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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Kasım 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, “Kasım 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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KAZAKİSTAN’IN UYGUR TİYATROSU TÜRKİ-
YE’DE 

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus Ku-
jamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve Tiyatro 
Topluluğu’nun TÜRKSOY’un 25. yılı kutlamaları 
çerçevesinde düzenlenen Türkiye turnesiyle ilgili ge-
nel sekreterlik binasında basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda konuşan Kaseinov, Çin Seddi’nden Adri-
yatik’e kadar Türk halklarının yaşadığı geniş coğraf-
yada varoluş mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, 
“Kardeş halklardan biri olan Uygur Türkleri, kendi 
kültürünü, gelenek göreneklerini, kimliklerini koru-
yarak, günümüze kadar yaşatmayı başarmıştır. Bu 
topluluğun temsilcilerini sizlere tanıtmanın gururunu 
yaşıyorum.” ifadesini kullandı. Uygur Tiyatro Toplu-
luğu Yönetmeni Murat Ahmadiyev ise Kazakistan’ın 
kültürel modernleşme programı çerçevesinde Türki-
ye’ye geldiklerini belirterek, “Türkiye’de kültürümü-
zü tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu açıdan biz-
lere yardımcı olan TÜRKSOY’a teşekkür ediyoruz.” 
dedi. 

KIRGIZİSTAN’DA 2018- 2040 ULUSAL KALKIN-
MA STRATEJİSİ ONAYLANDI 

Kırgızistan’da 1 Kasım’da Cumhurbaşkanı Sooron-
bay Ceenbekov tarafından ülkenin kalkınma ortakla-
rını oluşturan diplomatlar ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, kısa ve 
orta vadeli kalkınma eylem planını içeren 2018-2040 
Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Strateji-
si’ni onayladığını açıkladı. Stratejinin ülkenin ge-
leceği konusunda halkın ulusal birliğini yansıttığını 
vurgulayan Ceenbekov, “Strateji kabul edildi. Uy-
gulamasına başlamanın zamanı geldi. Şimdi gerek-
li personel, yasal, mali, yönetim sorunları çözüme 
kavuşturulmalıdır. Stratejinin uygulanması için mali 
desteğe ihtiyaç vardır. Kırgızistan’ın kalkınma ortak-
larına bu stratejinin hazırlanmasında verdiği destek 
ve öneriden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadesini kul-
landı. 

KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’IN 
ANALİTİK MERKEZLERİ ARASINDA MUTAKABAT 
ZAPTI İMZALANDI 

Özbekistan Dışişleri basın hizmetinden yapılan 
açıklamaya göre, Kırgızistan Milli Stratejik 
Araştırma Enstitüsü Başkanı Kubanıçbek Şadıbekov 
ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kazak Stratejik 
Araştırma Enstitüsü Zarema Şaukenova arasında 
Özbekistan Uluslararası İlişkiler Bilgi ve Analitik 
Merkezi’nde görüşme yapıldı. Taraflar, araştırma 
merkezleri aracılığıyla üretken ve karşılıklı yarar 
sağlayan ortaklıklar kurma ihtiyacı, özellikle 
makalelerin ortak yayınlarını organize etme, taraflarca 
yürütülen araştırma faaliyetlerine katılma, yuvarlak 
masa toplantıları, seminerler ve uzman toplantıları 
düzenleme konularında anlaştılar. Özbek tarafının 
girişimini çok takdir eden Kırgızistan ve Kazakistan 
temsilcileri, ekonomi, ulaşım, güvenlik ve kültürel ve 
insani alandaki bölgesel iş birliğini geliştirmek için 
analitik yapıların kapasitelerini bir araya getirmenin 
önemini vurguladılar.  

KAZAKİSTAN’DA 90 YIL SONRA BİR İLK: LATİN 
ALFABESİ İLE GAZETE 

Kazakistan’da, Latin alfabesi ile yayın yapacak yeni 
Dil-Hazine (Til-Qazyna) gazetesinin tanıtımı yapıl-
dı. Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapı-
lan açıklamaya göre Bakanlığın “Dil-Hazine” Milli 
Bilimsel Merkezi ile ortaklaşa çıkaracağı gazetenin 
tanıtım törenine, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı 
Arıstanbek Muhamediulı, milletvekilleri, yazarlar ve 
uzmanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Mu-
hamediulı, yaptığı konuşmada, 90 yıl sonra Kazakis-
tan’ın yine Latin alfabesi ile gazete çıkartmaya baş-
ladığına dikkati çekerek, “Bu tarih, Kazakistanlılar 
için önemli bir tarihtir. Gazete, toplumda önemli yer 
kazanacak ve sadece haberleri değil, aynı zamanda 
Latin alfabesi ile okumayı ve yazmayı öğrenme im-
kânı sağlayacaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Latin alfabesine geçme hedefinin uy-
gulanması çerçevesinde ayda 2 kere çıkacak olan ga-
zete, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabe-
sinin tanıtılmasını, alfabenin öğretilmesine bilimsel 
ve metodik destek verilmesini, geniş kitle için yararlı 
bilgilerin yayımlanmasını hedefliyor.  
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TÜRK DOKTORLARDAN ÖZBEKİSTAN’DA ÜC-
RETSİZ SAĞLIK HİZMETİ 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla görev-
lendirilen 15 doktor, Özbekistan’da gerçekleştirilen 
42’nci Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında görev 
aldı.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 42’nci 
Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Karakalpakis-
tan Özerk Cumhuriyeti’ne gönderilen Türk doktorlar, 
Nukus şehrindeki Çocuk Hastanesi ile Jinekoloji-On-
koloji Hastanesinde poliklinik hizmetine başladı. 
Etkinlikler süresi, 11 Kasım’da sona erdi. Sağlık 
Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen program 
kapsamında, plastik cerrahi ve kadın doğum alanla-
rında muayene ve ameliyatlar da yapıldı.  

TÜRKMENİSTAN’IN ÖNEMLİ PROJESİNE TÜRK 
ŞİRKETİNDEN BÜYÜK DESTEK 

Asya’nın en önemli enerji projesi olarak kabul edilen 
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğal 
gaz boru hattı projesinin paralelinde ilerleyecek olan 
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik iletim 
hattı projesini Çalık Holding üstlendi.  Çalık Hol-
ding’in Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik 
iletim hattı projesini üstlenmesi dolayısıyla Afganis-
tan’ın başkenti Kabil’deki Cumhurbaşkanlığı’nda 
tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, hattın 750 kilometrelik kısmının Afga-
nistan topraklarından geçeceği, söz konusu hattan 
elde edilecek yıllık 100 milyon dolarlık transit gelirin 
doğrudan Afganistan’ın devlet hazinesine aktarılaca-
ğı bildirildi. Proje sayesinde Türkmenistan’dan Pa-
kistan’a bin megavat elektrik aktarılacağı belirtilen 
açıklamada, 1,6 milyar dolarlık projenin 3 yıl içeri-
sinde tamamlanacağı kaydedildi.

TÜRK DÜNYASINDA YATIRIM KOLAYLIĞI SIRA-
LAMASI: İLK 30’DA AZERBAYCAN VE KAZAKİS-
TAN 

Dünya Bankası’nın yayımladığı yatırım kolaylı-
ğı listesinde Azerbaycan ve Kazakistan ilk 30 ülke 
içerisinde yer aldı. Ülkelerin yatırım kolaylıklarına 
göre sıralandığı bir liste Dünya Bankası (The Wor-
ld Bank) tarafından yayımlandı. Dünya Bankası’nın 
190 ülkelik listesinde Türk Dünyası ülkelerinin sı-
ralamaları şu şekilde açıklandı: 25.sırada Azerbay-
can,28. Kazakistan,43. Türkiye,70. Kırgızistan,76. 
Sırada Özbekistan yerini aldı. Türkmenistan listeye 
dâhil edilmedi.

