin girişimci için bir 
platform oluşturmak, yatırım çekmek ve ticaret ve 
iki ülke iş çevreleri arasındaki ekonomik ilişkilerin 
güçlendirilmesi, hem de ilgili devlet programlarını 
tanıtımını sunmaktır.

TDP “ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE ME-
DENİYET KONGRESİ”NE KATILDI 

Türk Ocakları Balıkesir 
Şubesi ve Balıkesir Üni-
versitesi  önderliğinde 
05-08 Eylül 2018 tarih-
leri arasında Balıkesir’in 
Edremit ilçesinde dü-
zenlenen “Uluslararası 
Türk Kültürü ve Mede-
niyet Kongresi’ne Make-
donya Türklerini temsi-
len TDP Genel Başkanı 
Dr. Beycan İlyas ve TDP 

Genel Başkan Yardımcısı ve ÇSPB Bakan Yardım-
cısı Gönül Bayraktar katıldı. Kongreye konuşmacı 
olarak katılan TDP Genel Başkanı İlyas, kongrenin 
1’inci oturumunda “Makedonya Türklüğü” konulu 
bir konuşma yaptı. Kongreye aynı zamanda Kırım 
Milli Meclisi eski başkanı Mustafa Abdülcemil Kı-
rımoğlu, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşaye-
va, Gagavuzya ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden 
yaklaşık 100 kişilik bilim insanı ve devlet adamı da 
davet edildi.
KAZAKİSTAN’IN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA-
SI 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Süley-
menov Astana’daki Hükümet toplantısında 2018’in 
başında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Na-
zarbayev tarafından imzalanan Stratejik Kalkınma 
Planının 2025’e kadar ana hedefinin, ülke ekono-
misinde niteliksel ve sürdürülebilir bir büyümesini 
sağlamak ve insanların yaşam standartlarında iyi-
leşmeye yol açmak olduğunu ifade etti. Bu amaçla, 
Kazak ekonomisinin yılda ortalama olarak yüzde 
4.5-5 oranında büyümesi beklendiğini söyleyen Ti-
mur Süleymenov, bu durum Kazakistan’ın kişi başı 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını 2025 yılına kadar 46 
bin dolara çıkarmasına olanak sağlayacaktır” diye 
konuştu.
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KANATLAR’DA TÜRK ÖĞRENCİLERİ İÇİN İKİN-
Cİ SINIF AÇILMIYOR 
Türkçe eğitimin verildiği Kanatlar köyündeki “Ki-
ril ve Metodiy” ilkokulunda birinci sınıfa kaydı-
nı yapan Türk öğrencilerin sayısında her yıl artış 
yaşanıyor. Birinci sınıfa kayıt olan 40 Türk öğren-
ci için ikinci bir sınıf açılmıyor. Velilerin ise sınıf 
öğretmenlerinden memnun olduğu fakat daha iyi 
bir eğitim için ikinci bir sınıfın açılması gerektiği 
belirtildi. Kanatlar köyünde öğretmenlik yapan 
Ferdi Bulut, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Bu 
eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci birinci sınıfa ka-
yıt yaptı. İkinci bir sınıfın açılması gerekiyor fakat 
henüz onay gelmedi” diyen öğretmen, ikinci sınıf 
açılmadığı için çoğu öğrencinin okula gelmedikle-
rini söyledi. 
GÜNEY AZERBAYCAN’DA TÜRKÇE KİTAP 
KAMPANYASI 
Azerbaycanlı öğrenciler ve milli aktivistler, Azer-
baycan’ın Traktör Futbol takımının milyonlarca 
taraftarının da desteğiyle bir kampanya başlattı. 
Aktivistler, Güney Azerbaycan Türklerinin ve vah-
şeti altında yaşayan tüm Türklerin yeni ders yılın-
da Türkçe kitaplarını satın almaya çağırdı. Amaç 
Türk dilini ve kimliğini korumak, Türk yazarlarını, 
yayıncılarını ve kitapçılarını desteklemek olarak 
açıklandı. Güney Azerbaycan Öğrenci Hareketi’nin 
internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, değerli 
Azerbaycan Türk halkına ve milyonlarca Traktör 
taraftarına yönelik yazılan bildiride “UNESCO Ör-
gütü’ne göre anadilinde okuyamayan veya yazama-
yan bir kişinin okuma yazma bilmediği kabul edil-
miştir” şeklinde bir açıklama konuldu.
TÜRKİYE KAZAKİSTAN’DAN ALTIN İTHALİ KA-
RARI 
Bir Türk şirketi olan Lidya Madencilik, Kazakis-
tan’ın Karakalpakstan eyaletinde Güney Moyintins-
kaya altın depozitini almayı planlıyor. Bu alandaki 
tahmini altın rezervleri 8.4 ton. Yerel “Tau-Ken 
Samruk” şirketi stratejik yatırımcıları celb etmek-
le Alayqır polimetal maden yatağının çıkarılması 
ve işlenmesi, altın istihbaratının yapılması ile ilgili 
Türkiye’nin “Lidya Madencilik” şirketi ile Muta-
bakat Zaptı imzalandı. Görüşmeler sonucunda, 
Samruk-Tao-Kaz ve Lidya Madencilik şirketlerinin 
başkanları işbirliği şartlarını kabul ettiler.

