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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Ekim 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, “Ekim 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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“DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ MECLİSİ” KURULDU 
20 ülkeden 15 teşkilat ve 200’ün üzerinde delege-
nin oy birliğiyle Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan 
“Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi 1. Uluslarara-
sı Toplantısı”nda “Doğu Türkistan Milli Meclisi” ve 
“Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı” isimleriyle iki 
ayrı oluşuma gidilmesi kararı alındı. Doğu Türkis-
tan Milli Meclisi Başkanlığı görevine getirilen Seyit 
Tümtürk, “Doğu Türkistan Bağımsızlık Teşkilatı ve 
Doğu Türkistan Milli Meclisi olarak iki siyasi kuru-
mu oluşturduk. Bundan sonraki faaliyetlerimizi tam 
bağımsızlık talebiyle sürdüreceğiz. Biz, ancak kurtu-
luşun ve çözüm yolunun tam bağımsızlığı elde ederek 
hak ve hürriyetlerimize, inanç ve namusumuza sahip 
çıkabileceğimiz olduğu düşüncesindeyiz.” şeklinde 
konuştu.

KAZAKİSTAN’DA KGAÖ ASKERİ TATBİKATI 
SONA ERDİ 
Kazakistan’da, Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü’ne 
(KGAÖ) üye ülkelerin katıldığı “Poisk 2018” askeri 
taktik ve özel tatbikatı sona erdi. Tatbikatın amacı-
nın KGAÖ üyesi ülkelerin askeri birimlerinin birlik-
te çalışabilirliğini geliştirmek, ortak hedefleri yerine 
getirmek ve savaş koordinasyonunu sağlamak olduğu 
ifade edildi. Açıklamada, 3 bin askerin katılımıyla beş 
eğitim sahası ve iki eğitim merkezinde düzenlenen 
tatbikat çerçevesinde 500’den fazla askeri tekniğin 
kullanıldığı aktarıldı. Tatbikata Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Rusya, Belarus ve Ermenistan’dan is-
tihbarat birimleri ve özel kuvvetleri katıldı. 

TÜRK MEDYASI: SHOW TV VE HABERTÜRK KA-
ZAK TÜRKLERİNE SATILDI 
Türkiye’nin önde gelen medya şirketlerinden Ciner 
Medya Grubu’nun sahip olduğu Show TV ve Haber-
türk TV’nin Kazak Türk’ü bir şirket tarafından satın 
alındı. Ancak şirket ve sahipleri hakkında hiçbir bilgi 
paylaşılmadı.

AZERGOLD NAHCİVAN’DA ALTIN ARIYOR 
AzerGold, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti, Orta-
kend-Hanağa’da gelecek vaat eden alanda 10.000 met-
reye kadar delmeyi planladı. Bu çalışmalar endüst-
riyel dereceli bakır-altın cevherlerini tespit etmeyi 
amaçlamaktadır. Sondaj ihalesinin yapıldığı seçilmiş 
AZ Madencilik Şirketi (MMC) ile uygun bir sözleş-
menin imzalandığı bildirildi. İlk tahminlere göre, ala-
nın 23 yıllık operasyonunun sonucu olarak, bakır, gü-
müş, çinko ve kurşun çıkarılması, ülke ekonomisinin 
yaklaşık 6 milyar manat enjekte etmesi bekleniyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: KIBRIS TÜRK 
HALKI, KIBRIS’TA ÇÖZÜM İSTİYOR 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman’ı 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Akıncı, gö-
rüşme sonrası yaptığı açıklamada, New York temasla-
rı sırasında Kıbrıs Türk tarafının bir daha sonuç odak-
lı olmayan, takvimsiz ve herhangi bir amaca hizmet 
etmeyen, sırf müzakere olsun diye müzakere etme 
anlayışından uzaklaşılmasını istediğini ortaya koydu-
ğunu açıkladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 
ile görüşmelerinde Kıbrıs Türk tarafının düşüncele-
rini bir kez daha kendisiyle paylaştıklarını belirten 
Akıncı, Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği geçici 
özel danışmanı Jane Holl Lute’un raporunu henüz ta-
mamlamadığını dile getirdi. Hazırlanması planlanan 
raporda konuların tartışılmasının gündemde olduğu-
nu vurgulayarak, “Bizim açımızdan durum çok açık 
ve nettir. Bu netlik de Genel Sekreterle paylaşılmıştır. 
Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ta çözüm istiyor, statükonun 
devamını istemiyor, olası bir çözümde haklı yerini 
almak istiyor, Kıbrıs’ın iki eşit ortağından biri olarak 
Kıbrıs’ın geleceğinin inşasında rol almak istiyor.” diye 
konuştu.  
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TÜRKMENİSTAN’DA KİTAP FUARI 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta 12’ncisi düzen-
lenen uluslararası kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını 
açtı. 22 ülkeden 100 civarında yayın evi ve üniversite 
kütüphaneleri, 50 civarında Türkmenistan’daki özel 
yayın evlerinin ve 15 civarında devlet kurumlarının 
katıldığı fuara, Türkmenistan Meclis Başkanı, Bakan-
lar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar, yabancı bü-
yükelçiler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. 
Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fuar Mer-
kezi’nde düzenlenen fuara, yazılı bir mesaj gönderen 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov, Türkmen halkının ulusal değerlerine özel-
likle kitaba büyük değer verdiğini kaydetti. Türkmen 
lider ayrıca, kitabın her zaman, insanlığın manevi 
zenginliklerinin yoğunlaştığı, yaşamın bir aynası, ta-
rihin yansıması, geleceğe yönelik bir rehber olduğunu 
belirtti.

SOCAR, TÜRKİYE’DE YENİ BİR PETROKİMYA 
KOMPLEKSİ İNŞA EDİYOR 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) Tür-
kiye’de kuracağı yeni petrokimya kompleksi 1,6-2 
milyar dolara mal olacak. SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. 
(STEAAS) Genel Müdürü Z. Gahramanov, petro-
kimya alanında inşa edilecek ikinci tesisin tüm mü-
hendislik çalışmalarının tamamlandığını da sözleri-
ne ekledi. İhaleler birkaç ay içinde yapılacak ve nihai 
teklifler yapılacaktır: “Yatırım kararı önümüzdeki yı-
lın ilk çeyreğinde yapılacak ve yatırım başlayacaktır. 
İkinci petrokimya kompleksinin maliyeti 1,6-2 mil-
yar dolar olacak. Bu tesis, Türkiye’nin mevcut 1 mil-
yon ton temizli tereftalik asit (PTA) ithalatını sıfıra 
indirecek. Aynı zamanda, parsilen (PX) ürünlerinin 
ithalatı 800.000 ton azaltacaktır. Tesisin 2022 sonun-
da veya 2023 yılının başında devreye alınması bekle-
niyor. “ şeklinde konuştu.

MAKEDONYA’DA ÜLKENİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE 
İLGİLİ BİR REFERANDUM YAPILMADI 

Makedonya, ülkeyi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 
ile yeniden adlandırmak için referanduma katılmadı. 
Seçim komisyonu başkanı Oliver Derkoski verdiği 
demeçte, seçmen katılımının referandumda yüzde 
50’nin altında olduğunu söyledi. Ülke Başkanı ve 
Milliyetçi Parti seçmenleri referanduma katılmaya 
çağırdı. Referandumu destekleyen Başbakan Zoran 
Zaev, ülkedeki seçmenlerin yüzde 90’ının ülkenin is-
mini değiştirmekten yana olduğunu söyledi. Referan-
dumun ana hedefinin çatışmanın Yunanistan’ın aynı 
bölgesiyle sona ermesi ve ülkenin Avrupa yapılarına 
katılması için şartlar yarattığı belirtilmelidir.” şeklin-
de konuştu.

55. ABU GENEL KURULU, AŞKABAT’TA YAPILDI

55. Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu 
toplantısı, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapıl-
dı. Genel Kurul çalışmalarına, 47 ülkeden 350’in üze-
rinde delege katıldı. Asya ve Pasifik bölgesinde dev 
televizyon ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıla-
rak, medya sektörünün geleceğini hakkında konuşul-
du. Forum, geniş bir yelpazedeki deneyimi paylaşma-
yı hedeflemektedir: ortak yaratıcı projeler alanında 
işbirliği ve fikirler için yeni öneriler değerlendirildi. 
Kitle iletişim araçlarındaki modern teknolojiler Fo-
rum’un ana konusu oldu. Çok sayıda insanı ilgilendi-
ren televizyon ve radyo yayıncılığının geliştirilmesine 
yönelik konular ele alındı. 
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ZİYARETÇİLERİN AZERBAYCAN’A KAYITLARIN-
DA YENİLİK 
Azerbaycan’a gelen yabancı veya vatansız kişi, kayıt 
olmaksızın 15 gün ülkede yaşayabilecek. Bu bağlam-
da, Bakanlar Kurulu’nun vize boşluğunu doldurma 
kararı, vize başvurusu için başvuru formu ve Azer-
baycan’da yabancı veya vatansız kişi tarafından yapı-
lan bir hareket örneğinde değişiklikler yapıldı. Yapı-
lan değişikliğe göre, Başbakan Novruz Mammadov,  
Devlet Göç Dairesi bundan sonra Azerbaycan’da 15 
günden fazla kalan yabancı ya da vatansız kişilerin 
yer üzere kayıt alınmasından dolayı belgelerini kabul 
edecektir. “ şeklinde açıklama yaptı. Şimdiye kadar 10 
gün olan süre ‘15 gün’ olarak uzatıldı. Değişiklik tran-
sit ve turizm vizeleri için geçerli değildir.

TÜRKMEN LİDER, BM GENEL KURULU’NA HİTAP 
ETTİ: “ BARIŞ VE GÜVEN YILI” TEKLİFİNDE BU-
LUNDU 

73.Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına ka-
tılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, Genel Kurul’a hitap etti. 2019 yılını 
Barış ve Güven Yılı olarak ilan edilmesi konusunda 
girişimde bulunan Türkmen Lider, gerginliği azal-
tacak, anlaşmazlıkları ve çelişkileri çözecek ve “so-
rumlu kararlar” alabilecek tedbirleri önerdi. Dünya 
topluluğunun, her şeyden önce, Birleşmiş Milletler 
‘in çabalarına rağmen, dünyanın bazı bölgelerindeki 
durum zor olmaya devam ediyor, çatışma alanlarının 
genişlemesi ve aynı zamanda genel kalkınma yolların-
da ve beklentilerde genel anlamda güven ve karşılıklı 
anlayışında bir düşüş var” diye konuşmasına başlayan 
Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler ‘in, uluslararası 
düzenin temellerini karşılıklı saygı, eşitlik, barışçıl ve 
siyasi diyalog ilkeleri doğrultusunda korumadaki ana 
ve belirleyici rolü oynaması gerektiğine inandığını 
ifade etti.