KAZAKİSTAN’DAN TEKNOLOJİ ATILIMI: “ ASTA-
NA HUB” 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da EXPO 2017 alanı 
teknoloji çalışmalarında kullanılmak adına “Astana 
Hub” adıyla yeniden düzenlenerek kullanıma açıldı. 
Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı ala-
nında kurulan teknoparkın açılış törenine, Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Bakıtcan 
Sagintayev ve bazı kabine üyeleri katıldı. Nazarba-
yev, yaptığı konuşmada, teknoparkın faaliyetlerinin 
resmen başladığını duyurarak, vatandaşları yenilikçi 
teknolojilerin gelişmesine aktif bir şekilde katılmaya 
davet etti. Dijitalleşmenin ülkelerin rekabet gücünün 
geliştirilmesinde kilit faktörlerden biri haline geldi-
ğine işaret eden Nazarbayev, “Kazakistan, Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında elektro-
nik devlet hizmetlerini uygulamaya başlayan ilk ül-
kedir.” dedi. Halkın yüzde 75’inin elektronik sağlık 
karnesine sahip olduğunu belirten Nazarbayev, 
ülkedeki okulların yüzde 90’ına dijital eğitim kay-
naklarının sağlandığını kaydetti.
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“TÜRKMENİSTAN, BÜYÜK İPEK YOLU’NUN KAL-
Bİ” ADLI KONFERANS KASTAMONU’DA DÜZEN-
LENDİ 

Türkmenistan’da 2018 yılının “Türkmenistan Büyük 
İpek Yolu’nun Kalbi Yılı” ilan edilmesi ve Kastamo-
nu’nun “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” olması 
dolayısıyla Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği 
ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde, Kastamonu 
Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi 
Konferans Salonu’nda, “Türkmenistan Büyük İpek 
Yolu’nun Kalbi Konferansı” düzenlendi. Türkme-
nistan’ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, 
“Büyük İpek Yolu, barışın tesis edilmesi, uluslararası 
ticaretin gelişmesi, halklar arasındaki münasebetlerin 
gelişmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.” 
dedi. 

KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN’A ÇİMENTO TEDARİ-
KİNİ ARTTIRDI 

Kazakistan çimento üreticisi Özbekistan’a ihraca-
tını artırdı. Çimento ve kireç üretimi yapan TOO 
SAS-Tobe Teknolojileri, Özbek Cumhuriyet Ticaret 
ve Hammadde Borsası’nda akredite olan ilk Kazakis-
tan üreticisidir. Özbek inşaat malzemeleri üreticileri 
ile yakın tarihte yapılan görüşmelerde, ayda yaklaşık 
10 bin ton çimento temini için beş üretici beton ile 
işbirliği konusunda ön anlaşmalar yapıldı. Ayrıca, bir 
pilot proje olarak, yol yapımı ve konut inşaatı yapan 
Özbek KTS Sondaj şirketi tarafından 2 bin ton çi-
mento satın alınması öngörüldü.

TÜRKMENİSTAN İLE UNICEF ARASINDA İŞ BİR-
LİĞİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım 
Fonu UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü 
Asfhan Khan başkanlığındaki heyet çalışma ziyare-
ti için Başkent Aşkabat’a geldi.2016-2020 dönemi 
Türkmenistan Hükümeti ile UNICEF arasındaki iş-
birliği konulu devlet programı eylem planının uygu-
lamasına yönelik ortak çalışma sonuçları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. UNICEF’in, Türkme-
nistan 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri progra-
mındaki, anne ve çocuk sağlığı, eğitimi, beslenme ve 
çocuk haklarının korunmasına yönelik işbirliğinin, 
Türkmenistan Hükümeti tarafından desteklendiği be-
lirtildi. Toplantıya katılan taraflar, çocuk haklarının 
korunmasını ve çocuklara yönelik olası risklerin göz 
önünde bulundurularak, bilgisayar teknolojilerinin 
özellikle çocuk ve gençlere zararlı etkileri ile müca-
dele eden kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesi konu-
sunda görüş birliğine vardılar.

AZERBAYCAN’IN BEYAZ RUSYA’DAN SİLAH TA-
LEBİ 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus 
Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko askeri teçhi-
zat ve hava savunma sistemleri temini konusunda bir 
mutabakat anlaşması imzaladılar. Taraflar işbirliği 
yapma isteklerini dile getirdiler.  Cumhurbaşkanı İl-
ham Aliyev :”Bu anlaşma kısa bir süre sonra Belarus 
‘tan yeni bir askeri teçhizat partisinin satın alınması-
na ilişkin bir anlaşma olacak. Azerbaycan bu alanda 
Belarus ile olan ilişkilerinden çok memnun. Belarus 
silahı çok etkili ve kaliteli olduğu için, “dedi. İlham 
Aliyev de Belaruslu meslektaşına Dağlık Karabağ 
sorunundaki adil konumu nedeniyle teşekkür etti. İki 
ülkenin liderleri tarafından imzalanan ortak bildiride, 
Karabağ sorununun uluslararası hukukun normları 
ve ilkeleri, BM Güvenlik Konseyi kararları, AGİT 
kararları ve sınırların dokunulmazlığı, toprak bütün-
lüğü temelinde çözümlenmesi yönünde çağrıda bu-
lunuldu. 
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TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ARA-
SINDA ASKERİ İŞ BİRLİĞİ KARARI: ORTAK TAT-
BİKAT DÜZENLENECEK 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan-Gür-
cistan-Türkiye Genelkurmay Başkanları Üçlü Top-
lantısı sona erdi. Toplantının ardından düzenlenen 
basın toplantısında, işbirliğinin arttırılması kararı 
deklare edildi. 3 ülkenin ortak tatbikatlar düzenleme-
si kararlaştırıldığı bildirildi. Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Güler toplantıda, “ Her 3 dost ve kardeş 
ülkenin görüşlerinin yakın olduğunu müşahede ettik. 
Özellikle bölgesel istikrar, karşılıklı iş birliği, so-
runlara barışçıl yollarla çözüm bulunması, ülkelerin 
uluslararası anlaşmalar ve hukuk ile tanınmış sınır-
ları çerçevesinde toprak bütünlüklerinin korunması 
konusunda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak 
aynı görüşleri paylaşmaktayız. Ayrıca 2015 yılında 
Türkiye’de icra edilen ilk toplantı sonrasında üç dost 
ve kardeş ülke arasında başlayan ve her geçen gün 
daha yoğun bir şekilde devam eden üçlü iş birliği 
faaliyetlerinin başarılı bir şekilde icra edildiğini ve 
geliştiğini görmek bizleri son derece mutlu etmiş-
tir” cümlelerini kullandı. 

TÜRKMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDA 
20’DEN FAZLA ANLAŞMA İMZALADI 

Türkmenistan’a resmi ziyaret için gelen Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Türkmenistan Devlet 
Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir 
araya geldi. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin 
geniş yelpazede değerlendirildiği görüşmelerden 
sonra Türkmenistan ile Azerbaycan ilişkilerine yeni 
bir ivme kazandıracak 20’den fazla ikili anlaşmaya 
imza atıldı. Türkmen ve Azerbaycan Türk’ü Liderler 
ortak bildiriye imza atarken, iki ülke hükümet üye-
leri başta yatırımın korunması, ekonomik iş birliği 
çifte vergilendirmenin kaldırılması, vize kolaylığının 
sağlanması, ulaştırma alanındaki işbirliğinin güçlen-
dirilmesi, limanlar aracılığıyla yük taşımacılığının 
arttırılmasına yönelik pek çok anlaşmaya imza atıldı. 