BİŞKEK, TÜRKÇE KONUŞAN ÜLKELERDE FİLM 
VE ANİMASYON ÜZERİNE BİR SEMİNERE EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI 
Bişkek’te Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) Sosyal, kültürel ve insani 
konularda Komisyonu 6. toplantısı çerçevesinde 
“Türk Dili Konuşan Ülkelerde Sinema ve Animas-
yon: mevzuat ve uygulama” adlı seminer düzen-
lendi. Etkinliğe, film yapımcıları, TÜRKPA üye 
ülkelerinden ulusal film stüdyolarının temsilcile-
ri, animatörleri ve film analistleri katıldı. Tedbiri 
Kırgızistan parlamentosu-Joqorku Keneşin mil-
letvekili, “Tarihimizi, kültürümüzü ve sanatımızı 
çocuklarımıza animasyonla aktarmalıyız” şeklinde 
konuştu.
KAZAKİSTAN PETROL ÜRETİM HACİMLERİNİ 
ARTTIRDI 

Kazakistan’ın Enerji Bakanı Kanat Bozumabeyev; 
“Büyük petrol projelerinin ülke ekonomisi üzerin-
de önemli bir etkisi olacağını,  ülkenin toplam pet-
rol üretimi, bu yılın sonunda 60 milyon tona ulaş-
tığını ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 
daha fazla olduğunu açıkladı. Ülkeye 48.4 milyon 
ton petrol ihraç edildi ve geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,3 oranında bir artış gerçekleşti.” Diye 
konuştu. 
RÜSTEMOV: RUSYA, KIRIM’DA UKRAYNA YAN-
LISI HALKI KORKUTMAYI AMAÇLIYOR 
Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov, AGİT toplantı-
sında işgal altındaki yarımadada Müslümanlara, 
Kiev Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Ki-
lisesi ve Ukrayna Rum Katolik Kilisesi cemaatine 
yapılan baskılar hakkında konuştu. Rüstemov, Rus 
yönetiminin, Kırım’ın Ukrayna yanlısı sakinlerini 
korkutmayı, böylece insanları susturmayı ya da 
yarımadayı terk etmeye zorlamayı amaçladığını 
kaydetti. İşgalin başladığı 2014 yılının ilk günler-
den beri Rusya’nın yarımadada planlı olarak belli 
gruplara karşı baskı uyguladığını belirtti.
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AZERBAYCAN BİSİKLET TURNUVASI İRAN TA-
RAFINDAN İPTAL EDİLDİ 
Güney Azerbaycan halkı “Azerbaycan Bisiklet 
Turu” na hazırlanırken, hükümet yetkilileri yarışı 
“para birimi sorunu” bahanesiyle iptal ettiler. Teb-
riz Bisiklet Kurulu Başkanı Nasır Hushyar, “Önce-
ki yıllarda olduğu gibi, tur için hazırlıklar yapıldı. 
Farklı takım üyelerinin kalacağı oteller ve gelecek-
leri yollar bile belirlendi. Ama asıl sorun, ülkede-
ki para problemidir “dedi. Nasir Hushyar, “Turun 
2018 yılı sonuna kadar devam edebileceğini” kay-
detti. “Yarış ödülü hazırsa, turu hemen başlatmak 
mümkündür. ” şeklinde açıklamada bulundu.

SAPAT(KALİTE) OKULLARININ MAARİF’E 
DEVREDİLMESİ GÜNDEMDE DEĞİL 
Sabat Eğitim Kurumları olarak eğitim hayatına 
başlayan ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı ta-
rafından Sapat (Kalite) olarak yeniden adlandırılan 
eğitim kurumlarının Maarif Vakfı’na devredileceği 
izlenimin verilmesi üzerine Kırgızistan makamla-
rınca açıklama geldi. Kırgızistan’da Türk işadamla-
rının katkılarıyla açılan ve 25 yıldır faaliyet göste-
ren Sapat okullarının Maarif Vakfına devredilmesi 
meselesinin gündemde olmadığı açıklandı. 
TÜRKMENİSTAN YENİ BOEİNG ALMA KARARI 
Türkmenistan Hükümeti, Türkmen havayolları ku-
rumunun uçak filosuna yeni Boeingler alacağını 
açıkladı.. Sivil havacılık sektöründe uçak siparişi 
tercihini ABD’nin Boeing şirketinin uçaklarından 
yana kullanan Türkmenistan, yeni dönemde 3 adet 
Boeing 737 Max 7 ve bu kapsamda önemli sefer-
ler için de bir adet uçak alınması öngördü. Türk-
men Lider, “Bakanlar Kurulu’nda bununla ilgili 
kararname imzalandı. Kararnameye göre, havacılık 
sektörünün filosunun arttırılması, yolcu servisinin 
kalitesinin iyileştirilmesi ve uçuş güvenliğinin sağ-
lanması amacıyla yeni uçakların alınması öngörül-
müştür.” dedi.

ASTANA’NIN YENİ VALİSİ BELLİ OLDU 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in imzaladığı kararnameyle Astana’nın yeni 
valisi belli oldu .Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 
Bahıt Sultanov Astana valisi olarak atandı. Devletin 
önemli kademelerinde görev alan Bahıt Sultanov, 
22 Kasım 1971’de Almatı’da dünyaya geldi. Maliye, 
Finans ve Bütçe Planlama Bakanlıkları görevinde 
bulunan Sultanov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Baş-
kan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcılığı görev-
lerinde bulundu. Sultanov 2013 yılından bu yana 
başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak hü-
kümette görev yapıyordu.
ÖZBEKİSTAN’DA BİR SERBEST BÖLGE 
KURULMA KARARI 
Özbekistan’da vergi ve gümrük ödemelerinden 
muaf tutulacak bir serbest ekonomik bölge daha 
kuruluyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
ülkenin Fergana vadisindeki Namangan 
vilayetinde “Namangan” serbest ekonomik 
bölgesinin kurulmasına ilişkin kararnameyi 
imzaladı. Kararnameye göre, söz konusu serbest 
bölgede tarım ve meyve ürünlerini işleme ve ihraç 
etme, tekstil ve dericilik, otomobil, elektroteknik 
ve inşaat malzemeleri üretmek üzere kurulacak 
işletmeler 10 yıla kadar vergi ve gümrükten muaf 
tutulacak. Serbest bölgede kurulacak işletmeler 
ithal edecekleri ham madde, malzeme ve yedek 
parça için de gümrük vergisi ödemeyecek.
KAZAKİSTAN, ARABİSTAN VE İNGİLTERE’Yİ 
GEÇTİ 
Kazakistan Merkez Bankası’nın son verilerine göre 
yılın başından beri ülkenin altın rezervleri 33 ton 
artış gösterdi. Kazakistan böylelikle Suudi Arabis-
tan ve İngiltereyi geçerek dünya altın rezervi sıra-
lamasında 15. sıraya yükseldi. Kazakistan’ın güncel 
altın rezervi miktarının 333 ton olduğu belirtildi. 
Kazakistan  Rusya ve Çin gibi altın rezervlerini 
sistematik olarak arttıran ülkelerden birisi. 2011 
yılından beri Kazakistan’ın altın rezervini 219 ton 
arttırdığı gözlemlendi.
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BİLİM ADAMLARI DOĞU KAZAKİSTAN’I “ALTIN 
ALTAY” ADLANDIRMAYI ÖNERDİ 
Bilim adamları Doğu Kazakistan’ı Altın Altay ola-
rak isimlendirme önerisinde bulundu. Uluslararası 
“Türk dünyasının altın beşiği Altay” Forum’u katı-
lımcıları tarafından açıklandı. Bölgenin tarihi geç-
mişinin kazılması ve restorasyonu üzerine üç yıllık 
çalışma anlatıldı. Geleneğe dayanan forum, “Türk 
dünyasının altın beşiği Altay”, katılımcılarına arke-
oloji alanındaki başarıları kavrama fırsatı sundu. 
Bölgesel programın üç yılında, sonuçlar muazzam 
olmuş, kazı sırasında tüm dünya topluluğuna ilgi 
duyan 19 bini aşkın eser bulunduğu açıklandı.
TÜRKMEN LİDERİN 2 YENİ KİTABI TANITILDI

Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov’un kale-
me aldığı 2 yeni kitabı 
tanıtıldı. Türkmen Lide-
rin, Türkmenistan  - Bü-

yük İpek Yolu’nun Kalbi kitabının 2’ncisi ve Türk-
menistan’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşma yolunda isimli kitapları okur kitlesine ulaş-
tı. Mukamlar Köşkü’nde ve Sivil Örgüt Merkezi’nde 
Türkmenistan  - Büyük İpek Yolu’nun Kalbi kita-
bının 2’nci baskısı tanıtıldı. Kitabın birinci baskı-
sı Türkiye Türkçesi olmak üzere dünyanın birçok 
diline çevrildi. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 
yeni kitabında, Büyük İpek Yolu benzersiz bir tarihi 
ve kültürel olgu olarak kabul edildiği ifade ediliyor. 
Yazar, yüzyılın en zengin mirasının özenle korun-
duğu ve saygı duyulduğu bir ülke olan Bağımsız ve 
Tarafsız Türkmenistan’da bu eski dünya fenomeni-
nin ne kadar derin bir iz bıraktığını anlatıyor.
İRAN HAZAR DENİZİ’NİN TÜRK ADINI 
DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR 

İran Haritalama Kurumu Başkanı Masud Şafi, 
Hazar’ın Türk isminin adını değiştirmek için bir 
plan üzerinde çalıştığını söyledi. Masud Şafi yaptığı 
açıklamada, Hazar yerine Kaspiyan (Hazar’ın Pers 
dili) isminin iç haritalarda kullanılacağını ifade etti. 

KAZAKİSTAN’DA 3. ULUSLARARASI OKUMA 
KONGRESİ 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Modern Çağda 
Okuma Kültürü” temalı 3. Uluslararası Okuma 
Kongresi yapıldı. Kazakistan Milli Kütüphane-
si tarafından Astana’ın başkent ilan edilişinin 20. 
yılı dolayısıyla Bağımsızlık Sarayı’nda düzenlenen 
kongrenin açılış törenine Milli Kütüphane Mü-
dürü Umithan  Munalbayeva, “Uluslararası Isık 
Göl Forumu” Derneği Başkanı ve yazar Cengiz 
Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov’un yanı sıra 
Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, İran, Hindistan, 
Azerbaycan, Belarus, Fransa, Pakistan, Gürcistan, 
Moldova, Litvanya ve diğer ülkelerden yazarlar, şa-
irler ve edebiyatçılar katıldı. Munalbayeva, açılışta 
yaptığı konuşmada, kitabın milli ruh ve kültürü 
geliştirmenin en önemli araçlarından olduğunu 
belirterek, kongrenin amacının kitap okuma alış-
kanlığının geliştirilmesinde kütüphanenin rolünü 
artırmak olduğunu söyledi. Aytmatov da gençlere 
okuma sevgisinin aşılanması açısından kongrenin 
önemini vurgulayarak, “Kongre, okuma kültürüne 
yeni yaklaşımları ve yöntemleri bulmakta yardımcı 
oluyor.” dedi.
MAĞUSA’YA SUALTI MÜZESİ OLUŞTURULA-
CAK 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre 
Bakanlığı’nın, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ar-
keoloji Kültürel Miras ve Konservasyon Merkezi 
ile ortak yürüteceği projeyle, KKTC’nin ilk su altı 
araştırma örgütü kurulması kararı alındı. Yapılan 
açıklamaya göre,  Turizm ve Çevre Bakanı Fikri 
Ataoğlu, ülkedeki dalış alanlarının kurallarla belir-
leneceğini söyledi ve yapılan çalışmaların ardından 
Mağusa’ya bir sualtı müzesi kazandırılmasının he-
deflendiğini kaydetti. Ataoğlu, KKTC’de sualtında 
bulunan arkeolojik değerler ve yakın tarihe ait kül-
tür varlıklarına yönelik araştırma, belgeleme ve ko-
ruma çalışmalarının başlatıldığını da belirtti.
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TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA 1,7 MİL-
YAR DOLARLIK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kazakistan ara-
sındaki ticaret hacmini birkaç yıl içinde 5 milyar 
dolara ve ardından da 10 milyar dolar seviyelerine 
çıkartmayı amaçladıklarını belirterek, “Bu seviye-
lere en fazla 7-8 yıllık bir zaman zarfında ulaşmak 
için mevcut iş birliğimizi daha ileri safhalara ta-
şımak  mecburiyetindeyiz” dedi. Dönmez, Kaza-
kistan’ın Türkiye’de yaklaşık 170 milyon dolarlık 
yatırımı bulunduğuna işaret ederek: “Türkiye yatı-
rımcılara dünyanın en cazip destek ve teşviklerini 
sunan ülkelerin başında gelmektedir. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın da defalarca dile getirdiği üzere 
‘Türkiye’ye güvenen, Türkiye’ye yatırım yapan, Tür-
kiye ile birlikte yol yürüyen hiç bir zaman kaybet-
medi’ ve kaybetmeyecek. 1992 yılında imzalanan 
yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaş-
masının güncellenmesine büyük önem atfediyoruz. 
Türkiye ve Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık, 
18’i ticari olmak üzere 22 anlaşmanın imzalan-
masına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ziyareti vesilesiyle 
anlaşmaların yeni projeler eklenip güncellenerek 
ve kapsadığı alanları daha da zenginleştirerek iliş-
kimizi bir sonraki aşamaya taşımak arzusundayız.” 
şeklinde konuştu.
İRAN HÜKÜMETİ URMU GÖLÜ’NÜ ÇÖL OLARAK 
GÖSTERDİ 
İran’da 5. sınıf ve üstü sınıflarda iki ders kitabı, 
Urmu Gölü’nü haritalardan çıkarttı. Urmu Gö-
lü’nün kurutma süreci çok doğal bir süreç gibi dav-
ranan hatta unutturup o bölgeyi çocuklara çölmüş 
gibi anlatan Fars hükümetinin yanısıra, Avustu-
ralya dahil olmak üzere bazı ülkelerde Urmu Gö-
lü’nün kuruduğunu ders konusu olarak anlatmak-
tadır. Ders kitabı, Urmu Gölü’nün krizini insanın 
suiistimali ve doğaya müdahale nedeniyle açıkla-
maktadır.