ABU’DAN TÜRKMEN LİDER’E ANLAMLI ÖDÜL 
Türkmenistan Asya-Pasifik Yayın Birliği’nin (ABU) 
55.Genel Kurul toplantılarına ev sahipliği yaptı. ABU 
tarafından Türkmen Lideri’ne ödülleri takdim edildi. 
ABU Genel Sekreteri Javad Mottaghi, Türkmen Li-
deri’ne bölgedeki medyanın gelişimine yaptığı katkı-
lardan dolayı Asya-Pasifik Yayın Birliği Sertifikasını 
ve Ödülü’nü takdim etti. Aşkabat’ın Asya’nın incisi 
olduğunu belirten Mottaki, Genel Kurul çalışmaları 
kapsamında Aşkabat’taki modern bilgi ve haber tek-
nolojilerinin model sistemlerinin oluşturulmasına 
şahit olduklarını ifade etti ve Türkmenistan’ın küresel 
medya alanına entegre olarak bu alanda başarılı bir 
şekilde gelişmeye devam edeceğini gösterdiğini ifade 
etti. Türkmen devletine olan güvenin ve başarısının 
bilincinin sembolü olduğunu ifade eden Türkmen 
Lider, basın-yayın sektörünün gelişmesi için büyük 
önem verildiğini, sektörün altyapısının geliştirilme-
si için destek sağlandığını, bunun yanı sıra Türkmen 
Alem 52°E haberleşme uydusunun uzaya gönderildi-
ğini ve bunun Türkmenistan’ın televizyonunun daha 
kapsamlı hizmet sunmasına imkân sağladığını belirt-
ti.

GAZPROM, TURKSTREAM PROJESİNE 2 MİLYAR 
DOLAR AYIRDI 
Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine 
(TurkStream) 2 milyar dolar ayırdı. Şirketin, Transgaz 
Krasnodar üzerinden boru hattı projesine 125 milyar 
ruble (yaklaşık 1,9 milyar dolar) ayırdığı bildirildi. 
Proje için ayrılan para Gazprom’un yüzde yüz iştiraki 
olan “South Stream Transport BV” hesabına aktarıl-
dı. “Önerilen finansal kaynaklar borçlunun tarafın 
sermayesini güçlendirmek için yapıldı. Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya gaz tedarik edecek olan TurkStream’in ana 
rezervi, Yeni Urankha’da üretilen doğal gazdır. TurkS-
tream boru hattının ilk hattı, Türkiye’nin doğalgaz 
talebinin yaklaşık yüzde 35’ini karşılamaktadır. Bu 
nedenle Türkiye, TurkStream’in offshore bölümünü 
oluşturan şirketten vergi almama kararı almıştır.
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KAZAKİSTAN VE RUSYA ARASINDAKİ FERİBOT 
SEFERLERİ BAŞLADI 
Kazakistan ve Rusya, iki ülke arasında feribot taşıma-
cılığı başlatmayı kabul etti. Taraflar 2019 yılının ikin-
ci yarısına kadar İrtış nehri ile Hazar limanları ara-
sında feribot ulaşımının açılması konusu ele alındı ve 
anlaşma sağlandı. Anlaşmada, 2019’un ilk yarısının 
sonuna kadar gemi yapımının, gemi tamiratının ve 
denizcilerin diplomalarının karşılıklı tanınmasının 
geliştirilmesinde işbirliğinin güçlendirilmesi öngö-
rüldü.

TÜRKMENİSTAN’IN YENİ VATANDAŞLARINA PA-
SAPORTLARI VERİLDİ 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov’un 24 Eylül tarihinde imzaladığı karar 
kapsamında 735 kişiye vatandaşlık hakkı tanındı. Va-
tandaşlık hakkı tanınan kişilere, Türkmenistan Göç 
İdaresi’nde Türkmenistan pasaportları resmi törenle 
takdim edildi. Türkmenistan pek çok insanın ikinci 
evi veya ülkesi oldu. 2011-2017 yılları arasında 8 bin 
145 kişi Türkmenistan vatandaşlığına alındı. Törene 
katılan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yelena 
Panova: Bu törenin bir parçası olmaktan ve vatansız 
kişilerin Türkmen toplumunun üyeleri olarak yeni 
hayata başlamalarına tanık olmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğunu ve Türkmenistan’ın, Orta Asya’da 
mültecilerin ve vatansız kişilerin korunmasıyla ilgili 
dört ana BM sözleşmesini onaylayan tek ülke oldu-
ğunu ifade etti.

ÖZBEKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDA 20 
BELGE İMZALANDI 
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev Hin-
distan’a resmi bir ziyarette bulundu. Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Hindistan Baş-
kanı Rama Natxa Kovind, Başbakan Narendra Modi, 
Başkan, Senato Başkanı Venkaya Naydu ve diğer 
resmi kişilerle görüştü. Taraflar, Özbekistan ile Hin-
distan arasındaki ilişkilerin siyasal, ticari, ekonomik, 
sağlık, turizm, kültür ve insani alanlarda ve uluslara-
rası terörizm, dinsel aşırılık, yasadışı göç ve uyuşturu-
cu kaçakçılığı, organize suçla ilgili konuları konuştu. 
Yapılan görüşmede 145 ortak girişimin, Hint yatırı-
mının katılımıyla Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini 
söyledi. İki ülke arasındaki emtia değişim hacminin 
1 milyar dolar artması kararlaştırıldı. Toplantıda her 
alanda ilişkilerin derinleştirilmesi ile ilgili 20 belge 
imzalandı.

MACAR SEÇMENLERİN ÜÇTE İKİSİ HÜKÜMETİN 
GÖÇ POLİTİKASINI DESTEKLİYOR 
Macar Nézőpont Magyar İdők Enstitüsü tarafından 
düzenlenen bir ankette, ülkenin seçmenlerinin üçte 
ikisinin hükümetin göç politikasını desteklediği or-
taya çıktı. Ankete katılanların yüzde 86’sının Avrupa 
Birliği üyesi olmayan mültecilerin Macaristan par-
lamentosunun rızası olmadan Macaristan’a gitme 
kararına karşı çıktıklarını bildirirken, katılımcıların 
sadece yüzde 7’si bunun lehine olduğunu belirtti. 
Belgede, 2016 sonbaharında, zorunlu seçim kampan-
yasına karşı çıkan seçmen sayısının, bu konudaki re-
ferandumdan bu yana her zaman yüzde 80’den fazla 
olduğu belirtildi. Sığınmacıların zorla yeniden yerleş-
tirilmesinin destekçilerinin en yüksek yüzdesi, diğer 
şehirler ve demografik gruplar için yüzde 14, yüzde 
10’dan az olan Budapeşte’de kaydedildi.

TÜRKMEN LİDER, ABD’Lİ İŞ ADAMLARI İLE GÖ-
RÜŞTÜ 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 73.toplantısı 
için New York’ta bulunan Türkmenistan Devlet Baş-
kanı ABD’li iş adamları ile görüştü. Görüşmelerde, 
Türkmenistan ile ABD’li şirketlerin arasındaki işbir-
liği konuları ele alındı. Boeing Uluslararası Satış Di-
rektörü Brian Lopp, Türkmen ortakları ile karşılıklı 
olarak faydalı iş ilişkilerini kurma ve güçlendirmeye 
olan ilgilerinin yüksekliğini ifade etti. Türkmenistan 
ile 25 yıldır işbirliği yapan John Deere şirketi yetkilisi 
Marquart von Penz, Türkmenistan için özel üretilen 
makinelerin tedariki için çalışacaklarını belirtti.
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TÜRKMENİSTAN HAZAR DENİZİNDEKİ YENİ 
PROJELERİN UYGULANMASI KONUSUNDA HA-
REKETE GEÇTİ 
“Hazar Denizi’ndeki yeni projelerin yürütülmesi ge-
lecek yatırımdır.” Şeklinde konuşan Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, 12 
Ağustos’ta Hazar Denizi’nin yasal statüsü hakkında 
Sözleşme’nin imzalanmasından sonra, Hazar bölgesi-
nin ulaşım, geçiş ve enerji potansiyelinin uygulanma-
sı için yeni fırsatlar yaratıldığını kaydetti. Gurbanguli 
Berdimuhammedov, Türkmenistan’ın Hazar Deni-
zi’ndeki kıta güvenliğinin güçlendirilmesine yardımcı 
olacak, ticari olarak motive olmuş yeni projeler geliş-
tirdiğini ve işbirliği ile ilgilenen herkesle somut tartış-
malara hazır olduğunu söyledi.
TÜRKİYE, AKDENİZ’İN DOĞUSUNDAKİ TEK TA-
RAFLI SONDAJ ÇALIŞMALARINA İZİN VERME-
YECEK 
Türk Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs liderliğinin 
Akdeniz’in doğusundaki tek taraflı hidrokarbon re-
zervlerini arama niyetlerini kınadı. Türk Dışişleri 
Bakanlığı yaptığı açıklamada: “Akdeniz’deki doğal 
kaynakların yararlarının adadaki her iki tarafın hakkı 
olduğu açıklamasa yer almaktadır. Türk tarafı, Kıbrıs 
Rum tarafının doğu Akdeniz bölgesindeki arama ve 
sondaj çalışmaları için yabancı şirketlere başvurma-
sının BM Şartı ilkeleri de dahil olmak üzere uluslara-
rası hukuka aykırı olduğunu belirtmektedir. Türkiye, 
söz konusu alanlarda herhangi bir sondaj çalışmala-
rına izin vermeyecek ve aynı zamanda ulusal petrol 
şirketleri aracılığıyla, Doğu Akdeniz’de ve Kuzey Kıb-
rıs’a ait bölgelerde sondaj yapmaya başlayacaktır. Ba-
kanlık, tüm tarafları Güney Kıbrıs çağrıları hakkında 
iyi düşünmeye çağırdı.” dedi.

KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI YATIRIM VE 
TURİZM FORUMU “ANTİK TÜRKİSTAN-YENİ FIR-
SATLAR” DÜZENLENDİ

Kazakistan’ın Türkistan eyaletinde düzenlenen Ulus-
lararası Yatırım ve Turizm Forumu “Antik Türkistan 
- Yeni Fırsatlar” düzenlendi. Foruma Avrupa ve As-
ya’dan 250’den fazla delege katıldı. Forum, bölgenin 
turizm ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi, 
girişimcilik ve üretimin geliştirilmesi ve yabancı ya-
tırımcılarla imzalanan 19 milyar dolarlık 19 adet mu-
tabakat için özel projeler önerdi. Türkiye, Çek Cum-
huriyeti, Rusya, BAE, İtalya, Polonya, İran, Malezya 
ve Çin’den yatırımcılar, modern tesisler inşa etmeye, 
altyapı geliştirmeye ve bölgede ortak projeler yürüt-
meye hazır olduklarını ifade ettiler.