KAFKAS İSLAM ORDUSU’NUN AZERBAY-
CAN’DAKİ İZLERİ KİTAPLAŞTIRILDI 

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğinde, Bakü Devlet 
Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Nesiman Yakuplu’nun hazırladığı “Kafkas 
İslam Ordusu’nun Azerbaycan’daki İzleri” kitabının 
tanıtımı yapıldı. Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbay-
can’ın bağımsızlığını pekiştirmesine büyük katkı 
sağladığını ifade eden Özoral, “Kafkas İslam Ordusu 
arkasında bir takım izler bırakarak buradan ayrıldı. 
O izler aradan geçen 100 yılda hiçbir zaman silin-
medi çünkü Azerbaycan halkı o izleri kendinden bi-
lerek korudu.” dedi. Nesiman Yakuplu ise kitabında, 
Azerbaycan’ın farklı bölgelerindeki Türk şehitlikleri 
ve Kafkas İslam Ordusu asker ve subaylarının kaldığı 
yerlerle ilgili bilgilerin bulunduğunu belirtti. Kafkas 
İslam Ordusu asker ve subaylarını rahmet ve minnet-
le yâd ettiklerini vurgulayan Yakuplu, “Onlar bizim 
devlet olmamıza destek verdi. Onlar olmasaydı biz 
devlet kuramazdık. Nuri Paşa’ya minnettarız. O Ba-
kü’nün kurtarılması için büyük fedakârlıklar yaptı.” 
şeklinde konuştu.

KAZAKİSTAN, ELON MUSK’IN ŞİRKETİ İLE AN-
LAŞTI 

Kazakistan fırlatma maliyetlerini düşürmek için Rus 
roketleri yerine SpaceX’in Falcon 9 roketlerini kul-
lanacağını açıkladı. Kazakistan’ın uzay araçları kap-
samında Rus roketleri yerine maliyeti daha düşük 
SpaceX’in Falcon 9 roketlerini kullanacağı öğrenildi. 
Dünyanın en önemli uzay istasyonlarından olan Bay-
konur Uzay Üssü’ne sahip olan Kazakistan SpaceX 
ile maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Kazakistan 
bilimsel amaçlı uzay aracı KazSaySat ile teknolojik 
amaçlı KazistiSat’ı uzaya yollarken Rus roketleri ye-
rine ilk defa SpaceX’in roketlerini kullandı.
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NAZARBAYEV: ENTELEKTÜEL OKULLARINDA 
YURTDIŞINDA 4 KAZAK TÜRK’Ü OKUYACAK 

Dünya Kazak Derneği birinci başkan yardımcısı Za-
utbek Turisbekov: “Nazarbayev Üniversitesi dışın-
da Nazarbayev 20 tane entelektüel okullarımız var. 
Uluslararası standartları karşılayan gelişmiş bir eği-
tim sistemi içerirler. Gelecek yıl 4.000 öğrenci Ka-
zakistan’a gelecek ve bu okullarda eğitim görecek. 
Bu proje kapsamında tüm ülkelerde Kazakları ele 
alacağız, amacımız sadece onları eğitmek değil aynı 
zamanda çocuklarımıza tanıtmaktır. Her yıl, diğer 
ülkelerden gelen 150 Kazak çocuk, Akmola bölge-
sindeki “Baldauren” yaz kampında dinlenmeye baş-
ladı,” dedi.

KAZAKİSTAN’DA, RESMİ AMBLEM DE LATİN AL-
FABESİNE ÇEVRİLDİ

Kazakistan devlet ambleminin yeni versiyonu ta-
nıtıldı. Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı 
Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Kazakistan devlet amble-
mindeki, Kiril alfabesiyle ‘’қазақстан’’ yazısı, Latin 
alfabesiyle ‘’QAZAQSTAN’’ olarak değiştirildi. 01 
Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe giren karar ile devlet 
ambleminde ulusal standartlara uygun değişiklik ya-
pılması onaylanmıştı.

ROMANYA, MECİDİYE’DE KIRIM TATARLADI 
ATATÜRK’Ü ANDI 

Romanya’daki Kırım Tatarları, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 80. yıl dönümünde anma töreni gerçekleş-
tirdi. Köstence iline bağlı olup Dobruca bölgesinde 
bulunan Mecidiye’de, bölgede yaşayan Kırım Tatar-
ları saat 09.05 öncesinde bir araya geldi. Postahane 
Parkı’nda bulunan Atatürk büstü önünde toplanılma-
sının ardından anıta çelenk bırakılarak saat 09.05’te 
saygı duruşunda bulundular.

KAZAKİSTAN’DA, ALAŞ ORDA DEVLETİ’NİN 
BELGESEL FİLMİ YAYINLANDI 

Çarlık Rusyası’nın 1917’de yıkılmasının ardından 
kurulan ilk Türk devleti Alaş Orda’nın tarihini 
anlatan “Alaş Bayrağı Altında” belgesel filminin 
galası Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapıldı. 
Kazak Film Sinema Stüdyosu tarafından Kazakistan 
Kültür ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Alaş 
Orda’nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 
beyaz perdeye aktarılan filmin galasına Kültür ve 
Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ve milletvekili 
Azat Peruaşev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KERKÜK PETROLÜ ERBİL ÜZERİNDEN TÜRKİ-
YE’YE GÖNDERİLMESİ KARARI 

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki ihtila-
fın çözülmesinin ardından, Kerkük petrolünün Erbil 
üzerinden Türkiye’ye aktarılacağı öğrenildi. DEAŞ 
terörü ve Bağdat yönetimi ile Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi (IKBY) arasındaki gerginlikten dolayı üreti-
mi durdurulan Kerkük petrollerinde düğüm çözüldü. 
Irak Petrol Bakanlığı sözcüsü İsam Cihat, Kerkük 
petrolünün Erbil üzerinden Türkiye’ye ihracatı ko-
nusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile anlaşmaya 
vardıklarını açıkladı. Cihat, Kerkük petrolünün ihra-
catının Irak Petrol şirketi Somo tarafından yapılaca-
ğını da duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather Nauert, Irak’ın Kerkük kentindeki petrol 
ihracatının tekrar başlamasının olumlu bir gelişme 
olduğunu bildirdi.
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KAZAK- KIRGIZ YAPIMI “AYKA” FİLMİ ALMAN-
YA’DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Kazakistanlı Sergey Dvorsov’un yönettiği Kırgızis-
tanlı göçmen kadının hayatını anlatan “Ayka” adlı 
film Almanya’da düzenlenen 28. Uluslararası Film 
Festivali’nde Grand Prix kazandı. Alman şehri Cot-
tbus’da düzenlenen film festivalinde 40 ülkeden 190 
film ana ödül için yarıştı. “Ayka” adlı film, Kırgızis-
tanlı Ayka isimli Kırgız göçmenin hayatını anlatıyor. 
Ekmeğinin peşinde olan Ayka para kazanmak için 
sokaklarda dolaşıyor. Kayıt olmaksızın, yozlaşmış 
polis memurları ve kurnaz vatandaşların avı olma 
riski altında olur. İstenmeyen bir gebeliğin ardından 
bebeği doğumevinde bırakır. Ama zamanla, anne 
duyguları güçlenir ve göçmen kız Ayka terkedilmiş 
bir oğlu için çaresiz bir araştırma başlatır. Baş rolde 
oynayan oyuncu, Kazakistanlı Samal Yeslyamova, 
Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncusu” 
ödülüne layık görülmüştü.