KAZAKİSTANLI ÜRETİCİLER AŞKABAT’TAKİ 
İNŞAAT FUARINDA YER ALDI 
Uluslararası “Türkmen inşaatı - 2018” fuarında beş 
Kazakistanlı kuru inşaat karışımları, demir çubuk-
lar, pencere armatürleri, boyalar ve yalıtım camı 
imalatçıları yer aldı. Serginin temel amacı; modern 
teknolojilerin, projelerin ve rekabetçi ürünlerin ta-
nıtımı, ticaret ve ekonomik ilişkilerin genişletilme-
si, yenilikçi teknolojiler alanında tecrübe ve bilgi 
alışverişinin yapılması ve üreticiler ile tüketiciler 
arasındaki bağlantıların kurulmasıdır. 14 ülkeden 
130’un üzerinde şirket - Çin, Rusya, Almanya, İs-
panya, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Fran-
sa, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Türkiye, Ka-
zakistan, Azerbaycan ve Ukrayna “Türkmen İnşaat 
- 2018” uluslararası sergide yer aldı.
ÖZBEKİSTAN’DAKİ AZERBAYCAN ÖRGÜTLERİ 
EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İŞBİRLİĞİ MU-
TABAKATI İMZALADI
Haydar Aliyev Azerbaycan Kültür ve Sanat Merke-
zi ile Özbekistan’da faaliyetlerine başlayan Mesleki 
Eğitim Merkezi arasında işbirliği anlaşması imza-
landı. Mutabakat metni, Samir Abbasov ve Eğitim 
Merkezi Müdürü Bahram Gurbanov tarafından 
imzalandı. Abbasov, ulusal kültür, eğitim ve bilim 
projelerinin tanıtımında işbirliğinin gerçekleştiri-
leceğini ve bu doğrultuda ortak projelerin hayata 
geçirileceğini kaydetti. Gurbanov ise, Azerbaycan 
tarihinin ilk olayının ülke dışındaki ilk merkezin 
kurulduğunu vurguladı. Gelecekte Özbekistan’daki 
Eğitim Merkezi’nin etkinlik ve planlarını anlattı. 
Taşkent’in merkezinde yeni bir binaya yerleştikle-
rini söyledi. Merkezin başkanı, İngilizce, Fransızca, 
Muhasebe, TOEFL, IELTS ve bilgisayar eğitiminin 
uluslararası standartlara uygun olacağını söyledi. 
Merkezde, Azerbaycan ve Özbek dostluğu, işbirliği, 
Türk milletlerinin tarihi ve kültürü gerçekleştirile-
ceğini sözlerine ekledi.
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KAZAKİSTAN NÜFUSU 18.29 MİLTON KİŞİYE 
ULAŞTI 
Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı 
İstatistik Komitesinin verilerine göre, Kazakistan’da 
1 Ağustos’ta ülkenin nüfusu  1 Ağustos 2017  ile 
karşılaştırıldığında 18 milyon 292.700 kişiye ulaştı. 
Kentsel nüfus 10 milyon 544.300 kişi veya toplam 
nüfusun yüzde 57,6, kırsal olarak gerçekleşti. Sivil 
Kayıt kuruluşlarınca sunulan medeni durum ka-
yıtlarına göre, doğumların sayısı 228 bin oldu. Ka-
zakistan Cumhuriyeti’nin nüfus sayısındaki doğal 
artış, 4.4 bin kişi veya % 3.1 artarak 150 bin kişiye 
ulaştı. 1000 nüfus başına doğal artış 14.13 kişi oldu.

ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK GÜBRE FABRİKA-
SI, TÜRKMENİSTAN’DA AÇILDI 
Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısındaki Garabo-
ğaz kentinde Türk Gap İnşaat ve Japon Mitsibushi 
Corporation şirketlerinin ortaklığı sonucunda inşa 
edilen Amonyak ve Üre Fabrikası hizmete açıldı. 
Orta Asya’nın en büyük gübre fabrikalarının biri-
si olarak gösterilen bu endüstriyel tesisin maliyeti 
1,575 milyar doları buldu. Doğalgaz rezervi bakı-
mından zengin olan Türkmenistan, ihracatını çe-
şitlendirmek amacıyla doğalgazı hammadde olarak 
kullanarak, son teknoloji ile çeşitli ürün üretimi 
yönünde büyük yatırımlara imza atıyor. İşte bu ya-
tırımların sonucunda doğalgaz işlenerek, ilk önce 
amonyak ve amanyoktan granüllü üre gübresinin 
üretim tesisi devreye alındı. Garaboğaz karbamid 
olarak adlandırılan tesisin açılışını Türkmenistan 
Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhame-
dov gerçekleştirdi.
ASTANA’DA 20 TON KARPUZ YOK EDİLDİ
Kazakistan Tarım Bakanlığı’nın resmi web site-
sinde, “Karantina bitki sağlığı kontrolünde devlet 
müfettişleri bir kez daha kavun sineklerinden et-
kilenen Şımkent’ten getirilen 20 ton karpuzların 
satışını durdurduğu” belirtildi. Karantina zararlıla-
rının yayılmasını önlemek için, üretimin bir kısmı 
satıştan çekildi ve kazılarak yok edildi.