KERKÜK’TE TÜRKÇE EĞİTİM VEREN OKULLARA 
YOĞUN İLGİ 

Irak’ta başta Kerkük 
olmak üzere Türkmen-
lerin yoğunlukta yaşa-
dığı kentlerde bulunan 
ve Türkçe eğitim veren 
Irak Eğitim Bakanlı-
ğına bağlı okullara ilgi 

her geçen gün artıyor. Türkmeneli İşbirliği ve Kül-
tür Vakfı bünyesinde kültürel ve eğitim faaliyetleri 
yürüten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan 
Vindavi, yaptığı açıklamada, ”Irak’ın birçok bölge-
sinde ve özellikle de Kerkük’te Türkçe eğitim veren 
okullara ilgi her geçen gün artıyor.” dedi. Yeni eğitim-
öğretim yılının başlamasıyla birlikte Türkçe eğitim 
veren okullara yeni kayıtlarda ciddi artış yaşandığına 
dikkati çeken Vindavi, şunları kaydetti: “Kerkük’teki 
okullarımıza son bir ay içinde Arapça ve Kürtçe eği-
tim veren okullardan gelen yaklaşık 300 öğrenci kayıt 
yaptırdı. Türkmenlerin dışında Arap ve Kürt aileleri-
nin de çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara kay-
dettirmeleri bizi sevindiriyor.” dedi.
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TACİKİSTAN VE JAPONYA ARASINDAKİ İŞBİRLİ-
ĞİNİN GENİŞLETİLMESİ KONULARI TARTIŞILDI 
Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Ja-
ponya’ya resmi bir ziyarette bulundu. Taraflar ülkeler 
arasındaki ikili siyasi, ticari-ekonomik, kültürel-insa-
ni, bilim, sağlık, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğinin 
gelişmesinden memnuniyetlerini belirtip, “Orta As-
ya-Japonya” Diyalogu çerçevesinde ilişkilerin daha 
da derinleşmesinde ilginç olduklarını belirttiler. Gö-
rüşmede uluslararası terörizm, aşırıcılık, uyuşturu-
cu kaçakçılığı, sınır aşan suçlarla mücadele, bölgesel 
güvenliğin korunması, Afganistan’da istikrarsızlık 
fonunda Tacikistan’ın devlet sınırlarının güçlendi-
rilmesi ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda 
görüş alışverişi yapıldı. Yatırım alanında ilişkilerin 
genişletilmesi özel ele alındı, Tacikistan ekonomisine 
Japonya sermayesinin doğrudan konulması ve özel 
sektöre yardım programlarının hayata geçirilmesi de 
görüşüldü.

KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI TİCARET BÖL-
GESİ “TÜRKİSTAN” KURULACAK 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Türkistan Uluslararası Ticaret Bölgesi’nin kurul-
masına dair bir emir imzaladı. Devlet başkanı, Türk 
Valisi’ne uluslararası bir ticaret bölgesi kurma olası-
lığını düşünmesini istedi. Nursultan Nazarbayev, bu 
kararın hem Türkmenistan hem de tüm cumhuriye-
tin gelişimine ivme kazandıracağını söyledi. Kararna-
meye göre uluslararası transit noktası “Türkistan” da 
kurulması kararı alındı. Devlet Başkanı ayrıca Türk 
dünyasının gelişmesiyle ilgili genel kavramını Türk 
dünyasının kültürel ve manevi merkezi olarak doğ-
rulamıştır. “Türk dünyası kültür başkenti” nin 2017 
yılında Türkistan şehri seçildiğini belirtmek gerekir.” 
şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN’DAN BULGARİSTAN’A DOĞRU DÜ-
ZENSİZ GÖÇTE ARTIŞ 

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, son dönemde Yunanis-
tan sınırından gelen düzensiz göçmen akınında bü-
yük artışlar yaşandığını bildirdi. Konuya ilişkin açık-
lamada bulunan, ülkenin güneyindeki Smolyan şehri 
Bölge Sınır Polis Müdürü Stoyan Mandaciev, 2018 
yılının Ocak-Eylül döneminde Yunanistan sınırından 
Bulgaristan’a giriş yapmaya çalışan 2 bini aşkın dü-
zensiz göçmenin yakalanıp geri yollandığını belirtti. 
Mandaciev, bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslama 
yapıldığında 5 kat bir artış gözlendiğini aktardı.

KAZAKİSTAN ARKEOLOJİK ALANLARIN KO-
RUNMASI KANUNUNDA YENİ YASA TASARISI 

Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Arıs-
tanbek Muhamediulı, Meclis’e tarihi ve kültürel mira-
sın korunması ve kullanımı hakkında bir yasa tasarısı 
sundu. Mecliste konuşma yapan bakan Muhamediulı, 
bugünün en ciddi sorunlardan biri olarak tarihi ve 
kültürel anıtlarda arkeolojik çalışmalar üzerine yapı-
lan düzenlenmelerde eksikliklerin olduğunu belirtti.  
“Arkeolojik çalışma yürütmek için bir prosedürün 
olmaması, bugün her bir arkeoloğun kendi iş akışı-
nı belirlediği gerçeğini doğurmuştur. Ve çoğu zaman, 
arkeolojik araştırmalar yapan kurumlar, kazıları ko-
rumasız terk ediyor. Bu da nesnenin tarihsel ve kültü-
rel öneminin geri dönüşü olmayan kaybına yol açar.” 
diye konuştu. Yeni yasa tasarısına göre; Anıtların 
kavramını ve türlerini genişletmeyi ve kutsal olarak 
tanımlanan objelere resmi statü verilmesi gerektiği-
ni kaydeden Muhamediulı, tarihsel ve kültürel mirası 
tanımlama ve kaydetme konusunu sistemin üretilme-
sini önerdi.
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TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ’NE KIRGIZİSTAN 
DEVLER NİŞANI VERİLDİ 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Kırgızistan 
tarafından Danaker Devlet Nişanı’na layık görüldü. 
TÜRKSOY’dan yapılan açıklamada Kırgız Cumhur-
başkanı Sooronbay Ceenbekov, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Kaseinov’a Danaker Devlet Nişanı verilme-
sini öngören kararı imzaladığını duyurdu.

KAZAKİSTAN’DA KÖYLERE GENİŞ BANTT İN-
TERNET ERİŞİMİ SAĞLANACAK 

Kazakistan’da 1200’den fazla köye geniş bant inter-
net erişiminin sağlanacağı bildirildi. Kazakistan En-
formasyon Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, Kaza-
kistan’ın başkenti Astana’daki Kazmedia binasında 
düzenlediği basın toplantısında, Kazaktelekom şir-
ketinin yanı sıra 2 özel şirketle kırsal kesimlere ge-
niş bant internetin sağlanmasına ilişkin kamu özel 
ortaklık anlaşması imzaladı. Tuyakov, projenin “Di-
jital İpek Yolu” programı çerçevesinde yapıldığını ve 
anlaşmanın 2020’ye kadar 4 milyon 8 bin kişinin ya-
şadığı 1200 köye geniş bant internet erişiminin sağ-
lanmasını öngördüğünü aktardı.

2. ULUSLARARASI “TÜRK DÜNYASI FİLMLERİ 
HAFTASI”  BAŞLADI 

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği ile Avrasya Kültür 
ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenle-
nen “2. Uluslararası Türk Dünyası Filmleri Haftası” 
etkinliği yapıldı. Türk dünyasındaki 10 farklı ülke-
den, 10 yapımın izleyiciyle buluştuğu programın açı-
lışı, Grand Pera’da düzenlenen galayla gerçekleştiril-
di. Açılış konuşmasını yapan Avrasya Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Menderes Demir, Türk dünyasının 
Doğu Türkistan›dan Avrupa›ya kadar uzanan geniş 
bir coğrafyayı kapsadığına işaret ederek, “Engin bir 
kültüre sahip olan bir aileyiz. Hepimizin gayesi Türk 
kültürünü, Türk›ün güzelliklerini sinemacı gözüyle, 
marifetiyle ortaya koymak ve dünyaya Türk›ün 
sanatta, sinemada, kültürdeki yerini izah etmektir.» 
dedi.
TÜRKİSTAN’DA TÜRK-KAZAK KÜLTÜREL ATILIMI 
Türkistan Eyaleti Valiliği’nden yapılan açıklamada, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in, Türkistan’a yaptığı ziyaret çerçevesinde bölge-
nin sosyal ve ekonomik kalkınması konularına ilişkin 
düzenlenen toplantıda, ülkenin büyük şirket yöne-
ticileri, bakanlar ve hükümet üyelerine Türkistan’da 
bina inşa etmeleri talimatı verdiği belirtildi. Nazarba-
yev’in, toplantıda büyük Kazak firma yöneticilerine; 
Türkistan’da tiyatro binası, Türk halkları müzesi, spor 
alanları, Kazak Hanları ve Kahramanları Merkezi, 
Gençler Sarayı, Hoca Ahmet Yesevi’nin mini müzesi, 
modern teknolojilerin kullanıldığı postane ve diğer 
kültürel, sosyal ve spor tesisler inşa etmeleri yönünde 
çağrıda bulunduğuna vurgusu yapıldı. Ayrıca, Tür-
kistan’ın gelişmesine Türk şirketlerinin de katkı sağ-
layacağı kaydedildi.
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ARNAVUTLUK’TA 5 BİN YILLIK BİR SİTE KEŞFE-
DİLDİ 

Arnavutluk’un güney kenti Görice (Korçë) yakınla-
rında boru hattı inşaatı esnasında Neolitik Çağ’a ait 
5 bin yıllık tarihi bir site keşfedildi. Arkeologlar 18 ay 
süren kazı çalışmalarında aynı bölgede, Demir Çağı, 
Roma ve Orta Çağ dönemine ait 3 ayrı mezarlığı or-
taya çıkardı. Arnavutluk tarihinin en büyük mezarlık 
keşfinde yaklaşık 900 kişinin naaşı bulundu. Arke-
olog Iris Pojani, beklenmedik şekilde bulunan site-
de insanlık tarihinin farklı dönemlerine ışık tutacak 
bulgular ele ettiklerini ileri sürdü. Bulanan kazılarda 
farklı dönemlerden kalma mücevher, kılıç ve ziynet 
eşyaları bulunduğu belirtildi.

KAZAKİSTAN’DA DÜNYA PETROL KONSEYİ 
TOPLANTISI YAPILDI 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da WPC toplantı-
sı çerçevesinde “Yatırım imkânları, sürdürülebilir 
kalkınma için yeni çözümler” temalı bir konferans 
düzenlendi. Konferansın açılış töreninde konuşan 
Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev, petrokimya 
sektörüne yapılan yatırımın ülke ekonomisinin büyü-
mesine katkı sağladığını söyledi. Kazakistan’ın Atırav 
eyaletindeki petrokimya bölgesinde vergi ve gümrük 
kolaylıklığı sağlayarak sektöre yatırım çekmeyi he-
deflediklerini aktaran Bozumbayev, ayrıca sektördeki 
süreçlerin basitleştirildiğini, lisans verme süresinin 
de azaltıldığını kaydetti. Ayrıca WPC’nin petrol ve 
doğalgaz sektörüne yatırım çekme, piyasa altyapısını 
geliştirme, inovasyon ve enerji verimliliğini artırmak 
gibi hedefleri bulunduğunu anlattı.