HUMUSLU TÜRKMENLER TÜRKİYE’DEN YARDIM 
BEKLİYOR: “BİZ TÜRKMENLERİ UNUTMAYIN” 

Suriye’nin Humus kenti civarında yaşayan Türk-
menler bölgenin Esad güçlerine geçmesi sonrası 
İdlib bölgesine sürüldüler. Türkmenler zor koşul-
lar altında Türkiye’den yardım bekliyor. İdlip’teki 
Türkmen göçmenlerin yaşadıkları bölgeyi ziyaret 
etti. Türkmenlerin çadırlarda zor koşullar altında ya-
şadığı görüldü. Türkçeyi unutmamış olan Humuslu 
Türkmenler muhabirlerinin sorularını Türkçe cevap-
ladı. Bölgedeki Türkmenlerden Ebu Hamza “Yağmur 
yağıyor. Kış aylarındayız. Yağmur çadırların içine 
sızıyor. Hep çamur oluyor. Çocuklar hastalanıyor, 
üşüyorlar. Türkiye hükümetine diyoruz bizi unut-
masınlar. Biz Türkmenleri unutmasınlar.” ifadelerini 
kullandı.

2. BAŞBUĞ TÜRKEŞ KUPASI TÜRK DÜNYASI 
HAPKİDO ŞAMPİYONASI 

2. Başbuğ Türkeş Kupası Türk Dünyası Hapkido 
Şampiyonası, Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, Irak 
ve Filistin’den 411 sporcunun katılımıyla Adana’da 
yapıldı. Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Fede-
rasyonu (THMAF) ve Dünya Uyuşturucuyla Müca-
dele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) tara-
fından, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler 
ve veteranlar kategorilerinde Adana Büyükşehir Be-
lediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyona, Sa-
rıçam Asım Savaş Spor Salonunda gerçekleştirildi. 
Hapkido ustalarının büyük mücadele verdiği şampi-
yonada, Türkiye, tüm kategorilerde birinciliği elde 
etti. Şampiyonada, müsabakalarda dereceye giren 
sporculara madalya ve onur belgesi verildi.

AŞKABAT’TA İPEK YOLU MİNYATÜR SERGİSİ 

Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta minyatür ustası 
Hasan Kale’nin eserlerinden oluşan mikro minyatür 
resim sergisi açıldı. Sergi, Türkiye Aşkabat Büyükel-
çiliği’nin “Büyük İpek Yolunun Yüreği Türkmenis-
tan” etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçilerle buluştu. 
Serginin açılışında bir konuşma yapan Türkiye’nin 
Aşkabat Büyükelçisi Mustafa Kapusuz, sergide, 
Anavatan’dan Atavatan’a ipek yolunun kültür öğele-
rinin paylaşıldığını belirtti. Serginin bu yıl “Büyük 
İpek Yolunun Yüreği Türkmenistan” temasıyla ger-
çekleştirilen dördüncü etkinlik olduğunu vurgulayan 
Kapusuz, kültürel ilişkilerimizi geliştirmekle ilgili 
katkıları için başta Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov olmak üzere, Kültür Bakanı ve Müze 
Müdürü’ne teşekkür etti. Sergide pirinç tanesi, çay 
yaprağı, ipek kozası, iğne, çivi, kelebek kanadı, çe-
kirdek kabuğu gibi küçük objeler üzerine çizilmiş 
Anadolu ve ipek yoluna ait kültürel ve tarihî öğeler 
bulunuyor.
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KAZAKİSTAN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SORUN-
LARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM ATTI 

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, 
Çin’in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao ile gö-
rüştü. İkili siyasi ilişkilerin, ticaretin, ekonomik, kül-
türel ve insani yardımın güncel konuların yanısıra, 
Kazakistan ve Çin arasındaki güvenlik konuları ve 
beklentiler görüşüldü. Görüşmede ayrıca Doğu Tür-
kistan’daki Kazak diasporasının Kazakistan ve Çin 
arasında yaşayan bir tür “dostluk köprüsü” olarak 
kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, Doğu 
Türkistan Kazakların haklarının ve çıkarlarının Doğu 
Türkistan’da korunmasına ilişkin sorunların, karşı-
lıklı güven, iyi komşuluk, saygı ve üst düzey stratejik 
ortaklık ruhu temelinde olumlu bir şekilde çözülece-
ği kabul edildi.

KAZAKİSTAN’DA 1,5 MİLYON KİŞİ İLK KEZ LATİN 
ALFABESİNDE YAZDI 

Kazakistan’da Kiril alfabesinden Latin alfabesine ge-
çiş planı çerçevesinde 1,5 milyon kişi ilk kez Latin 
alfabesinde toplu yazım etkinliğine katıldı. Kazakis-
tan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelin-
de düzenlenen etkinliğe katılan 1,5 milyon vatandaş, 
kütüphane ve diğer eğitim kurumlarında aynı saatte 
dinletilen ses kaydını Latin alfabesiyle kâğıda döktü. 
“Manevi Yenilenme” temalı ve 80 kelimeden oluşan 
diktenin yazılması için 30 dakika süre verildi. Dikte, 
ayrıca Kazak Radyosu ve Şaklar radyoları aracılığıyla 
da canlı seslendirildi.

ÖZBEKİSTAN’DA EVLİLİK YAŞI BÜYÜTÜLÜYOR

Özbekistan Kadınlar Komitesi evlilik yaşının 
kızlarda da erkekler gibi 18’e çıkarılması için çalışma 
başlattıklarını açıkladı. Konu ile ilgili yeni planlama 
kadın hakları komitesi Mukarram Nurmatova’nın 
başkan yardımcısı tarafından uluslararası basın 
kulübünün bir toplantısında açıklandı. Nurmatova 
yaptğı açıklamada, Özbekistan Kadınlar 
Komitesi’nin, evlenme yaşını herkes için 18 yaşına 
getirmenin daha doğru olacağına inandığını belirtti. 
Bazı bölgelerde kızların 16 yaşında evlendiğini 
sözlerine ekledi. Özbekistan’da 7 milyondan fazla 
aile olduğunu ve evlilik yaşının değişmesinin çok 
sayıda boşanmadan kaçınılmasına yardımcı olacağını 
dile getirdi.

ÖZBEKİSTAN’DAKİ TÜRK SERMAYELİ ŞİRKET 
SAYISI YÜZDE 50 ARTTI 

Özbekistan-Türkiye-Bolu ilişkilerinin geliştirilmesi 
amacıyla Özbekistan Büyükelçiliği tarafından 
düzenlenen “Ticaret ve Turizm” konulu toplantıda 
konuşan Azamov, Bolu’ya Özbekistan’ı tanıtmak ve 
oradaki imkânlar ile iş fırsatlarını konuşmak için gel-
diklerini söyledi. Özbekistan’ın son yıllarda çok fark-
lı bir dönem yaşadığının altını çizen Azamov, “Ülke 
25 yıl dışa kapalı denilebilecek bir dönem geçirdi, 
ticarete ve yurt dışına kapalıydı. Bu kadar dışa açık 
değildi ama şimdi çok farklı bir yapıya kavuştuk.” 
diye konuştu. Özbekistan’ın son yaşanan ekonomik 
reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri 
arasında yer aldığına dikkati çeken Azamov, “Ülke-
mizde geçen sene döviz reformu oldu. Ekonomi yüz-
de 5,5 büyüdü ama bu serbest döviz kuruna geçtikten 
sonra ekonomi büyüklüğü de değişti. Ülkemizdeki 
döviz kuru reformu nedeniyle büyümemiz yavaşladı 
ve 5,5’da kaldı. Buna rağmen dünyanın en hızlı bü-
yüyen ekonomilerinden biriyiz.” şeklinde konuştu.
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“KÜÇÜK PRENS” KİTABI İLK DEFA KUMUK TÜRK-
ÇESİ’NE ÇEVRİLDİ 

Rusya Yazarlar Birliği’nin Dağıstanlı genç üyesi, 
şair ve öğretmen Kumuk Türkü Nuryana Arslanova, 
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry’nin dünya 
genelinde 300’den fazla dile çevrilen meşhur eseri 
“Küçük Prens”i Kumuk Türkçesi’ne çevirdi. Birçok 
Türk lehçeleri ile birlikte dünya genelinde 300’ü aş-
kın dile çevrilen “Küçük Prens” artık Kumuk dilinde 
de okunabilecek. Fransız yazar ve pilot Antoine de 
Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943’te yayım-
lanan masal, dünyanın en çok okunan kitaplarından 
biridir. Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin 
dünyası anlatılır.