RUSYA URANYUMUNU KAZAKİSTAN’DA SAK-
LAYACAĞINI AÇIKLADI 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Rusya 
düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumun Kaza-
kistan’da depolanması konusunda anlaşma imza-
ladı. Kazakistan’ın kuzeydoğusunda Ağustos 2018  
Özkemen Ulba Metalürji Fabrikası bünyesinde 
açılan bankada düşük yoğunlukta üretilen uran-
yum saklanıyor. Bu banka barışçıl amaçlarla başka 
ülkelere nükleer yakıt temin etmeyi ve uranyum 
piyasasında oluşabilecek kriz durumunda rezerv 
yapmayı amaçlıyor. Bankanın kuruluşu, 2015 yılın-
da başkent Astana’da Kazakistan ile UAEA arasında 
anlaşma imzalanmasıyla kararlaştırılmıştır. 
TÜRKİYE’DEKİ ÖZBEK KAYNAKLI ESERLERİN 
TIPKIBASIMLARI İLK KEZ ÖZBEKİSTAN’DA 
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Türk-İslam 
Eserleri Müzesinde muhafaza edilen Özbek 
minyatür sanatı kaynaklı 170 eserin Özbekistan’a 
hediye edilen tıpkıbasımları ilk kez sergiledi.  
Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada 
yaptığı konuşmada, Türk-İslam medeniyetinin 
binlerce yıllık kadim yurdu olan, Büyük Okya-
nus’tan Anadolu’ya kadar uzanan tarihi Büyük İpek 
Yolu’nun ortasında yerleşen bu toprakların kavim-
lerin ve medeniyetlerin buluşmasına ve karşılıklı 
etkileşimine hizmet ettiğini belirtti. Büyükelçi, ka-
dim medeniyet temsilcileri olan, ortak tarih, aynı 
dil ve dine sahip Türk ve Özbek halklarının gönül 
bağları ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca 
muhafaza ettiğini ve tarihin her döneminde birbir-
lerini desteklediğini söyledi.

YÖK’TEN KOSOVA’DA OKUYAN ÖĞRENCİLERE 
BURS 
T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 2018 
yılından itibaren Türkiye dışında Türkoloji alanın-
da eğitim veren lisans programı öğrencilerine burs 
tahsis etmeye başladı. Bu çerçevede Priştine Üni-
versitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde okuyan öğrencilere de burs veriliyor.
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KAZAKİSTAN’DA TERÖRLE MÜCADELENİN 
DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLADIĞI İDDİASI 
Bir süredir selefi kökenli radikal teröre karşı müca-
dele eden Kazakistan’da dini özgürlükleri kısıtlandı-
ğı ileri sürüldü. İddianın kaynağının ABD Dışişleri 
Bakanlığı’nın raporu olması dikkat çekti. Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın 
konu ile ilgili yayınladığı bir rapor iddiayı günde-
me taşıdı. Raporda terör örgütleri ile mücadelede 
Kazakistan’ın kararlı olduğu ancak bazı alanlarda 
dini özgürlüklerin kısıtlandığı kaydedildi. Raporun 
başında Kazakistan’ın ABD ile uluslararası terör ile 
mücadelede işbirliğini arttırarak devam ettirdi-
ği belirtilirken, diğer yandan Kazakistan’ın kolluk 
kuvvetlerine verdiği geniş yetkilerin hukuksal ze-
minin önüne geçtiğini ve dini özgürlükler alanına 
müdahalelerin olduğu vurgulandı.
SUUDİLERDEN ORTA ASYA HAMLESİ: ÖZBE-
KİSTAN’A KREDİ DESTEĞİ 
Suudi Arabistan merkezli İslam Kalkınma Bankası, 
2018-2021 yıllarında taşımacılık, enerji ve altyapı 
projeleri için Özbekistan’a 1,3 milyar dolarlık 
kaynak sağlayacak. Özbekistan hükümeti ile İslam 
Kalkınma Bankası arasında 2018-2021 yıllarına 
yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. 
Anlaşmaya, ülkede temaslarını sürdüren İslam 
Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar 
ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Suhrab 
Halmuradov imza attı. Hajjar, “İslam Kalkınma 
Bankası ekonomik gelişme ve yenilikçi teknolojile-
re yönelik projelerin uygulanmasında Özbekistan’ı 
desteklemeye hazır.” ifadelerini kullandı.
TÜRKMENİSTAN VE JAPONYA İŞ ORTAKLIĞINI 
GENİŞLETME KARARI ALDI 
Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) Orta 
Asya departman yöneticisi Hadcim Taniguçi baş-
kanlığındaki Japon heyet ile Türkmenistan hükü-
met yetkilileri ile bir araya geldi. Toplantı sonrası 
yapılan açıklamada, JICA’nin ekonomi, finans, eği-
tim, girişimcilik, doğal gaz teknolojileri, ulaşım, 
lojistik ve turizm gibi çeşitli alanlarda uygulama-
larındaki etkinliğine dikkat çekilerek onun eğitim 
programlarından yararlanılacağı ifade edildi. Kar-
şılıklı önceliklerin belirlenmesinin, ikili ilişkilerin 
daha da geliştirilmesinde ve işbirliği beklentilerin-
de önemli rol oynadığını belirten taraflar, Türkme-
nistan’daki projelerin uygulanmasına ilişkin görüş 
alışverişinde bulundu. 