KIRGIZİSTAN İLE KKTC SATRANÇ DOSTLUK 
TURNUVASI DÜZENLENDİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliğinin himayesinde 
düzenlenen KKTC-Kırgızistan Satranç Dostluk Tur-
nuvası ödül töreniyle sona erdi. Türkiye’nin Bişkek 
Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nin katkılarıyla Ana-
dolu Spor Kulübü’nün organizasyonundaki turnuva-
ya, başkentteki çeşitli okullardan 6 farklı yaş katego-
risinde 40’tan fazla öğrenci katıldı. KKTC Kırgızistan 
Temsilcisi Atınç Keskin, Bişkek Türk Okulu’nun ev 
sahipliğindeki iki günlük turnuvanın ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

MACARİSTAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE, 
AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNDE ANAHTAR ROLE 
SAHİP

Macaristan Hükümet Sözcüsü Kovacs, Macar hükü-
metinin stratejik ortak olarak gördüğü Türkiye’nin 
jeopolitik ve stratejik olarak belirleyici bir ülke oldu-
ğunu söyledi. Macar hükümetinin Türkiye ile olan 
ilişkilerini stratejik önemde gördüğünü kaydeden 
Kovacs, Başbakan Viktor Orban’ın da birçok defa 
ifade ettiği gibi, Macaristan’ın tarihi geleneklerine 
uygun olarak Avrupa’da Berlin, Moskova ve İstanbul 
olmak üzere üç noktaya göre duruşunu belirlediğini 
anlattı. Kovacs, ‘’Biz Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik 
olarak belirleyici bir unsur olduğunun bilincindeyiz 
ve ilişkilerimizi buna göre geliştiriyoruz. Türkiye ile 
ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde stratejik olarak 
konumlandırıyoruz.’’ diye konuştu.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN, KIR-
GIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’E DESTEK 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocae-
li Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te bulunan Atatürk Parkı’nın yeni-
lenmesi planlanıyor. Projenin detaylarını görüşmek 
ve Kocaeli’ndeki projeler hakkında bilgi almak ama-
cıyla Kırgızistan’dan Kocaeli’ne gelen 3 kişilik teknik 
ekip, 4 günlük incelemelerde bulundu. Kocaeli’nin 
birçok yerini park, bahçe ve diğer sosyal donatılarla 
zenginleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Atatürk 
Parkı’nın 10 bin metrekaresinin yenileneceği yapım 
işine maddi ve proje desteği vereceğini söyledi.  
Büyükşehir Belediyesi daha önce de yurtiçinde ve 
yurtdışında bulunan birçok projeye imza atmıştı.

TÜRK DIŞ POLİTİKASI BAKÜ’DE ELE ALINDI 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, “Kültürel diplomasi 
kavramı ve Türkiye’nin kültürel diplomasisinde TİKA 
ve Yunus Emre Enstitüsünün rolleri” temalı panel 
düzenlendi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, ADA 
Üniversitesinde gerçekleşen panele Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi 
Ufuk Turganer, ADA Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Fariz İsmailzade, Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 
Müdürü Cihan Özdemir, TİKA Bakü Koordinatörü 
Teoman Tiryaki, milletvekilleri ve akademisyenler 
katıldı. Türk dış politikasının önceliklerinden bah-
seden Özoral, “Dış politikamızın temel ilkesi yurtta 
barış, dünyada barıştır. Gerek siyasi gerek ekono-
mik anlamda gücümüzün yettiği ölçüde girişimci 
ve insani yaklaşımı merkeze alarak dış politikamızı 
sürdürmekteyiz. Dış politikamızda tüm meselele-
re sorumluluk sahibi, insan odaklı, vicdani ve ilkeli 
yaklaşılmakta, girişimlerimizin barış, istikrar ve sür-
dürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde yürütül-
mesine özen göstermekteyiz.” dedi.

18. TÜRK TARİH KONGRESİ: KANU KIRIM HAN-
LIĞI 

Ankara’da düzenlenen 18. Türk Tarih Kongresi’nde 
bugün düzenlenen oturumlardan birinin konusu Prof. 
Dr. Hakan Kırımlı’nın anlatımıyla Kırım Hanlığı ko-
nuşuldu. Atatürk’ün talimatıyla başlayan “Türk Tarih 
Kongresi’nin” 18.si Ankara’da yapıldı. Kongre’de Kı-
rım Hanlığı konuşuldu.  Bilkent Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hakan Kırımlı: Geray hanedanlarının 
Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler ve işbirliği içerisin-
de olduklarını söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. 
Dr. Kırımlı “Geray hanedanı Kırım Hanedanlığı’nın 
hükümdar hanedanlığıdır. Şu anki Türkiye Trakya’sı 
topraklarında yaklaşık 200-250 çiftlikte Geray hane-
danlığı mensubunun yaşamış teker teker tespit ettim.” 
Cengiz Mehmet Geray Sultan’ın 1789 ve 1790 yılında 
şu an Romanya topraklarında bulunan Yergöğü ka-
lesini Osmanlı Devleti adına savunduğunu anlatan 
Kırımlı “Cengiz Mehmet Geray Sultan Yergöğü kale-
sinin müdafaasıyla görevlendirildi. Avusturya prensi 
tarafından kale kuşatılmıştı. Kale muhafızı Abdullah 
Paşa ve Cengiz Mehmet Geray Sultan yaptıkları bir 
huruç harekâtıyla hem düşmanı püskürttüler hem 
de hiç beklenmeyen bir şekilde düşman ordugâhını 
ele geçirdiler. Bu olay İstanbul’da büyük sevinçle kar-
şılandı. Dönemin padişahı Geray sultanı birçok kez 
başarılarından dolayı tebrik etti. Bu olayda 5 Geray 
sultanı şehit düştü”. 1828-1829 Osmanlı Rus sava-
şında tekrar Geray sultanların İstanbul’a çağrıldığını 
belirten Kırımlı, Geray sultanların Osmanlı ordusu 
içerisinde çok etkili olduklarını belirterek sözlerini 
sonlandırdı.

MAKEDONYA İLE SIRBİSTAN’DAN ORTAK TREN 
İSTASYONU 
Makedonya ile Sırbistan arasında ortak tren istasyo-
nu kurulması kararı alındı. Ortak tren istasyonunda 
aynı zamanda ortak teftiş ve gümrük birimi de yer 
alacak. İki ülke arasında yapılması planlanan proje 
4,5 milyon Euro değerindir.  Proje AB Makedonya 
büyükelçiliğinde tanıtılacak.
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BULGARİSTAN’DA İMAMLAR VE RAHİPLERE ÖĞ-
RETMEN MAAŞI 

Başbakanı Boyko Borisov, ülkede faaliyet gösteren 
tüm cemaatlere mensup din adamlarının maaşlarının 
öğretmen ücretleriyle aynı olacağını duyurdu. Bulgar 
Ortadoks Kilisesi temsilcileriyle görüşen Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov, “Hangi dine mensup olur-
sa olsun, din adamları çocukları eğitecek. Öğretmen 
maaşlarına ne kadar zam yapılırsa o kadar da rahip ve 
imamların maaşları yükselecek” dedi. Borisov, Dinler 
Yasası’nda yapılacak değişiklikler konusunda Kilise 
temsilcileriyle uzlaşı sağlandığını ifade etti.

BATI TRAKYA’DA TÜRK OKULLARI EYLEMLERİ-
NE SON VERDİ 

48 Azınlık İlkokulunun encümen heyetleri İskeçe 
Türk Birliği’nde yapılan toplantı sonucunda oy birli-
ğiyle okulların açılmasına karar verdi. Yunanistan’da, 
Batı Trakya Türklerine ait azınlık okullarındaki ey-
lemler sona erdi.  Atina’da görüşmeler yapan heyet, 
yapılan görüşmelerde iki konunun ön plana çıktığını 
ifade etti. Bunlardan birincisinin, iki-üç gün içerisin-
de her ne kadar kitapların bu sene kaldırılması müm-
kün olmasa da, devlet okullarında okutulan kitapların 
okul yönetimleri tarafından öğrencilere dağıtılması 
noktasında daha açıklayıcı bir yazının gönderileceği 
ifade edildi.

BİŞKEK İLK KEZ AGİT PA TOPLANTISINA EV SA-
HİPLİĞİ YAPTI 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (AGİT PA) Sonbahar Dönemi Toplantısı 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Ala Arça Cum-
hurbaşkanlığı Konutu’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı 
Ceenbekov, “Dünyanın en büyük meclis forumunu 
yürütmek, Kırgızistan için parlamenter demokrasi-
nin gelişim yolunu seçen bir ülke olarak onurlu bir 
görevdir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi 
ülkelerden milletvekillerinin katıldığı bir konferans 
ilk kez burada düzenleniyor.” şeklinde konuştu. Ko-
nuşmasına devam eden Ceenbekov, katılımcılara 
Kırgızistan’daki yargı, seçim ve hukuk sistemlerinde 
devam eden reformlar hakkında bilgi verdi.  Misafir-
perverlik ve toplantının üst düzeyde organizasyonu 
için şükranlarını sunan AGİT PA Başkanı, “Bişkek’e 
geldiğimiz için çok mutluyuz. Saygınız için teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini Kırgız dilinde kullandı.

KASTAMONU’DA 3. TÜRKİSTAN KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Kastamonu Üniversitesi’nde TİKA ve TÜRKSOY’un 
katkıları ile 3. Türkistan Kurultayı’nın açılışı yapıldı. 
Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kü-
tüphanesi Konferans Salonu’nda, Kastamonu Üniver-
sitesi, Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derne-
ği (Türkistan-Der), Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı (TİKA) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) iş birliğinde düzenlenen kurultay ön-
cesinde TÜRKSOY Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı. 
Serginin ardından “Kafkasya ve Türkistan’da 1938 
Sovyet Katliamı ve Tesirleri - Göç, Sürgün ve Hürri-
yet” temasıyla düzenlenen kurultay başladı. Vali Ya-
şar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, kurultayın 
Kastamonu, Türkiye ve Türk dünyasına hayırlı olma-
sını diledi.
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ARSENAL’İN ERMENİ FUTBOLCUSUNA AZER-
BAYCAN ŞOKU 

Henrikh Mkhitaryan takımının UEFA Avrupa Li-
gi’nde Karabağ ile deplasmanda oynayacağı karşı-
laşmanın kadrosunda yer almadı.  Sebebi ise iki ülke 
arasındaki Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Ermeni 
vatandaşlarının Azerbaycan’a girişinin yasak olması. 
İki ülke arasındaki Dağlık Karabağ krizi nedeniy-
le Ermeni vatandaşlarının Azerbaycan’a girişi daha 
önce yasaklanmıştı. Azerbaycan hükümeti 2015’te bir 
ayrıcalık tanıyarak Mkhitaryan’ın Kabala-Borussia 
Dortmund maçı için ülkeye gelebileceğini belirtmiş 
ancak Alman kulübünün güvenlik endişeleri nede-
niyle yıldız isim bu maçta da oynayamamıştı.

ASYA KALKINMA BANKASI: ÖZBEKİSTAN %5 
BÜYÜME RAKAMINA ULAŞMAYI HEDEFLEDİ 

Asya Kalkınma Bankası’nın (AKB) “2018 yılında As-
ya’da kalkınma” raporunda Özbekistan’ın yılsonunda 
%5 büyüyeceği açıklandı. Nisan ayındaki büyüme 
tahmini %5,5 olarak belirtilmişti. Ekim ayı başın-
daki tahminde bu rakam %5’e çekildi. Özbekistan’a 
dair 2019’deki büyüme tahminleri de %5,6’dan %5’e 
geri çekildi. Düşüşün sebebinin Özbek somunun 
dolar karşısında yaşadığı değer kaybı olduğunu be-
lirtti. Enflasyona dair tahminlerde ise bu yılsonunda 
%16 2019 yılında ise %14›lük enflasyon beklenildiği 
açıklandı.