MOSKOVA’DA “TÜRK KÜLTÜRÜ GÜNÜ” YAPILDI 

Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Devlet 
Beşeri Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 
etkinliğe Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin 
Diriöz, Üniversite Başkanı Prof. Dr. Efim Pivovar, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vera Zabotkina, Mos-
kova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer 
Özkan ve Rus-Türk Eğitim ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Alexander Vasilyev katıldı. Üniver-
sitede Türkoloji bölümünde okuyan öğrencilerin Tür-
kiye ile ilgili tanıtıcı sunum yaptığı, Türk şiirinden, 
şarkılarından, Nasrettin Hoca fıkralarından örnekle-
rin verildiği etkinlikte ebru sanatı atölye çalışması da 
izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Moskova Yunus 
Emre Enstitüsü Müdürü Özkan, yaptığı konuşmada, 
Rusya’daki üniversitelerde pek çok Türkolog ve Tür-
koloji bölümü öğrencisi bulunduğuna dikkati çeke-
rek, bunlarla yakın ilişki içerisinde olduklarını dile 
getirdi.

TÜRKMENİSTAN’DAN, AFGANİSTAN’A CAMİ İN-
ŞASI 

Faryab’ın Akine Sınır Kapısı’nda düzenlenen cami 
temel atma törenine Türkmenistan’dan Meclis Baş-
kan Yardımcısı Kasımkuli Babayiv, Demiryolları 
Bakanı Atamuradov Azad Silapoviç, Lebap vilayeti 
Valisi Ata Haliyiv Tangriguli Recepguliyiviç ve Ka-
bil Büyükelçisi Hoja Ovezov ile Afganistan Demir-
yolları Başkanı Yama Şams katıldı. Babayiv, burada 
yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi bağlara 
işaret ederek, komşu iki ülkenin farklı alanlarda iliş-
kilerini geliştirdiğini belirtti. Konuşmaların ardından 
kurdele kesimiyle caminin temeli atıldı. Caminin 
Aralık 2020’de ibadete açılması planlandı.

KAZAKİSTAN’DA OSMANLI BELGELERİ SERGİSİ 
AÇILDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Ens-
titüsü ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Astana ofisi 
tarafından, Kazakistan Devlet Merkez Müzesi ve 
Türkiye Devlet Arşivleri Başkanlığının destekleriy-
le düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye’nin 
Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Vakur Sümer ve YEE 
Astana Müdür Vekili Almagül İsina’nın yanı sıra çok 
sayıda davetli katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in “Manevi yenilenme” 
(Ruhani Cangıru) projesi çerçevesinde Kazakistan 
Devlet Merkez Müzesinde açılan sergide, Türkiye 
Devlet Arşivlerinden alınan Osmanlı Devleti ile 
Orta Asya Hanlıkları arasındaki ilişkileri gösteren 
40 resmi belge sergilendi. Sergide yer alan belgeler 
arasında, Kazak Hanı Muhammed Kayıp Han ile 
dönemin Osmanlı Sultanının 1713’teki mektup ve 
diğer tarihi yazışmaları da yer aldı.
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NAZARBAYEV’DEN “ BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜ-
ZE TÜRK MEDENİYETİ” PROJE ÖNERİSİ 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı site-
sinde yayımlanan “Büyük bozkırın yedi kenarı” ma-
kalesinde Kazakistan’ın Türklerin ata yurdu olduğu-
na işaret ederek, “Buradan diğer ülke ve bölgelerdeki 
tarihi süreçlere önemli katkıda bulunan Türk aşiret-
leri ve halkları dünyanın farklı yerlerine gitmiştir.” 
dedi. “Başlangıçtan günümüze Türk Medeniyeti” 
projesini başlatmak gerektiğine dikkati çeken Nazar-
bayev, “Bu çerçevede 2019’da Astana’da Dünya Tür-
koloji Kongresi ve çeşitli ülkelerin müzelerinde eski 
Türk eserlerinin sergilendiği Türk Halkları Günleri 
etkinlikleri organize edilebilir.” ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN- KAZAKİSTAN GENÇLİK FORUMU 
BAKÜ’DE YAPILDI 

Forum 2017 yılında Azerbaycan-Kazakistan tica-
ri-ekonomik işbirliği için ortak Hükümetlerarası Ko-
misyon’un 14. oturumunun protokolüne ve geçen yıl 
21 Eylül’de Aktauda düzenlenen Azerbaycan-Kaza-
kistan gençlerinin işbirliğini günü çerçevesinde elde 
edilmiş anlaşmaya göre düzenlendi. Forumun amacı, 
ülkelerimiz arasında gençlik alanında işbirliği ge-
liştirmek, karşılıklı deneyim ve bilgi alışverişi için 
şartlar yaratmak. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı İntikam Babayev iki ülke arasında 
asırlık tarihe sahip ilişkilerimizin tüm alanlarda başa-
rıyla devam ettiğini söyledi.

KIRGIZİSTAN ALTININ DIŞ ÜLKELERE KAÇIŞINI 
ENGELLEMEK İÇİN VERGİ KOYDU 

Kırgızistan altın cevherine ihracat vergisini arttırma 
kararı aldı. Karar Ekonomi Bakanlığı maliye politi-
kası başkanı Kuban Aydaraliev tarafından düzenle-
nen basın toplantısında açıklandı. Yeni karara göre 
altın cevheri ihracat vergisi yüzde 3 oranında artırıl-
dı. Altın ve rafine altın oranları ülkede aynı seviye-
de kaldı. Kuban Aydaraliyev, değişimin hedefinin, 
maden şirketlerinin Kırgızistan’da işleme tesisi aç-
maya teşvik etmek olduğunu söyleyerek, “Kumtor’a 
ek olarak, tüm şirketler altın cevherlerini çıkarmak 
konusunda Kırgızistan’da yoğunlaşmaktadır. Cevher 
Kazakistan, Çin ve Türkiye’de işlenir. Bizim altın-
larımızın burada kalmasını ya da ülkeye dönmesini 
istiyoruz ” dedi.