İLESAM’DAN KAZAKİSTAN’A 20 BİN EDEBİ 
KİTAP 

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (İLESAM) Genel Başkanı Mehmet Nuri 
Parmaksız, gelecek yıl şiir, roman, çocuk ve tarih 
kitapları olmak üzere tüm alanlarda yaklaşık 20 
bin kitabı Kazakistan’a hediye edeceklerini bildir-
di. Parmaksız, Kazakistan’ın başkenti Astana’da dü-
zenlenen “Çağdaş dünyada sözün enerjisi” temalı 
Avrasya Edebiyat Forumu’nda yaptığı açıklamada, 
Kazakistan’ın geçen yıl aldığı Latin alfabesine ge-
çiş kararının Türk dünyasındaki birlikteliği sağla-
yacağını söyledi. Latin alfabesine geçiş sürecinde 
Kazakistan’ın yanında olacaklarına işaret eden 
Parmaksız, “İLESAM olarak 2019 yılında 20 bin 
tane Türkiye Türkçesindeki kitabı Kazakistan’daki 
kütüphanelere hediye edeceğiz. Çünkü buradaki 
kardeşlerimiz Latin alfabesini öğrenirken Türkçe 
eserleri okuma hakkı var diye düşünüyoruz. Bu 
birleştirici gücü kullanacağız.” dedi.
ÖZBEKISTAN, TURIZMDE TÜRKIYE›YI ÖRNEK 
ALACAK
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet 
Komitesi’nden yapılan açıklamada, 2018-2022 
yıllarında ülke genelinde 278 otelin inşa edilmesinin 
planlandığı kaydedilirken, bu otellerin için kamu-
özel ortaklığında inşa edilerek işletilmesinin 
öngörüldüğü belirtildi. 2018-2020 yıllarında kamu-
özel ortaklığında 100 adet, 2021-2022 yıllarında da 
178 adet otelin inşa edilerek faaliyete başlayacağı 
vurgulanırken, otellerin inşa edilmesinde 
Türkiye’deki otellerin deneyimlerinden istifade 
edileceği vurgulandı. Söz konusu otellerin inşa 
edilmesinde Türkiye’deki 8-50 odalı otellerin örnek 
alınacağı belirtildi. Otellerin inşa edileceği araziler 
en az 20 yıl aynı sektörde faaliyet yapma ve otel 
çevresinde düzenleme çalışmaları yapma şartıyla 
yatırımcılara bedava verilecek. Devlete ait olan ve 
kullanılamayan otel veya binalar ise ücretsiz olarak 
yatırımcılara verilecek veya kiralanacak.
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RUSYA’DAN TÜRKMENİSTAN’A MADALYA 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkme-
nistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhame-
dov’un  vefat etmiş dedesi Berdimuhamet Anna-
yev’i 2.Dünya Savaşı’nda gösterdiği kişisel cesareti 
ve kahramanlığı dolayısıyla Rusya Federasyonu’nun 
yüksek devlet ödülü - “Cesaret için” madalyası ile 
ödüllendirildi. Türkmen Lider, şahsı ve Türkmen 
halkının adından Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’e teşekkür etti. Berdimuhamet Annayev’e ve-
rilmiş olan yüksek devlet ödülünün 2.Dünya Sava-
şında Türkmen vatandaşlarının düşmana karşı ce-
sur bir şekilde savaştığının açık bir delili olduğunu 
ifade etti. Devlet Başkanı, bu madalyanın Türkme-
nistan Savunma Bakanlığı’nın bünyesindeki Ber-
dimuhamet Annayev müzesine yerleştirilmesi için 
madalya ve kitabı Savunma Bakanı’na takdim etti.

3. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİSİ FUARI 
BAKÜ’DE AÇILDI 
Azerbaycan Savunma ve Savunma Sanayisi bakan-
lıkları tarafından Bakü Expo Center’de düzenlenen 
fuarın açılışına Güvenlik Konularından Sorumlu 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Aleskerov, Sa-
vunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay Baş-
kanı Necmeddin Sadıkov ve çok sayıda üst düzey 
yetkili katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aleske-
rov, açılışta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katı-
lımcılara gönderdiği mektubu okudu. Mektubun-
da Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin işgal 
altında olduğunu hatırlatan Aliyev bu nedenle sa-
vunma yeteneğinin artırılmasına ve ordunun güç-
lendirilmesine özel önem verdiklerini belirtti. Fu-
arın en modern silah ve teknolojilerin sergilendiği 
önemli bir etkinlik haline dönüştüğünü belirten 
Aliyev, “Azerbaycan, savunma sanayisi alanında 
dünyanın öncü ülkeleri ile iş birliğini geliştirmenin 
yanı sıra kendi güçlü savunma sanayisini oluştur-
muştur.” ifadelerini kullandı.