ASELSAN’DAN AZERBAYCAN2A ANTİ-DRONE 
DESTEĞİ 

Aselsan’ın İHASAVAR anti-drone sistemi Azerbay-
can Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlan-
dı. Aselsan temsilcisi, “İHAVASAR sistemi geçtiğimiz 
yıl hizmete girdi. Azerbaycan Hava Kuvvetleri, alçak 
uçuş yapan İHA’ları tespit etmek ve bastırmak için Er-
menistan ile tartışmalı sınırları boyunca İHASAVAR 
sistemini yaygınlaştırıyor.” Şeklinde konuştu.  İHA-
SAVAR, uzaktan kumanda frekanslarını, GPS / GLO-
NASS’ı bozarak drone veya mini-İHA saldırılarına 
karşı askeri üsleri, tesisleri, yüksek değerli varlıkları, 
töreni, toplantı ve gösteri alanlarını, kontrol noktala-
rını ve protokolü korumak için tasarlanmış çantasıyla 
taşınabilen bir Anti-Drone Jammer Sistemidir.

ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDA TİCARET 
HACMİ 2 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE 
Özbekistan›ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Şuhrat 
Yiğitaliyev, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu›nu ziyaret etti ve 
ardından iş adamları ile toplantıda bir araya geldi. 
Hacısalihoğlu, yaptığı konuşmada, Türk iş dünyası 
olarak Türk cumhuriyetleriyle iş hacmini genişletmeyi 
önemsediklerini belirterek, “Onlar bizim canımız, 
ciğerimiz. Bizdeki gelişmelerin oralara da kayması 
en büyük arzumuzdur. Önümüzdeki süreçleri 
planlayarak işbirliği içinde ticareti geliştirmiş 
oluruz.» ifadelerini kullandı. Müsteşar Yıgıtalıev ise 
iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanlarının 
karşılıklı ziyaretlerinin de yarattığı enerjiyle gelişerek 
sürdüğünü söyledi. Siyasi ve ticari ilişkilerin iyiye 
gittiğinin altını çizen Yiğitaliyev, “Özbekistan-
Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2 milyar dolara 
yaklaştı. Yeni dönemde ekonomik diplomasiye önem 
veriyoruz. Özellikle ticaret ve sanayi odalarıyla iyi 
ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Özbekistan›la Türkiye 
arasında önemli bir trafik oluştu. Eskiden haftada 
iki uçak varken şimdi haftada 28 sefer yapılıyor. Bu 
hareketlilik iki ülke arasında yeni fırsatlar ve yeni 
kapılar açıyor.» diye konuştu.
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TİKA’DAN KIRGIZ SİVİL HAVACILIK UZMANLARI-
NA EĞİTİM 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Ha-
vacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) işbirliğinde Kır-
gızistan Sivil Havacılık Kurumunda görevli (SHK) 
uzmanlara Türkiye’de İş Başında Eğitim (OJT) prog-
ramı düzenlendi. “Yabancı Hava Araçlarının Emni-
yet Değerlendirmesi (SAFA) Farkındalık Eğitimi” 
başlığıyla SHGM Türk Sivil Havacılık Akademisi’nin 
İstanbul’daki tesislerinde verilen kurs kapsamında 
katılımcılara güvenlik yönetimi sistemi, risk yönetimi 
ve havayolu işletmesi ruhsatlandırma süreci konula-
rında uluslararası standartlar ile AB ve Türkiye uygu-
lamaları anlatıldı.

KIRGIZ HÜKÜMETİNİN YENİ ÜYELERİ YEMİN 
ETTİ 

Kırgızistan Parlamentosunda (Cogorku Keneş) 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Başbakan 
Muhammetkalıy Abılgaziyev’in katılımıyla hükûme-
tin yeni üyelerinin yemin töreni düzenlendi. Meclis 
toplantısında Hükûmet İdaresi Başkanı Şamil Asım-
bekov, Adalet Bakanı Marat Camankulov ve Sanayi, 
Enerji ve Madencilik Devlet Komitesi Başkanı Emil 
Osmonbetov yemin etti. Yeni yemin eden hükûmet 
üyelerine önemli çağırıda bulunan Cumhurbaşkanı 
Ceenbekov, “Yaptıklarınızın her biri, insanların ele-
ğinden ve değerlendirmelerinden geçer. Son yıllarda, 
bazıları için çok fazla hayal kırıklığı var ve onların 
yaptıkları toplumda tartışmaya neden oluyor. Böyle 
olmaması gerekiyordu. Burada oturanlar, davranış-
ları hükûmetin her üç koluna da doğrudan yansır.” 
şeklinde konuştu.

TURAN: KERKÜK SİYASİ KARGAŞALARDAN 
UZAK TUTULMALI 

Irak Türkmen Cephesi Genel Başkan Yardımcısı Ha-
san Turan, Kerkük’ü siyasi kitleler arasındaki sorun-
ları çözen bir sahaya dönüşmesinden uyardı. Turan, 
Kerkük’ün yeni bir istikrar, imar ve Kerkük’te federal 
otoritenin sağlanmasının hedefleri gerçekleştirilmesi 
aşamasından geçtiğini belirtti. Hasan Turan ayrıca, 
Kerkük’ü siyasi kargaşalardan uzak tutmaya çağrı 
yaptı. Terörizmin ortadan kaldırılması için çaba har-
camaya vurgu yaptı. Irak Türkmen Cephesi Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Terörle Mücadele 
Ekipleri, Federal Polis Güçleri ve diğer güvenlik güç-
lerinin Kerkük’te sürdürdüğü ulusal görevlerini tak-
dir etti.

GÜNEY AZERBAYCAN VEKİLİ:        “UYUŞTURU-
CU KULLANIMININ YAŞI 13’E DÜŞTÜ” 
Güney Azerbaycan Vekili: Yasa koyucu yetkilileri, 
uyuşturucu kullanımı için yaş sınırı 13’e düştüğü-
nü söyleyerek ihtiyati tedbirler almaları konusunda 
uyardı. “Sadece okulların çevresi değil, şehirdeki tüm 
bölgelerdeki uyuşturucu satıcıları ve İlde uyuşturucu 
bağımlıları toplanmalı ve tedavi merkezlerine gön-
derilmelidir. Bunun için Polis Departmanının şehrin 
kontrolünü güçlendirmesi gerekiyor. Uyuşturucu ka-
çakçıları, öğrenciler için büyük bir tehdittir. Yetkili-
ler bir araya gelerek birbirleriyle koordinasyon için-
de hareket etmeli, böylece toplandıktan sonra tekrar 
sokaklarda görünmeyeceklerdir. Şehirde kaçırılan 
uyuşturucuların ana kısmı onlar tarafından satılıyor 
“dedi. Parlamenter Kültür Komitesinin başkanı ise, 
sürecin gözden geçirilmesini istedi ve uyuşturucuyla 
mücadelenin henüz etkili olmadığını vurguladı. 
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KALE SPOR KULÜBÜ’NDE KURULTAY DÜZEN-
LENDİ 
Kale Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulunu seçmek 
amacıyla Kerkük’te Şehit İbrahim İsmail Salonu’nda 
kurultay düzenledi.  Kurultayda yetkililer ve Türk-
men sporcular hazır bulundu. Kale Spor Kulübü’nün 
yönetim kurulu için adaylık kapısı açıldı. Yönetim 
kurulu için Türkmen sporcular aday oldu.  Şeffaf bir 
ortamda yapılan seçimde Kazım Kerküklü Kale Spor 
Kulübü’nün Yönetim Kurulu başkanı seçildi. Başkan 
haricinde yönetim kuruluna 6 üye daha dâhil oldu.

ÜSKÜP ŞEHİR BELEDİYESİNDEN ELEKTRİKLİ 
TROTİNETE TEŞVİK 

Üsküp Şehir Belediyesi, ilk kez vatandaşların elektrikli 
trotinet satın almasını teşvik etmek için devlet desteği 
sunacak. Bu doğrultuda belediye tarafından ilan 
açılacak. Şehir belediyesinden yapılan açıklamada 
bu desteğin amacının vatandaşlara şehir için ulaşım 
alternatifi sunmak olduğu belirtildi. Üsküp Şehir 
Belediyesi bu destek için toplam 1 milyon denarlık 
bütçe ayırdı. Elektrikli trotinet satın almak isteyen 
vatandaşlara fiyatın %50’si karşılanarak Üsküp Şehir 
belediyesi tarafından destek sunulacak. Bu desteğin 
10 bin denarla sınırlı olacağı açıklandı.

MAKEDONYA İLE ÇİN ARASINDA DİPLOMATİK 
İLİŞKİLERİN 25. YILDÖNÜMÜ 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Jernovski, Make-
donya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurul-
masının 25. yılı vesilesiyle Çin Büyükelçisi Yin Lixi-
an’ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili 
işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunda fikir 
alışverişi yapıldı. Jernovski, “Beni mutlu eden şey-
lerden biri Çin’in ülkeleri coğrafi olarak büyük veya 
küçük olarak ayırmak yerine büyük veya küçük dost-
lar olarak ayırması. Makedonya Cumhuriyeti de Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin büyük dostudur” ifadelerini 
kullandı. 

AZERBAYCAN İLE RUSYA’DAN DENİZ TURİZMİ 
HAMLESİ 

Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Bakan Yardımcı-
sı Olga Ruhullayeva, “Rusya ile Azerbaycan, turizm 
ve ulaşım alanında ikili işbirliği çerçevesinde Hazar 
Denizi’nde deniz turizmi gelişimi için ortak bir pro-
je yürütecek” dedi.  Bunun eşsiz bir proje olacağını 
söyleyen Ruhullayeva, şöyle devam etti:” Bu projenin 
hayata geçtiği takdirde iki ülke için yararlı olacağına 
inanıyoruz. Aynı zamanda Hazar’a kıyısı olan ülkeler 
arasındaki kültürel ve bölgeler arası ilişkilerin geliş-
mesine katkı sağlayacaktır.” açıklamasını yaptı.  

ULUSLARARSI TÜRKMENBAŞI LİMANI, NEW 
YORK’TA “ENR BEST PROJECT ÖDÜLÜ” KAZAN-
DI 

Türkmenistan’ı dünya ticaretinde lojistik merkez 
haline getirecek Uluslararası Türkmenbaşı Limanı; 
mühendislik, müteahhitlik ve mimari alanda dünya-
nın en prestijli ödülü olarak gösterilen “Global Best” 
ödülünü kazandı.  Doğu’dan Batı’ya uzanan enerji 
nakil hatlarıyla enerjide stratejik konuma sahip Türk-
menistan, liman projesinin devreye girmesiyle ile 
gündeme geldi.  Liman, Asya ve Avrupa arasındaki 
kargo teslimat süresi 45 günden 15 güne indirirken, 
‘Modern İpek Yolu’nun Batı’ya açılan en hızlı kapısı 
oldu. Hazar denizi etrafındaki en büyük liman olma 
özelliği taşıyan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı 
aynı zamanda eksi 27 metre kod seviyesi ile ‘dünyanın 
en derinine kurulan liman’ özelliğini taşıyor. Ulusla-
rarası Türkmenbaşı Limanı, ENR “Best of Best” kate-
gorisinde de dünyanın en iyi ilk üç projesinden biri 
seçilerek finale kaldı. 
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ÇİN, NAZİ KAMPLARINDA TUTTUĞU TÜRKLERİ 
MERKEZİ ÇİN’E NAKLETMEYE BAŞLADI 

Eğitim kampları ile hapishaneleri   kapasitelerini art-
tırmak için genişletmelerine rağmen keyfi tutukla-
malar sonucu ortaya çıkan bu kalabalıkları gizlemek 
ve asilimi sürecini hızlandırmak için etnik Müslüman 
Türkleri  büyük çaplı ve kalabalık  bir şekilde  merkezi 
Çin’e nakletme tedbirlerini yürürlüğe koydukları be-
lirtildi. Çin’in Doğu Türkistan’daki toplama kampla-
rında keyfi olarak milyonlarca etnik Uygur ve Kazak 
Türklerinin  gözaltında tutması, Uluslararası insan 
hakları örgütler tarafından kanıtlayıp açıklanmıştı.