KAZAKİSTAN’IN EKONOMİSİ YÜZDE 4,1 BÜYÜDÜ 

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleyme-
nov, ocak-ekim aylarında ülke ekonomisinin yüzde 
4,1 büyüdüğünü söyledi. Bakan Suleymenov, Bakan-
lar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu yı-
lın ocak-ekim aylarında ülke ekonomisindeki büyü-
me eğiliminin devam ettiğini belirterek, “Gayri safi 
yurt içi milli hasılasındaki büyüme rapor döneminde 
(ocak-ekim) yüzde 4,1 oldu.” dedi. Ekonomik büyü-
menin temel faktörlerinin yüksek yatırım aktifliği, 
enflasyonun yavaşlaması ve ekonominin temel sek-
törlerindeki üretimin artması olduğunu dile getiren 
Suleymenov, yıllık enflasyonun oranının yüzde 5,3 
olduğunu ve bunun son 3 yılın en düşük seviyesi ol-
duğunu söyledi.
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VECİYE KAŞKA, KIRIM’DA DUALARLA ANILDI 

Rus işgali altında bulunan Kırım’ın Karasupazar böl-
gesi Üçköz (Novoklyonovo) köyünde, işgalcilerin 
komplosu sonucu hayatını kaybeden Kırım Tatar mil-
li hareketinin efsanevi ismi Veciye Kaşka’nın ölümü-
nün birinci yıl dönümü için mevlit okundu.  Ukrayna 
ana kısmından ve Kırım’ın çeşitli yerlerinden gelen 
insanlar, siyasi tutsakların akrabaları, avukatlar, hak 
savunucular ve sivil aktivistler Veciye Kaşka’nın ya-
şadığı evde toplanarak Kırım Tatar milli hareketinin 
unutulmaz ismini dualarla andı.

KAZAKİSTAN’DA TÜRK OKÇULUĞU KURSU

 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türk Okçuluğu 2. 
dönem kursları başladı. Türkiye’de okçuluk kursla-
rında eğitim gören Kazakların verdiği kursların ilk 
dersinde kursiyerlere Türk okçuluğunun tarihi ve te-
mel kuralları hakkında bilgi aktarıldı. Astana Yunus 
Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül 
İsina, yaptığı açıklamada, kurslara 50’den fazla ki-
şinin başvurduğunu belirterek, “Kazakistan’da şubat 
ayında açtığımız birinci dönem kursuna gösterilen 
ilgi hiç eksilmedi, aksine daha da arttığını kayıtlardan 
görüyoruz.” dedi. Kursların amacının Türk halkları-
nın ortak ata sporunu canlandırmak olduğunu vurgu-
layan İsina, kursları başarıyla tamamlayan 2 kişinin 
gelecek yıl Türkiye’de yapılacak uluslararası okçu-
luk yarışmasına katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

SÖMÜRGECİ SOVYET REJİMİNİN İZLERİ KAZA-
KİSTAN SOKAKLARINDAN KALDIRILDI 

Kazakistan’ın Karağandı şehrinde Sovyet dönemin-
den kalma sokak isimleri değiştirildi. İsim değişikliği 
ile ilgili yerel sakinlere hiç bir maliyet yansıtılmaya-
cağı tüm adres tabela değişimlerinin şehir bütçesin-
den karşılanacağı belirtildi. İsimleri değiştirilecek 
altı sokak ile ilgili yapılan referanduma 200 kişi ka-
tıldı. İsimleri Toplu, Ovalnaya, Parovoznaya, Porto-
vskaya, Piketnaya ve Arable olan sokaklar Zhakalau 
(kıyı), Taldy (koru), Bereke (lütuf, refah), Sayakhat 
(yolculuk), Samal (serin esinti, hoş esinti) ve Tumar 
(tılsım, muska) oldu. Sovyetler Birliği günlerinde 
sokaklara verilen isimlerin eskimiş ve değiştirilme-
si gerektiğini savunarak başlatılan organizasyon ile 
yeni sokak isimlerinin hem şehrin imajını değiştire-
ceği hem de yerel halkın ruhsal durumunu düzelte-
ceği belirtildi. İsmi değiştirilen altı caddenin tamamı 
özel sektör firmalarının olduğu 347 binayı kapsıyor.

EMEKTAR GAZETECİ M. KEMAL SALLI’YA GASPI-
RALI İSMAİL ÖDÜLÜ 

Uluslararası Türk Akademisi tarafından Türk Ha-
ber’in haber müdürü emektar gazeteci M. Kemal 
Sallı’ya Gaspıralı İsmail ödülü verildi. Uluslararası 
Türk Akademisi tarafından Kazakistan’ın Türkistan 
kentinde, Türkistan Eyalet Valisi Canseyit Tüymeba-
yev’in himayesine Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak 
Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferans çerçeve-
sinde verildi.  “Kutsal Türkistan ve Türk Dünyasının 
Manevi Yenilenmesi” konulu uluslararası bilimsel ve 
uygulamalı, üç oturumlu konferans dolayısıyla dü-
zenlenen ödül töreninde, emektar gazeteci Sallı’ya, 
Türk Dünyası konusunda yaptığı yayınlar ve hiz-
metlerinden dolayı “İsmail Gaspıralı Ödülü” verildi. 
Ödül Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
Darkan Kıdırali tarafından takdim edildi.
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KAZAKİSTAN’DA İLK PEDOFİL KISIRLAŞTIRILDI 

Ülkenin tarihinde ilk kez Kazakistan makamları 
bir pedofil kimyasal kastrasyona maruz kalmıştır. 
Pedofili için böyle bir cezalandırma yöntemine izin 
veren yeni bir yasanın kabul edilmesinden birkaç 
ay sonra yerine getirilmiştir. Yetkililer, Türkistan 
bölgesinden isminin açıklanması istemeyen bir 
kişinin ülkenin Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin 
gözetiminde bir enjeksiyon aldığını açıkladı. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
çocuklara saldıran erkeklere 2000 enjeksiyon 
karşılığında 25 bin dolardan fazla para ayırdı.

GÜRCİSTAN’DAN AZERBAYCAN SKANDALI 

Gürcistan’da yaşayan milliyetçi soydaşları için toy 
meclisine iştirak etmek ve teşkilat görüşmeler için 
yola çıkan MGT Başkanı İskender Osmanlı, MGT 
Yönetim Kurulu üyesi Zakir Kerimli ve MGT görev-
lisi Müşvik Veliyev “Tsiteli Khidi” sınır geçiş kara-
kolunda 3 saatlik bekletilmenin ardından MGT yöne-
timi öne sürülerek ülkeye girişleri engellendi. Olayda 
giriş yasağını tasdikleyen Gürcistan sınır sorumluları 
meselenin Gürcistan’ın Bakü Büyükelçiliği ile görü-
şülmesi gerektiğini ifade etti.

KATAR BÜYÜKELÇİĞİNDE CENGİZ AYTMATOV 
KÜTÜPHANESİ 

Kırgızistan’ın Katar Büyükelçiliği binasında dünyayı 
kalemiyle fetheden büyük yazar Cengiz Aytmatov’un 
eserlerinden oluşan küçük bir kütüphane açıldı. Kü-
tüphanede, yazarın Kırgızca, Rusça, İngilizce, Al-
manca, Arapça eserleri yer alıyor. Kütüphane ayrıca, 
8 ciltte tam bir çalışma içermektedir. Buna ek, edebi 
bir köşede yazarın eserlerinden uyarlanıp çekilmiş 
filmler ve yazarın kendisini anlatan belgeseller gös-
teriliyor. Edebi köşenin organize edilmesinin ana 
hedefi, hem yabancı hem de yerel okurların ve Kır-
gızistan’ın Katar’daki göçmen işçilerinin eserlerinin 
tanıtılması için şartlar yaratmaktır.

KAZAKİSTAN TÜRKLERİ VİZE OLMADAN ÜÇ AY 
TÜRKİYE’DE KALABİLECEK 

Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptı-
ğı açıklamada sözcü Aibek Smadiyarov, “10 Kasım 
2018 tarihli Türkiye Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne 
göre, Kazakistan da dâhil olmak üzere birçok ülke-
nin vatandaşları 90 gün boyunca Türkiye’de vizesiz 
kalma hakkını elde ettiler. Daha önce, son teslim tari-
hi 30 gündü. “ dedi. Ayrıca, Kazakistan vatandaşları 
için Tayland’a vize ücretlerinin geçici olarak kaldırıl-
dığını da bildirdi.  