ABD’DEN ÖZBEKİSTAN’I SEVİNDİREN “PA-
MUK” KARARI 
ABD Çalışma Bakanlığı, Özbekistan’da üretilen 
pamuğu, “çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile 
üretilen ürünler listesi’nden çıkardı. 76 ülkeden 
çocuk işçiliği veya zorla çalıştırma ile üretilen 148 
çeşit ürünün açıklandığı kaydedildi. Raporda bu yıl 
Özbek pamuğunun ilk defa listeden çıkarıldığına 
dikkatin çekildiği açıklamada “Özbekistan ilk kez 
ilerleme kaydetti ve pamuk toplamada çocuk işçili-
ğinin kullanımını önemli ölçüde azalttı” ifadelerine 
yer verildi.
TÜRKİYE’DE RESMİ ÇALIŞAN KIRGIZ VATAN-
DAŞLARA EMEKLİ MAAŞI MÜJDESİ
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi İbragim Cunu-
sov, Türkiye’de geçici olarak ikamet eden ve çalışan 
Kırgız vatandaşları ile toplantı düzenledi. Toplantı-
da Büyükelçiliğin Kırgızistan vatandaşlarının hak-
larını ve çıkarlarını korumaya yönelik çalışmaları 
hakkında bilgilendiren Cunusov, Kırgızistan’dan 
Türkiye’ye çalışmak için çok sayıda vatandaşların 
ve özellikle de genç kızların geldiğine dikkat çe-
kerek Kırgızistan vatandaşlarına birlik ve dostluk 
çağrısı yaptı. Bununla birlikte Kırgızistan ve Tür-
kiye hükümetleri arasında sosyal güvenlik alanın-
da imzalanan anlaşma hakkında Türkiye’de yasal 
olarak çalışan vatandaşlara emekli maaşı ve çeşitli 
yardımlar verilmesini öngördüğünü kaydetti.
BAĞIMSIZLIK BAYRAMI ÖNCESİDE YENİ CAMİ 
AÇILDI 
Türkmenistan’ın Bağımsızlık bayramının kutlan-
ması dolayısıyla Parahat 7 semtinde yeni cami iba-
dete açıldı. Hz. Ömer’in ismini taşıyan caminin 
açılış töreninde Türkmenistan Müftüsü, Aşkabat ve 
vilayet imamları, yaşılar heyeti, Aşkabat şehrinin 
sakinleri katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 
Kararı ile cami, Aga gurluşık yerli firma tarafından 
inşa edildi. 13 bin metrekare alana kurulan camide 
toplu yemek sadakasının verilebileceği alan oluştu-
ruldu. Caminin minare, orta ve küçük kubbelerin 
yükseklikleri dikkat çekti. Minarelerin yüksekliği-
nin 63 metre, orta ve küçük kubbelerin yüksekli-
ği ise 40 ve 23 metredir. Bu sayıların her biri Hz. 
Muhammed Peygamberimizin hayatında önemli 
yer almış sayılardır. Peygamberin yaşadığı seneyi, 
peygamberlik geldiği yaşı ve peygamberlik döne-
mini anlatmaktadır.
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TÜRKMENİSTAN’DAN “VATANDAŞLIĞA KA-
BUL” KARARI 
Türkmen Lider çeşitli millet mensubu ve vatandaş-
lığı bulunmayan, ancak Türkmenistan toprakların-
da ikamet eden 735 kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. 
Türkmenistan’ın ilgili idarelerin yöneticilerine va-
tandaşlığa kabul edilen kişilere 1 ay içinde pasa-
portlarının verilmesi talimatını verdi. 2011-2017 
döneminde Devlet Başkanı kararları kapsamında 
8 bin 145 kişi Türkmenistan vatandaşlığına kabul 
edildi.

RUS İŞGALCİLER KIRIM’IN SU KAYNAKLARINI 
KURUTTU
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da tatlı su kay-
nakları azalma devam ediyor. “Kırım Gayesi” isimli 
sivil toplum kuruluşunun aktivisti ve hak savunucu 
Abdureşit Cepparov yaptığı açıklamada, “Eylül’de 
Taygan barajını ve Büyük Karasu nehrini ziyaret 
ettim. Taygan barajının eski haline gelmesi çok zor, 
bir zamanlar su dolu Büyük Karasu nehri hiç olma-
dığı kadar sığlaştı. Yani Kırım’ın tatlı su kaynakları 
ciddi şekilde azaldı.” dedi.
AKTİVİSTLER GÜNEY AZERBAYCAN’DA TÜRK-
ÇE KİTAPLAR DAĞITTI 
Güney Azerbaycan’ın Erdebil şehrinde milli akti-
vistler okulların açılış günü münasebetiyle öğrenci-
ler arasında Türkçe kitaplar dağıttı. Kitapları dağı-
tırken öğrencilere ve ailelerine gelişmiş demokratik 
ülkeleri örnek çekerek okullarda ana dilinde eğitim 
verilmenin normal olduğunu ve İran’da Türkçe’nin 
ırkçı nedenlerden dolayı yasaklanması açıklama-
sında bulundular.
BATILI AKADEMİSYENLERDEN ÇİN’E KAMP-
LARI KAPATMA ÇAĞRISI
ABD ve Avustralya’daki çeşitli üniversitelerde ça-
lışan yüz kadar akademisyen Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki Nazi Kamplarını kapatması ve bu kamplar-
da tutuklu bir ila üç milyon arasındaki tutukluları 
serbest bırakmasını Çin Yönetiminden talep etti

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ REFORM VE BİNA 
KOALİSYONUNA KATILDI 