ÖZBEKİSTAN- TACİKİSTAN SINIRINDA BULUNAN 
MAYINLARI TEMİZLEME KARARI 

Tacikistan Sınır Koruma Birlikleri Basın Sözcüsü 
Muhammed Uluğhocayev Özbekistan ve Tacikistan 
arasındaki sınırında 9,5 kilometrekarelik alana dö-
şenmiş olan mayınların temizlenmeye başladığını 
bildirdi. İki ülke arasında oluşturulan ortak çalışma 
grubunun başladığı mayın temizleme çalışmaları ilk 
olarak Tacikistan’ın Panjikent ve Özbekistan’ın Se-
merkant bölgeleri arasındaki sınırda başlatıldı. Çalış-
manın 2019 yılsonuna kadar tamamlanması kararlaş-
tırıldı.  

AZERBAYCAN’IN S-400 HAMLESİ 
Azerbaycan’ın hava sahasını ve stratejik tesislerini 
korumak için gereken tüm silahlara sahip olduğunu 
söyleyen Azerbaycan Türk’ü askeri uzman Üzeyir 
Cafarov,  çok sayıda silah ve teçhizatın alındığını be-
lirterek şu ifadeleri kullandı: “Azerbaycan ordusunun 
cephaneliğinde güvenilir hava savunma araçları var. 
Bu silahlar Rusya, Türkiye, İsrail ve diğer ülkeler-
den alındı. Ülkemiz, S-300 Favorit’e sahip. İsrail’den 
alınan ürünler de önemli stratejik tesisleri güvenilir 
şekilde koruyor. Ayrıca Türkiye’den Kasırga füze sis-
temi alındı. Bu sistemler, Nahçıvan Özerk Cumhuri-
yeti’nin topraklarını koruyor. Yani demek istediğim, 
bugün Azerbaycan ordusun, başarıyla savunması 
için yeterli silah ve teçhizata sahip. Ancak şahsen ben 
elbette Triumf alımı olasılığını dışlamazdım. S-400 
Triumf da Azerbaycan’ın işine yarayabilir”. Şeklinde 
açıklama yaptı.  

IMF, TÜRKMENİSTAN’IN EKONOMİSİNİ DEĞER-
LENDİRDİ 

Uluslararası Para Fonu, Türkmenistan’daki eko-
nomik büyümenin istikrarını doğruladı ve ül-
kenin makroekonomik göstergelerini olumlu 
değerlendirdi. Türkmenistan›daki ekonomik 
büyümenin göstergelerinin genel olarak sabit ve 
istikrarlı kaldığını belirtildi. Ekonomik büyümenin 
yapısında, ithalatı azaltmaya yönelik politikalardan 
kaynaklanan, bir değişim olduğuna ve ihracatın iç 
talebi karşılama oranının düştüğüne dikkat çekildi.  
Ayrıca IMF›nin yaptığı basın açıklamasında, dünya 
petrol piyasasında petrol fiyatlarındaki artışın, Türk-
menistan’ın ekonomisi, dış ticareti, ana mali planın 
uygulanması ve devlet bütçesi üzerinde olumlu bir 
etkisi olduğu belirtildi.
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ÖZBEKİSTAN İLE UNESCO ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROGRAMI 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
UNESCO Genel Direktörü Audray Azoulay ile 
görüştü ve Özbekistan ile UNESCO arasında ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik işbirliği programı imzaladı. 
Mirziyoyev, Fransa’daki temaslarına UNESCO’daki 
görüşmelerle başlamasının önemini vurgulayarak, 
Özbekistan ile UNESCO arasında işbirliğinin sürekli 
olarak gelişmekte olduğunu kaydetti. UNESCO 
Genel Direktörü, Özbekistan’ın tüm insanlığına ait 
olan kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik 
Özbekistan hükümetinin sürdürdüğü politikayı 
takdirle karşıladıklarını belirtti.  Azoulay, ayrıca 
UNESCO himayesinde Semerkant’ta Mirzo Uluğbey 
Uluslararası Enstitüsünin kurulması, Taşkent’teki Bi-
lişim Teknolojileri Üniversitesi bünyesinde Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Bölgesel Merkezi ve Semerkant 
Turizm Üniversitesi bünyesinde UNESCO Kürsü-
sü’nün oluşturulmasına yönelik önerilerini destekle-
di.

IRAK MECLİS’İNDE TÜRKMENLERE ÖNEMLİ GÖ-
REV 

Irak Meclisi raportörlüğü görevine Kerkük’ün Türk-
men Milletvekili Hatice Ali getirildi. Irak Meclisi, 
Irak Meclisi raportörleri olarak Türkmen kökenli 
Milletvekili Hatice Ali ve Milletvekili Burhan İshak’ı 
oybirliğiyle seçti. Irak Meclisi ayrıca iç tüzük mad-
delerinde düzenleme yapılması için geçici olarak bir 
parlamento komisyonu oluşturdu.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV, 
SIRP MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gö-
rüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Cumhur-
başkanı Nazarbayev, Kazakistan’da Sırbistan sermaye-
li 20 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, tarım, 
sanayi, inşaat, ulaştırma, enerji ve diğer alanlarda iş 
birliğinin öncelikli konular olarak belirlendiğini dile 
getirdi. Kazakistan’ın, Asya ve Avrupa arasında hız-
lı yük taşımacılığı için altyapı oluşturulmasına ilgi 
duyduğuna işaret eden Nazarbayev, “Avrasya Ekono-
mik Birliği’nin Sırbistan ile serbest ticaret bölgesinin 
oluşturulmasına ilişkin uzman görüşmeleri devam 
etmektedir. Resmi görüşmeler, ülkelerimizin iş yapı-
ları arasında önemli ekonomik anlaşmaların imzala-
nacağı bugünkü iş forumunda gerçekleşecek.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Vucic de “Kazakistan ile barış, istik-
rar, ekonomik gelişme, yatırım çekme, vatandaşların 
ekonomik gücünün pekiştirilmesi, toplumun moder-
nleştirilmesi, ülkenin savunma gücünün desteklen-
mesi ilkelerine dayalı iş birliğini geliştirmek bizim 
için önemlidir.” diye konuştu.

AZERBAYCAN, AFGANİSTAN’DAKİ ASKER SAYI-
SINI ARTTIRDI 
Azerbaycan, NATO’nun Kararlı Destek Misyonu kap-
samında Afganistan’da görev yapan askerlerinin sayı-
sını 94’ten 120’ye çıkardı. Azerbaycan Savunma Ba-
kanlığından yapılan açıklamada, NATO’nun Kararlı 
Destek Misyonu kapsamında görev yapacak takviye 
askerlerin Afganistan’a gönderildiği bildirildi. Af-
ganistan’da 6’sı rütbeli, 2’si askeri doktor toplam 120 
Azerbaycan askeri görev yapacak. Azerbaycan asker-
leri, Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaala-
nı’nı koruyacak.

ÖZBEKİSTAN’DAN ALMANYA İLE İŞ BİRLİĞİ 
ADIMI 
Özbekistan ve Almanya, Afganistan›ın altyapı ve 
eğitimine destek noktasında iş birliği kararı aldı.   
Mezar-ı Şerif-Herat tren yolu, Surhanderya-Pul-i 
Humri nakil hatları ile çeşitli yol ve altyapı projelerinin 
uygulanması için mali kaynak noktasında iki ülkenin 
iş birliğine gideceği öğrenildi. Özbek tarafı, Alman 
tarafının Özbekistan tarafından başlatılan eğitim 
projelerine destek vermesi talebinde bulundu. 
Özellikle Tirmiz›de Afgan vatandaşlarını eğiten 
merkez örnek gösterildi. Afganistan›a eğitim desteği 
amaçlı uluslararası bir fon kurulması gerekliliği 
vurgulandı.
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TÜRKMENİSTAN TAKIMI, İLK DEFA FİNALDE 
AFC Cup turnuvasında başarılı performans sergile-
yen Türkmenistan’ın lig şampiyonu Altın Asır, yarı fi-
nalin rövanş karşılaşmasında Kuzey Kore’nin April 25 
takımı ile 1:1 berabere kalarak, kupada finallere kaldı. 
Kuzey Kore’de oynanan ve 2:2 skorla biten ilk maçın 
skor avantajı ile sahaya çıkan Altyn Asyr, 1:0 yenik 
düşmesine rağmen, ikinci yarıda penaltıdan bulduğu 
gol ile adını finale yazdırdı.

KAZAKİSTAN’DA TRANSİT KOYTEYNER TAŞIMA-
CILIĞI HIZLANDI 

Kazakistan Demiryolu şirketinden yapılan açıkla-
mada, ocak-eylül aylarında transit konteyner taşı-
macılığının 353 bin TEU’ya( Yirmi Ayak Eş Değer 
Birimi)  ulaştığı ve bu rakamın geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 45’lik fazla olduğu belirtildi. Ana 
konteyner transit rotasının Çin-Avrupa-Çin yönünde 
olduğu ifade edilen açıklamada, yapılan taşımacılığın 
yüzde 68 artarak, 203 bin TEU olduğu kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN VE AZERBAYCAN 2019 YILI ASKERİ 
İŞBİRLİĞİ PLANI İMZALADI 

Özbekistan ve Azerbaycan 2019 yılı askeri iş birliği 
planı imzaladı. Özbekistan ve Azerbaycan savunma 
bakanlıkları arasında 2019 yılı askeri iş birliği planı 
imzalandı. Savunma Bakanı Abdusalom Azizov, BDT 
Savunma Bakanları Toplantısına katılmak üzere 
Taşkent’te bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı 
Zakir Hasanov ile bir araya geldi. İki bakan, iki ülke 
arasındaki askeri ve askeri eğitim alanlarındaki iş 
birliği ve perspektiflerinin yanı sıra askeri teknik 
konularda ilişkilerin daha da geliştirilmesini görüştü.