KIRGIZİSTAN’DA ERKEN YILBAŞI HAZIRLIĞI 

Kırgızistan’da kışın erken gelmesi sebebiyle yılba-
şı kutlamaları için hazırlıklar başladı. Aralık ayının 
ortalarında kurulan Noel ağacı bu yıl Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’teki Ala Too Merkezi’nde Kasım 
ayında kuruldu. Çin’in Bişkek Büyükelçiliği tarafın-
dan 2015’te hediye olarak verilen 25 metre yüksek-
liğinde yılbaşı ağacının süslendirme ve ışıklandırma 
işleri ülkede başladı. Yılbaşı ağacı bu yıl 350 oyun-
cak, 4 bin 900 metre uzunluğundaki bir yılbaşı ağacı 
paterni, 240 metrelik bir LED çelenk ve 240 metre 
uzunluğunda bir cicili ile süslendirilecek. Kurulum 
içinde çok renkli ışıklar ve kar leoparı, kızıl geyik, 
argali ve altın kartal gibi hayvanlar ile buz slaytları 
tarafından çevrelenecek. Meydanın çevresine yer-
leştirilen yirmi fıskiye de on altı kristal ve ışıklı buz 
kristali barındırır.

KERKÜK’TE TARİHİ OSMANLI ÇARŞISI YANDI 

Kerkük’teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önem-
li ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Kayseri 
Çarşısı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Çoğun-
luğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıda 
kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangında 
büyük hasar meydana geldi.  Yaklaşık 200 yıllık geç-
mişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede 
işyerini sardı. Can kaybının olmadığı, ancak büyük 
maddi zarara yol açtığı belirtildi.
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JEENBEKOV: ÜLKEDE DAHA FAZLA ÜRETİM, 
DAHA AZ YURTTAŞ İŞ İÇİN AYRIM KARARI 

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Soonbay Je-
enbekov, “Bugün devlet politikamız, ülkenin kalkın-
masına katkıda bulunacak, vatandaşların refahını ar-
tıracak girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor. Ülkenin 
finans kurumlarının tüm kaynakları kırsal alanlarda 
gelişmeyi ve bölgelerdeki girişimciliği destekleme-
yi amaçlıyor. Ülkede daha fazla üretim, daha fazla iş 
ve daha az vatandaşlar, kazanç arayışlarında evlerini 
terk edecekler, ” şeklinde konuştu. Tokmok’da 630 
kişi çalışıyor, Bişkek’teki deney atölyesinde 75 kişi 
çalışıyor. Toplamda, şirket 705 kişi istihdam ediyor. 
Şirket, Kazakistan, Rusya, Almanya, Türkiye, ABD, 
Özbekistan şirketleriyle iş birliği yapmaktadır. Satış 
pazarları - Kırgızistan (% 55), Rusya (% 27), Kaza-
kistan (% 10) ve Özbekistan (% 8). Üretim kapasitesi 
- ayda 100 ton yün ve 30 bin triko şeklinde açıklama 
yaptı.  

ÖZBEK TÜRKLERİNİN EN ÇOK GÖÇ ETTİĞİ 
ÜLKELER AÇIKLANDI 

Özbek Türklerinin göç için en çok başta Rusya 
olmak üzere AB ülkeleri, Türkiye ve Güneydoğu 
Asya ülkelerini seçtiği açıklandı. 1991 yılında 
bağımsızlığını kazanan ülkenin yoğun göç 
vermesinde İslam Kerimov döneminin baskıcı rejimi, 
ekonominin yanlış yönetilmesi ve yolsuzluğun etkili 
olduğu belirtildi. 33 milyonluk ülkenin yaklaşık se-
kiz milyonu ülke sınırlarının dışında yaşadığı tahmin 
ediliyor.  

ÖZBEKİSTAN İLK DEFA BÜYÜK ÇAPLI ASKERİ 
TATBİKAT DÜZNENLEDİ 

Özbekistan, bağımsızlığından bu yana ilk geniş 
kapsamlı askeri tatbikatını gerçekleştirdi. Savunma 
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke 
tarihindeki en geniş kapsamlı askeri tatbikat 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla 
düzenlendi. Tatbikat 5 gün ve 4 etaptan oluştu. As-
keri araç ve uçakların kullanıldığı tatbikatta silahlı 
kuvvetlerin taktik ve pratik askeri hazırlığının göz-
den geçirilmesi amaçlanıyor.

TİKA’DAN AZERBAYCANLI ARICILARA DESTEK 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Azerbaycan’ın Sumayı kentinde Karabağ 
göçmeni bal üreticileri için bal paketleme ve arı keki 
üretim tesisi kurdu. Tesisin açılışına Türkiye’nin 
Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, işgal altında bulu-
nan Gubadlı ilinin Valisi Malik İsagov, TİKA Bakü 
Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbay-
can’da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşları-
nın temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ve vatandaş-
lar katıldı. Tesisin açılışını gerçekleştiren Büyükelçi 
Özoral ve Vali İsagov, yetkililerden bilgi aldı. Özoral, 
TİKA’nın dünyada en fazla yardım ettiği ülkelerden 
birinin Azerbaycan olduğunu bildirdi. TİKA’nın pro-
jelerinin ülkenin kalkınmasına ve Azerbaycan hal-
kının geçimine katkı sağladığını ifade eden Özoral, 
“Türkiye olarak Azerbaycan’ın ihtiyaç duyduğu her 
konuda elimizden gelen her desteği sağlamaya çalı-
şıyoruz. Temel felsefemiz de ‘iki devlet, bir millet’ 
sloganıdır. Burayı da kendi vatanımız bilerek Türki-
ye’nin gelişmesi için ne yapıyorsak Azerbaycan’da 
da aynı hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz.” 
Dedi

KAZAKİSTAN’DA DÖVİZ BÜROLARINDA ALTIN 
KÜLÇE SATIŞI BAŞLADI 

Kazakistan Merkez Bankası, 30Kasım 2018’den iti-
baren ülkede bulunan döviz bürolarında altın külçe 
satışına izin verileceğini duyurdu. Kazakistan Mer-
kez Bankası yayınladığı açıklamada döviz büroları-
nın altın külçe satışına onay verdiğini duyurdu. Va-
tandaşlar parasını 10.20.50 ve 100 gram ağırlığındaki 
altın külçelere yatırabilecek. Kazakistan’da altın kül-
çe satışı izni ilk olarak 2017 yılında bankalara veril-
mişti.
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KAZAKİSTAN’DA “BOZKURT” TEMALI PARA BA-
SILDI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in Türk tarihi ve medeniyeti üzerine ülke çapın-
da başlattığı “Başlangıcından Günümüze Türk Me-
deniyeti” projesi ile ülkede Türk dünyasına yönelik 
pek çok çalışma yapılacağı biliniyordu. Kazakistan, 
konuyla ilgili yeni bir hamleye imza atarak “bozkurt 
(gökbörü)” simgeli ulusal para bastı. Kazakistan’ın 
ulusal parası “tenge”ye, Türk kültürüne dair mitolo-
jik bir öge olan gökbörünün basılması, Kazakistan’da 
bir devlet projesi olarak yürütülen “ruhani yenilen-
me” hamlesi ve geçtiğimiz günlerde Başkan Nazar-
bayev’in kaleme aldığı Türk dünyasında geniş yankı 
“Ulu Bozkırın Yedi Yönü” makalesi etkili oldu.