Irak’ta yeni hükümetin kurulmasının yaklaşması 
ve parlamentonun en büyük kitlesinin ilaniyla bir-
likte Irak Türkmen Cephesi, Reform ve Bina koalis-
yonuna katıldığını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi 
Lider Erşat Salihi, ülkede alınan siyasi kararlarda 
önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Irak Türk-
men Cephesi ayrıca, ülkede reform, imar ve istikra-
rın sağlanması için tüm etnik grupları kapsayan bir 
ulusal hükümetin kurulmasını vurguluyarak tüm 
siyasi kitleleri Türkmen halkının yanında olmaya 
çağırdı.
KAZAKİSTAN’DA DİNİ YÖNTEMLİ ANAOKUL-
LARI KAPATILDI 
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Sosyal ve 
Kültürel Gelişim ve Bilim Komitesinin genişletil-
miş toplantısında alınan karar ile anaokullarının 
dini yönelim faaliyetlerinin durdurulması kararı 
alındı. Bakan Yardımcısı Berik Arın, “Geçen sene 
bütün anaokullarını kontrol ettik. Gerçekten de 
aralarında Almatı da dahil olmak üzere dini yön-
temli anaokulları tespit edilmiştir. Bu türlü anao-
kulların faaliyetleri yerel yürütme organları tara-
fından sonlandırıldı.” dedi.
KIRGIZİSTAN’A DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM 
İLK YARIDA AZALDI 
Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar, yılın 
ilk 6 ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüz-
de 33,2 azalarak 247 milyon dolara geriledi. Ülkeye 
gelen doğrudan yatırımların yüzde 27,8’ini yer altı 
kaynaklarının işletilmesi, yüzde 19,6’sını madenci-
lik, yüzde 16,1’ini üretim endüstrisi, yüzde 11,7’sini 
finansal aracılık ve sigorta, yüzde 9’unu haberleş-
me ve iletişim, yüzde 15,8’ini de diğer sektörler 
oluşturdu. Kırgızistan’a en çok yatırım yapan ülke 
96 milyon 600 bin dolar ile Çin oldu. Türkiye’nin 
ise Kırgızistan’a yaptığı yatırımın tutarı, geçen yılın 
ilk yarısında 8 milyon 400 bin dolar olmuştu.
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TÜRKMENİSTAN’DA “BAĞIMSIZLIK AFFI” 
Türkmenistan 27 Eylül günü Bağımsızlık Bayra-
mı’nı kutladı. Bayram kutlamaları öncesinde Türk-
menistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuha-
medov, genişletilmiş Bakanlar Kurulu toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıda, Türkmen Lider 1700 tu-
tuklunun Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla af kara-
rına  imza attı. Devlet Başkanı yerel yönetim yetki-
lilerine tövbe ederek, serbest kalan vatandaşlara iş 
imkanı sağlanması yönünde çalışmaların yapılması 
yönünde talimat verdi. 
GASPIRALI ÜNİVERSİTESİ TEKLİFİNE SOSYAL 
MEDYADAN BÜYÜK DESTEK 
Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Türkiye Temsil-
cisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay’ın 
geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı “Gaspıralı İsmail 
Bey Üniversitesi mi?” köşe yazısı sosyal medyada 
büyük yankı uyandırdırdı. İsmail Bey Gaspıra-
lı adına bir üniversite hatta bir enstitüsü bile bu-
lunmamasını eleştiren Karatay durumu şu sözlerle 
açıkladı “24 Eylül 1914 günü rahmetli olan Gas-
pıralı İsmail Bey’i ve onun hizmetlerini günümüz 
Türk Dünyası ne kadar idrak ediyor? Onu, fikirleri-
ni ve yaptığı hizmetleri ne kadar içselleştiriyor? Bu 
soruya kısaca 100 puan üzerinden bir değerlendir-
me yapacak olursam iyimser tarafımdan bakarak 
5 puan verebilirim. Öyle olmasaydı günümüzde 
çoktan bir üniversitenin adı Gaspıralı İsmail Bey 
adı verilirdi. Türkiye’de onlarca üniversite var, Türk 
Cumhuriyetlerinde var, bırakın bu muhteşem in-
sanın adının bir üniversite adının verilmesini bir 
yana, adına bir enstitü bile yok.” dedi.
KERKÜK HAVAALANI AÇILDI
Kerkük sivil havaalanı resmî olarak açılarak, uçuş-
lar için de temel adım atıldı. Açılış, Ulaştırma Baka-
nı Kazım Fincan El Hamami, Kerkük Valisi Rakan 
Said ve milletvekillerini taşıyan Irak Hava Yollarına 
ait bir uçağın, Kerkük Havaalanına iniş yapmasıyla 
yapıldı. Bakan Kazım Fincan El Hamami, Kerkük 
Sivil Havaalanın açılış münasebetiyle mutluluğunu 
dile getirerek, Kerkük sivil havaalanında bin kişi-
nin çalışacağını belirtti. El Hamami ayrıca, Yurt içi 
uçuşların, Ekim ayı içersinde başlayacağını belir-
terek uçuşların, Kerkük’ten Bağdat, Necef ve Bas-
ra’ya gerçekleşeceğini bildirdi. Yurt dışı uçuşların 
ise,pasaport mühürleri ile gümrük merkezinin ta-
mamlanmasının ardından başlayacağını belirten 
Hamami, uçuşların, Türkiye,  Lübnan, Suriye, İran 
ve körfez ülkelerine gerçekleceğini bildirdi.

KAZAKİSTAN’DA ESKİ TÜRKİSTAN, YENİ 
İMKÂNLAR” YATIRIM FORUMU 
Kazakistan’ın Türkistan Eyaleti’nde ‘Eski Türkistan 
– Yeni Fırsatlar’ konulu forum düzenlendi. Foruma 
Türkiye, Rusya, Güney Kore, Çin, Singapur, İran, 
Malezya, Pakistan ve Özbekistan’dan 250’den faz-
la delege katıldı. Türkistan Eyaleti Valisi Canseyit 
Tüymebayev, Türkistan’ın, geleceğin güvenilir 
ve akıllı şehri olacağını belirterek, “Yerel ve Türk 
şirketleri, bölgenin büyük perspektiflerini göz 
önüne alarak 5 yıldızlı oteller, eğlence merkezleri, 
spor salonları ve diğer tesislerin inşaatı için 100 
milyon doların üzerinde yatırım yapmaya karar 
verdi.” dedi. Tüymebayev, Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in Türkistan eyaletinin 
oluşturulmasına ilişkin aldığı kararın, bölgeyi Türk 
dünyasının manevi başkenti olarak canlandırmaya 
yönelik tarihi bir karar olduğunu vurguladı.
TÜRKMENİSTAN’DA 2019 YILINDAN İTİBAREN 
ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ ÜCRETLİ OLA-
CAK 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle halka 
ücretsiz olarak elektrik, gaz, su ve tuz sağlanama-
yacağına karar verdi. Halk Maslahatı (Halk Konse-
yi) toplantısında konuşan Türkmenistan Cumhur-
başkanı, zor geçiş döneminde doğalgaz, elektrik, 
su ve tuzun bedava sağlanması gibi imtiyazların 
verildiğini kaydederek, “(Ancak) zaman değişiyor. 
Yeni bir ekonomik şartlarda yaşıyoruz… Şu anda, 
nüfusun gelirleri önemli ölçüde arttı, her ailenin 
kazanma için büyük fırsatları var. Aynı zamanda, 
ülkenin doğal kaynakları sadece mevcut değil, aynı 
zamanda gelecek nesillere de hizmet etmeli. Bu 
bağlamda, ücretsiz tüketim için sağlanan kaynaklar 
gaz, elektrik, içme suyu, konut ve kamu hizmetleri 
için makul bir ödeme sistemi getirilmeli.” dedi.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
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
Yayın Nu. 29: Eylül 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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