TÜRKMENİSTAN’DA MALİ DENETİM KURULU 
OLUŞTURULDU 

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzaladığı karar 
çerçevesinde Türkmenistan Finans ve Maliye Başkan-
lığı bünyesinde Mali Denetim Kurulu oluşturuldu. 
Yeni kurum, “Yasadışı Olarak Elde Edilen Gelirlerin 
Yasallaştırılması ve Terörizminin Finansmanına Kar-
şı Hareket Etme” Türkmenistan Kanunu’nu ve aynı 
zamanda ülkenin uluslararası antlaşmalarından kay-
naklanan görevlerini etkili bir şekilde ele almak için 
faaliyet gösterecek.

BDT EĞİTİMCİLER KONGRESİ BİŞKEK’TE DÜ-
ZENLENDİ
Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT) Öğretmen ve 
Eğitimciler Kongresi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 
düzenlendi. Beşincisi düzenlenen kongrenin açılışına 
katılan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ce-
enbekov, yeni bir eğitim sistemi oluşturmasına dik-
kat çekti. Eğitimin devlet politikasının temel önceliği 
olduğunu ve bu kutsal görevi yapan öğretmenlerin 
kongresine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Sovyet eğitim sisteminin toplumun ihtiyaçları 
için yeterli olduğunu hatırlatan Ceenbekov, gelişen 
teknoloji ve dünya standartlarına ayak uydurmak 
adına bu kongrede yeni sistemler ve uygulamaların 
ele alınarak uzmanlarca tartışılmasının faydalı 
olacağını vurguladı. Eğitim sistemlerinde ki sorunla-
rın tartışılması ve çözümü adına katılımcıların payla-
şacağı tecrübeler ve deneyimlerin önemli olduğunu 
kaydeden Ceenbekov, sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
iyi yetiştirilmiş öğretmenlere ve yeniliklere açık bir 
eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti.
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ÖZBEKİSTAN’DA ÖZEL FİRMALARA UMRE 
ORGANİZASYONU YASAKLANDI 
Özbekistan›da özel seyahat firmalarının Umre 
organizasyonu yapması yasaklandı. Dubai üzerinden 
umre vizesi alan yerel seyahat firmaları Suudi 
Arabistan hükümetine gönderdikleri mektuba gelen 
cevapta umre vizesi vermemelerinin istendiğini 
belirtiyor. Suudi Arabistan›a Özbekistan vatandaşları 
için ayırdığı Umre kotası 6 bin kişi.

ALMATI TÜRK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ULUSLA-
RARASI SEMPOZYUMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI 
Kazakistan Devlet Kadın Pedagoji Üniversitesi’nin 
girişimiyle, Almatı’da Türk dünyası çalışmaları üzeri-
ne uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan ve 
Başkurdistan 300’den fazla bilim adamı ve uzmanı bir 
araya getirdi.  Sempozyumun amacı, Türk halklarının 
işbirliğini güçlendirmek, dünyada barış ve huzur sağ-
lamaktır. Programda Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın 
teşebbüsü ile “Türk dünyasının 100 kişiyi” ve “Türk 
dünyasının kutsal toprakları” özel projeleri için ulus-
lararası düzeyde araştırma yapılması geniş ele alındı.

TÜRKMEN ELEKTRİĞİ GÜNAY ASYA’DA 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan (TAP) elektrik 
hattı projesi kapsamında Türkmenistan Enerji Ba-
kanlığı ile Afganistan Enerji ve Su Kaynakları Bakan-
lığı arasında anlaşma imzalandı. Anlaşma, iki ülkenin 
teknik gruplarının bu elektrik hattının hayata geçiril-
mesiyle ilgili ortak çalışmaya başlaması için bir fırsat 
sunmaktadır. Anlaşma çerçevesinde yeni elektrik hat-
tı ile Afganistan’a ihraç edilecek elektrik miktarı belir-
lendi. İlk etapta Afganistan’ın Herat ve Kandagar eya-
letlerine 300 megavat (toplam 600 megavat) elektrik 
gönderilecek. Daha sonra bu miktar 1.000 megavata 
kadar arttırılacak.

ÖZBEKİSTAN’DA BDT SAVUNMA BAKANLARI 75. 
TOPLANTISI 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Sa-
vunma Bakanları Konseyi 75. Toplantısı, Özbekis-
tan’ın başkenti Taşkent’te yapıldı. Toplantıda, ülke-
ler arasındaki askeri ve askeri-teknik alanlardaki iş 
birliğinin durumu ile tarafları ilgilendiren güncel ve 
bölgesel meseleler ele alındı. Toplantının ardından 
yaptığı konuşmada, uluslararası terörizme karşı ted-
birler alınmasını kararlaştırdıklarını söyledi. 1992’de 
kurulan BDT Ülkeleri Savunma Bakanları Konse-
yi’nin toplantısı, ilk kez Özbekistan’da yapıldı. Kon-
sey, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, 
Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan savun-
ma bakanlarından oluşuyor.

AŞKABAT’TA YENİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILDI 
Başkent Aşkabat’taki Olimpik köyünde “Türgen” 
AVM’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Şehir ve ilçe 
belediye yönetimi, Yaşlılar, STK temsilcileri, gazete-
ciler ve Aşkabat şehrinin sakinlerinin katılımıyla ger-
çekleşen açılış töreni büyük bir şölene dönüştü. Türk-
menistan’ın ev sahipliğini yapacağı Dünya Halter 
Şampiyonasın da yeni AVM, Olimpik köyünde yerli 
ve yabancı konuklara hizmet verecek. Türkmen Lide-
rinin imzaladığı karar gereğince, Olimpik köyünde 
inşa edilen çok daireli konutlar halka satışa sunuldu.

TÜRKMENİSTAN’DA BİLİNMEYEN BİR HAYVAN 
KEŞFEDİLDİ
İspanyol ve Bulgar bilim adamları, Türkmenistan›da 
bir mağarada bilinmeyen bir eklem bacaklı hayvan 
türünü buldular. Bilim tarafından bilinmeyen hayvan 
türü Turkmenocampa mirabilis olarak adlandırıldı 
ve bu “İnanılmaz» veya “olağandışı» anlamına 
gelmektedir. Bilim adamlarına göre, antropoide 
Türkmen mağaralarında yaşamın zor koşullarına 
uyum sağlamak için uzun bir evrimsel yoldan geçtiği 
kaydedildi. Bu tür canlı yaratıktan Orta Asya›nın 
diğer bölgelerinde de olabileceği belirtilmektedir.
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TÜRKMEN BANKALARDAN TARIM ÜRETİCİLERİ-
NE İMTİYAZLI KREDİ 
Türkmenistan’da tarım sektörünün kalkınması ve bu 
sektörde hem özel hem de devlete bağlı işletmelerin 
büyümesi için önemli bir karar alındı. Türkmenistan 
Devlet Başkanı’nın imzaladığı Kararname kapsamın-
da Türkmenistan bankaları tarım ürünleri üreticileri-
ne imtiyazlı kredi sağlayacak. Bu krediden sendikalar, 
çiftlikler, tarımsal anonim şirketler, tarımsal araştırma 
enstitüleri ve özel girişimciler yarar sağlayacak. 
Tarım makinelerini, buldozer, su tasarrufu sağlayan 
teçhizatlar, çeşitli ekipmanlar satın almak için 10 yıl 
için ödeme şartıyla yıllık yüzde 1 faizle kredi desteği 
verilmesi kararı alındı. Bunun yanında hayvancılık ve 
kümes hayvancılığı çiftçiliği gibi sabit kıymetleri ve 
taşınmazları kapsayan yatırım projeleri için 10 yıla 
kadar süre için yılda yüzde 5 oranında faizle kredi 
vermek kararlaştırıldı.

IRAK TÜRKLERİ KONYAALTI ULUSLARARASI 
FESTİVALİ’NE RENK KATTI 

12 ülkenin katıldığı Konyaaltı Uluslararası Kültür ve 
Sanat Festivali’ne, birbirinden renkli ve muhteşem 
etkinliklerin sergilendiği gösterilerle sona erdi. Me-
deniyetlerin Antalya’da ki buluşma noktası olan Kon-
yaaltı’nda, 12 farklı ülke, dans ve müzikal gösterilerle 
kültür ve sanatlarını sergiledi. Konyaaltı Belediyesi ve 
Konyaaltı Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Kon-
yaaltı Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nde farklı 
kültürden onlarca dans ve müzik grubu sahne aldı. 
Rusya, Polonya, Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenis-
tan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Almanya ve 
Kırgızistan ile Irak Türkleri ve Ahıska Türkleri, Kon-
yaaltı Kent Meydanı’nda birbirinden renkli gösteri-
lerle kültür ve sanatlarını sergiledi.

TÜRKMEN BALIK KOMİTESİ İŞLETMELERİ ÖZEL-
LEŞTİRİLECEK 
Türkmenistan Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu geniş-
letilmiş toplantısı gerçekleştirdi. Türkmen Liderinin 
imzaladığı Karar ile Devlet Balık Komitesi kapana-
cak ve Sanayi Bakanlığına dâhil edilmesi kararı alın-
dı.  Türkmenistan’da devlete ait balık işletmeleri ise 
özelleştirilecek. Türkmenistan’da deniz ve ırmak do-
ğal balıkçığının yanında kültür balıkçılık sektörü de 
gelişmektedir. Özelleştirme ile ilgili işlemleri Türk-
menistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yürütecek ve 
ilan edecek.

KAZAKİSTAN, SAĞLIK VERİMLİLİĞİ KONUSUN-
DA ABD VE RUSYA’YI GEÇTİ 
Kazakistan Cumhuriyeti sağlık hizmetleri verimliliği 
konusunda Bloomberg’in sıralamasına göre 44 sırada 
yer aldı. Kazakistan böylelikle verimli sağlık hizmet-
leri konusunda ABD ve Rusya gibi ülkeleri geçtiği 
görüldü. Bloomberg’in 56 ülkeyi içeren araştırması, 
ülkelerdeki ortalama insan ömrü ile kişi başına dü-
şen sağlık harcaması arasındaki oranı dikkate alındı. 
Ajans araştırmasında Dünya Bankası, WHO, BM ve 
IMF verilerini kullandı. Verimli sağlık hizmetleri ko-
nusunda en başarılı iki ülke Hong Kong ve Singapur 
olduğu görülürken Türkiye ise bu listenin 26. sırasın-
da yer aldı. Sıralamada 44. olan Kazakistan geçen yıla 
nazaran sağlık hizmeti verimliliğini bir puan artırdığı 
görüldü. Listede yer alan ABD 55. sırada bulunurken 
Rusya ise 53 sıraya yerleşti.