ÖZBEKİSTAN ULUSLARARASI GÖÇ ÖRGÜTÜ 
ÜYESİ OLDU 

Uluslararası Göç Örgütü Konseyi, Özbekistan’ın ör-
güte katılma başvurusunu onayladı. Böylece bu ülke 
örgütün 173. üyesi oldu. Özbekistan’ın örgüte üye-
liği, İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakan Yardım-
cısı Bahodir Nizomov’un temsil ettiği Özbek hükü-
metinin talebi üzerine konsey toplantısı gündemine 
alındı. Toplantıda Özbekistan, örgütün üyesi olarak 
kabul edildi. Böylece, Orta Asya’nın en kalabalık ül-
kesi Özbekistan, örgüte üye olan bölgedeki en son 
ülke oldu.

TÜRK KIZILAYINDAN BOSNA HERSEK’TEKİ SI-
ĞINMACILARA YARDIM 

Bosna Hersek’teki sığınmacıların kış öncesinde ba-
rınma koşullarını iyileştirmek amacıyla Türkiye’den 
gönderilen yardımlar başkent Saraybosna’ya ulaştı. 
Türk Kızılayı tarafından Bosna Hersek Kızılhaç Ör-
gütü ile iş birliğinde organize edilen yardım kampan-
yası kapsamında,  Türkiye’den yola çıkan yardım 
malzemeleri, Bosna Hersek’te bulunan binlerce sı-
ğınmacının soğuk kış aylarını rahat geçirmesini sağ-
layacak. Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü 
Göksen Yenigül, Bosna Hersek’teki sığınmacı krizi-
ne yönelik daha önce böyle bir çalışma yapılmadı-
ğını ifade ederek Bosna Hersek’e sığınmacı krizinde 
hem destek olduklarını hem de bilgi aktardıklarını 
belirtti. Dokuz tırdan oluşan yardım konvoyunda 22 
adet genel maksat çadır, 300 adet barınma çadırı, 10 
bin adet battaniye, 1000 adet mutfak seti ve 2 adet 2 
bin kişilik seyyar mutfak olduğunu aktaran Yenigül, 
buna ek olarak kışlık giyecek yardımı da yapılacağını 
kaydetti.

ÖZBEKİSTAN’DAN TÜRK MÜTEAHHİTLERE 
YATIRIM ÇAĞRISI 

Özbekistan İnşaat Malzemeleri Birliği Başkanı Batır 
Zaripov, Türkiye’nin inşaat sektöründeki zengin 
deneyiminden istifade etmek istediklerini belirterek, 
Türk müteahhitlere yatırım çağrısında bulundu. 
Bakanlık statüsünde bulunan ve ülkedeki tüm inşaat 
malzemeleri üreticilerini birleştiren birliğin Başkanı 
Zaripov, Özbekistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının 
karşılıklı ziyaretlerinin ardından iki ülke arasındaki 
ilişkilerin üst düzeye çıktığını ve bu çerçevede Tür-
kiye ile inşaat ve inşaat malzemeleri alanlarındaki iş 
birliğini de geliştirmek istediklerini kaydetti.  Zari-
pov, son 2 yılda hükümetin çalışmaları sonucunda 
Özbekistan’ın yatırım alanında en olumlu koşullar 
sağlayan ülkeler arasına girdiğini dile getirerek, bu 
kapsamda alınan karar ve yasaların inşaat sektörünün 
geliştirilmesi için yeni imkân ve fırsatlar sunduğunu 
bildirdi.
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TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN’A 1,5 MLYAR KİLOVAT 
SAAT ELEKTRİK İHRAÇ ETTİ 

Tacikistan’ın “Barki Tajik” devlet elektrik işletme-
sinden yapılan açıklamada, 9 yıl aradan sonra Öz-
bekistan’a yeniden elektrik ihraç etmeye başlayan 
Tacikistan’ın, yılın nisan-eylül döneminde bu ülke-
ye 1 milyar 480 milyon kilovat saat elektrik sattığı 
bildirildi. Söz konusu ticarette Özbek tarafının bir 
kilovat-saat elektrik için Tacikistan’a 2 sent ödediği 
kaydedildi. Açıklamada, Tacikistan’ın nisan ayından 
başlayarak Özbekistan’a ihraç ettiği elektriği ekim 
itibarıyla iç piyasaya arz etmek amacıyla durdurduğu 
vurgulandı.

KOSOVA, İNTERPOL’E ÜYE OLAMADI 

İnterpol genel kurulunda Kosova’nın üyelik başvurusu 
ile ilgili yapılan oylamadan yeterli sayı çıkmadı. 
Oylamanın ikinci turunda Kosova’ya 68 evet, 51 
hayır ve 16 çekimser oy kullanıldı. Dolayısıyla 
Kosova, büyük ümitlerle gittiği Dubai’den eli boş 
döndü. Makedonya, Kosova’nın İnterpol üyeliği 
konusunda evet oyu kullandı. Kosova’nın üyeliğinin 
engellenmesinin sadece suça ve suç unsurlarına 
hizmet ettiği kaydedildi.

MAKEDONYA İLERLEME RAPORU AVRUPA PAR-
LEMENTOSUNDAN GEÇTİ 

Avrupa Parlamentosu, Makedonya raportörü İvo 
Vajgl’ın sunduğu ilerleme raporunu 470’e karşı 116 
oyla kabul etti. Makedonya’nın 2019 yılının haziran 
ayında AB’yle katılım müzakerelerine başlamasını 
öngören raporda, ülkeden özellikle reformlar, yargı 
ve yolsuzlukla mücadele adımlar atılması istendi. 
Avrupa Parlamentosunu Sosyal Demokratlar kanadı, 
Macaristan’a sığınma talebi kabul edilen eski Başba-
kanı Nikola Gruevski’nin iade edilmesi konusunda 
adımlar atılmasını istedi.

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRKÇE KURSU AÇILDI 

Türkçe dil eğitimi kursu faaliyete başladı. İlk etapta 
25 Özbek öğrencinin Türkçe öğrendiği kursun ilk 
Türkçe dersini Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar 
Şen verdi. Büyükelçi Şen, 2 yıl önce geldiği ülke-
de kısa sürede Özbekçe öğrendiğini, aynı kökten 
gelen Özbek ve Türk dillerinin birbirine çok yakın 
olduğunu belirterek, “Bir yabancı 1-1,5 yılda Türk-
çe öğreniyorsa, bir Özbek en fazla 3-4 ayda Türkçe 
öğrenebilir. Sizler, Türkçe dil merkezinin ilk öğrenci-
lerisiniz.” dedi. Türkçe eğitim kursunda Yunus Emre 
Enstitüsü (YEE) tarafından hazırlanan Türkçe kitap-
ların okutulacağını dile getiren Şen, Özbekistan’da 
YEE merkezi açmayı istediklerini belirtti. Büyükelçi 
Şen, daha sonra Özbek öğrencilere kitap, defter ve 
kalem hediye etti. 

PETROL ÜLKESİ AZERBAYCAN TARIMINI GELİŞ-
TİRME YOLUNDA 

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve düşüşün 
ardından bu alan dışındaki yatırımlarını artıran Azer-
baycan, son yıllarda özellikle tarım sektörünün geliş-
mesi için yoğun çalışmalar başlattı. Farklı reform ve 
teşvik programları uygulama kararı alan Azerbaycan 
yönetimi, önce tarım ürünlerine iç talebi sağlamayı, 
verimliliği artırmayı, bilimsel yaklaşımların sektörde 
uygulanmasını ve ihracat fırsatlarını genişletmeyi he-
def olarak belirledi.
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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: Ekim2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 32: Kasım 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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