AFGANİSTAN, ÖZBEKİSTAN’IN TERMEZ KENTİN-
DE GENEL BİR KONSOLOSLUK AÇTI 

Afganistan,  Özbekistan Cumhurbaşkanı Özel Tem-
silcisi Ismatulla Irgashev ve Afganistan Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Nasir Ahmad Andish, Özbek-Afgan 
üst düzey temasları çerçevesinde ulaşılan anlaşma-
ların uygulanmasının pratik yönlerini ele aldı. İkili 
gündemdeki güncel konulara özel ilgi gösterildi ve 
bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bu-
lunuldu.
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ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZ-
YUMU 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tara-
fından Atabetü’l-Hakayık’ın basımının 100’üncü yıl 
dönümü dolayısıyla 10’uncusu düzenlenen “Ulusla-
rarası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu düzenlendi. 
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer 
Gülsevin, Türklük konusunda dünyanın her yerinde 
pek çok bilimsel toplantı düzenlendiğini kaydetti. 
Gülsevin; “Çünkü böyle bir ölçü yok. Eskiden beri 
11-12 milyon metrekarede, Avrasya’da konuşuluyor 
olması, konuşanların sayısı 250 milyona yakın, tarih-
ten beri edebi eserler üretiyor olması Türkçenin dün-
ya dili olması için başlangıç ölçüleriydi. Bugün pek 
çok milletten kimseler, yani yabancılar Türkçe öğren-
mek için gayret ediyor. Bu ihtiyaçtan dolayı Yunus 
Emre Enstitüsü, üniversitelerimizin Türkçe öğretim 
merkezleri, birçok kurumun yurt içinde ve yurt dışın-
da yabancılara Türkçe öğretmeyi iş edinmiş olmaları, 
devletin de yoğun talepten dolayı bunu iş edinmiş ol-
ması Türkçenin dünya dili olduğunun göstergelerin-
den biridir. Türk dili, tarih boyunca hem kendi öz un-
surlarını hem de başka coğrafyalarda öğrenip, fetihler 
de yapıp Türkçeleştirdiği unsurları, yaşadığı her yere 
taşıyarak Avrasya’nın bir arada tutucu harcı ve tutkalı 
olmuştur. 12 bin Türkçe kelime bütün dünya dillerine 
geçmiştir.» şeklinde konuştu.

ÖZBEKİSTAN GASTRONOMİ TURİZMİ DALINDA 
BİRİNCİ OLDU 
National Geographic Traveler dergisi okuyucularıyla 
yaptığı yarışmada Özbekistan Gastronomi turizmi 
dalında birinci oldu. Özbekistan Turizm Bakanlığı 
National Geographic Traveller Awards 2018’de 
yayınlanan anket sonuçlarına göre Özbekistan’ın 
yüzde 34 oy alarak İtalya ve Azerbaycan’ı geçerek bi-
rinci olduğunu duyurdu.

KAZAKİSTAN’DA ÜÇLÜ ZİRVE 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in, ülkenin Tür-
kistan eyaletindeki Sarıağaç kentinde bir araya geldi. 
Ticaret, ekonomi ve kültür alanları ile insani konular-
da ülkeler arası işbirliği ele alındı. Kazakistan Cum-
hurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, Putin ve Mirziyoyev, ülkenin 
Türkistan eyaletindeki Sarıağaç kentinde yaptıkları 
gayri resmi görüşmede, ticaret, ekonomi ve kültür 
alanları ile insani konularda ülkeler arası işbirliği-
ni ele aldı. 3 liderin, ülkelerinin Bağımsız Devletler 
Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesin-
deki etkileşimi ile bölgesel ve uluslararası gündemin 
önemli konularında fikir alışverişinde bulunduğu be-
lirtildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM ADAMI AZİZ SANCAR’A 
ÖZBEKİSTAN’DAN FAHRİ DOKTORA 
Türk Hava Yolları (THY) ile Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle 
Özbekistan Milli Üniversitesinin davetlisi olarak ül-
keye gelen 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. 
Sancar, Özbekistan Milli Üniversitesi tarafından onu-
runa düzenlenen “Aziz Sancar: Bilimin sonsuzluğun-
da bir hayat” konulu uluslararası konferansa katıldı. 
Dünyada güçlü olabilmek ve saygınlık kazanmak için 
bilimde önde olunması gerektiğinin altını çizen San-
car, şunları söyledi: “Bilim olmadan saygınlık kazana-
mayız. Bunu Türk dünyası beraber çalışarak yapabilir. 
Ortak çalışma yapmamız çok önemli. Dilimiz, dini-
miz ve köklerimiz aynı. Bizler beraber çalışırsak bü-
yük işler yaparız. Bilimde büyük bir kuvvet olacağız. 
Çocukluktan beri Türk dünyası hakkında düşüncele-
rim olmuştur ama büyük topluluklara sıradan birisi 
olarak bu düşüncelerimi söyleyemiyordum. Allah’a 
şükür Nobel aldım. Artık düşüncelerimi büyük toplu-
luklara ve tüm dünyaya söylüyorum. İnşallah faydası 
olur.” şeklinde konuştu. 
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KİEV SHEVCHENKO ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜRK 
VE KIRIM TATAR HALKLARI TARİHİ ARAŞTIRMA-
LARI MERKEZİ KURULDU 

Türk ve Kırım Tatar Halkları Tarihi Araştırmala-
rı Merkezi ve multimedya seyircisi “Türk Dünyası”, 
Shevchenko’nun adını taşıyan Kiev Ulusal Üniversite-
si’nde kuruldu. Merkez, üniversitenin tarih fakültesi 
yeni ve modern yabancı ülkelerin tarihine dayanarak 
açıldı. Bölümün ve multimedya izleyicilerinin yeni-
lenmesi, modern mobilya, modern eğitim ve bilgisa-
yar ekipmanlarının satın alınması, Türkiye İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından finanse edil-
di. Projenin Türk ve Kırım Tatar tarihinin, dilinin ve 
kültürünün araştırılmasına ve öğretilmesine ve hem 
Ukrayna halkının hem de yurtdışındaki sonuçların 
sunulmasına yardımcı olacağını kaydetti. 

ÖZBEKİSTAN’IN İLK NÜKLEER GÜÇ 
SANTRALİNDE TEMEL ATILDI 

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tara-
fından Özbekistan’da inşa edilecek NGS’nin temeli, 
Taşkent’te düzenlenen törenle Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şev-
ket Mirziyoyev tarafından atıldı. Putin, yaptığı açık-
lamada, NGS’nin toplam kurulu gücünün 2 bin 400 
megavatı bulacak iki reaktörden oluşacağını belirte-
rek, “Bu NGS, Özbekistan ve Orta Asya’daki ülkeler 
ucuz ve temiz elektrik sağlayacak. Böylelikle sadece 
Özbekistan’ın değil tüm bölgenin enerji istikrarı ar-
tacak.” dedi. Rusya ve Özbekistan arasında, nükleer 
enerjinin barışçıl kullanımına yönelik hükümetler 
arası anlaşma Aralık 2017’de imzalanmıştı. 

TÜRKMENİSTAN’DA POLİMER FABRİKASI AÇILDI
  

Hazar Denizi’nin kıyısında bulunan Türkmenbaşı – 
Kıyanlı bölgesinde kurulan dev Polimer tesisi,  Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un katıldığı 
törenle hizmete girdi. Faaliyete geçirilen tesis, yılda 5 
milyar metreküp doğalgazı yeniden işleyerek, 386 bin 
ton yüksek yoğunluklu polietilen ve 81 bin ton po-
lipropilen üretme kapasitesine sahiptir.  Komplekste 
4,5 milyar metreküp doğalgaz yeniden kullanıma ve-
rilebiliyor. Hammaddesi doğalgaz olan polimer fabri-
kası projesi, devlete ait Turkmengaz ve Güney Koreli 
şirketler LG International Corporasyonu tarafından 
hayata geçirildi.  3.4 milyar ABD dolarına mal olan 
tesis, polimer sanayii ürünlerinin dünya piyasaların-
daki talebine arzda bulunarak Türkmenistan’ın ihra-
cat potansiyelini arttırması planlandı.

FARS IRKÇILIĞI DERS KİTAPLARINA YANSIDI 
6. sınıf “Düşünce ve Araştırma” dersinin ilk bölü-
münde bir İran haritası yayınlandı. “Benim Toprağı-
mın Görmeli Yerleri” başlığı altında yayınlanan hari-
ta, Perslerin yaşadığı Isfahan, Şiraz, Kirman, Meşhed, 
Arak, Tahran ve Rasht’ın manzaralarını ve kültürünü 
yansıtıyor. Ancak, Azerbaycan, Al-Dugaz, Belucistan 
ve diğerleri dahil olmak üzere Farsların yaşamadığı 
bölgelerle alakalı herhangi bir açıklama ya da yazı 
bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, ülke 
halkının da dahil olduğu ülke nüfusunun çoğunluğu-
nu oluşturan Türklerin tarihini ve kimliğini inkâr et-
mede özel bir rol oynadığı şeklinde konuşulmaktadır. 
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TRT AZERBAYCAN’DA “YILIN EN İYİ BASIN KU-
RULUŞU” SEÇİLDİ 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) yayın-
cılığı Azerbaycan’da da karşılık buldu. TRT, “Yılın En 
İyi Yabancı Basın Kuruluşu” seçildi. TRT Bakü Tem-
silciliği bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan 
muhabir Naile Ekberova da ödüle layık görüldü.

BİŞKEK’TE KIRGIZİSTAN- KAZAKİSTAN GENÇLİK 
FORUMU 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgız-Kazak Genç-
lik Forumu başladı. İki ülkenin etkili işbirliğini 
amaçlayan “Gençlik - etkili etkileşim yolları” konulu 
Kırgız-Kazak Gençlik Forumu’na Kırgızistan ve 
Kazakistan›ın kamuoyu, genç profesyoneller ve gençlik 
ve öğrenci örgütlerinin temsilcileri katıldı. Etkinliğin 
amacı, Kırgızistan ve Kazakistan gençlik örgütleri 
ile öğrencileri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, 
ikili projelerin ve programların oluşturulması için 
koşulların yaratılması, kültürlerarası diyaloğun 
geliştirilmesi için bir eğitim alanının oluşturulması 
ve dost ülkelerden gençlerin işbirliği yapılmasıdır.

KAZAKİSTAN ORTA ASYA YATIRIMLARININ YÜZ-
DE 70’İNE SAHİP

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kas-
symbek, hükûmet yetkililerine verdiği demeçte, Ka-
zakistan’ın Orta Asya’ya doğrudan yatırım çekmekte 
lider bir ülke olduğunu kaydetti. Ülkenin Orta As-
ya’nın genelindeki yatırımlardan toplam payının %70 
olduğunu belirtti. Kazakistan’da yatırım ortamını 
iyileştirmek ve yabancı yatırımı çekmek için yapılan 
çalışmalar hakkında konuşan Bakan, sabit kıymetler-
deki toplam yatırım hacminin bu yılın ilk 9 ayında% 
21,6 oranında artarak 7,5 trilyon tenge olduğunu söy-
ledi. Ulusal düzeyde, yatırımın çoğunun Atyrau (% 
35,8), Astana (% 9,2) ve Almatı (% 6,5)  bölgelerinde 
olduğunu dile getirdi.

TRT AVAZ KIRGIZİSTAN’DA KARASAL YAYINA 
GEÇTİ 

Türk dünyasının ortak sesi TRT Avaz, Kırgızistan’da 
karasal yayına başladı. Kırgızistan’ın bir armağanı 
olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan 
yayın ülkenin büyük bölümünde izlenebilecek. Kır-
gız Türkleri, TRT’nin önemli kanallarından birine 
doğrudan ulaşma olanağı buluyor. Kırgızistan’da diji-
tal karasal yayın ülkenin yüzde 68’ini kapsıyor.
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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
Yayın Nu. 30: Uluslararası Hukuk Açısından Hazar Anlaşması, 2018
Yayın Nu. 31: Ekim 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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