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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Aralık 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, “Aralık 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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TÜRKMENİSTAN’DAN DİJİTAL EKONOMİ 
HAMLESİ 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Ber-
dimuhamedov başkanlığında Bakanlar Kurulu 
toplantısı gerçekleştirildi. Ülkenin iç ve dış gün-
deminin ele alındığı toplantıda, dijital ekonomiye 
geçişin hızlandırılmasına yönelik önemli kararlar 
alındı. Türkmenistan Devlet Başkanı, 2019-2025 
yılları için dijital ekonominin gelişim kavramını 
onayladı. Ulusal bilgi ve iletişim teknolojisi siste-
minin mevcut durumunu, kavramın amaçlarını ve 
hedeflerini, uygulanmasının yolları ve mekaniz-
malarını ve beklenen sonuçları yansıtan 7 bölüm-
den oluşmaktadır. Modern koşullarda, yenilikçi 
teknolojilerin başarılı bir şekilde kullanılmasının 
önemli olduğuna dikkat çeken Türkmen Lider, 
Türkmenistan’ın 2019-2025 yılları için dijital 
ekonomi gelişim kavramının uygulanmasına yö-
nelik kararnameyi imzaladı.

KIRGIZİSTAN REFAH SIRALAMASINDA 78. SI-
RADA 
Kırgızistan refah seviyesi 
sıralamasında 78. sırada yer 
alarak, bir yılda dört pozisyon 
yükseldi. İngiliz araştırma 
merkezi Legatum Enstitüsü 
tarafından yayınlanan rapora 
göre, 2017 yılında 82. sıraya yerleşen Kırgızistan 
bu yıl refah düzeyi açısından 78.inci oldu. Orta 
Asya ülkeleri arasında Kazakistan 73. sıradayken, 
Tacikistan 101.inci, Özbekistan ve Türkmenistan 
ise veri eksikliği nedeniyle sıralanmadı. 
Ekonominin kalitesi, iş ortamı, hükümet, kişisel 
özgürlük, sosyal sermaye, güvenlik, eğitim, sağlık 
ve çevre olmak üzere toplam dokuz gösterge 
üzerinde çalışılmıştır.

AYTMATOV’UN 90. YILDÖNÜMÜNDE DİPLO-
MATİK KABUL TÖRENİ
Türkiye’nin başkenti Ankara’da Kırgızistan 
Cumhuriyeti’nin 27. yıldönümüne ve dünya-
ca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 
90.yılına ithaf edilen diplomatik kabul töreni ya-
pıldı.  Etkinlikte konuşma yapan Kırgızistan’ın 
Ankara Büyükelçisi İbragim Cunusov, ikili iş 
birliğin dinamiklerine işaret ederek, mevcut ikili 
ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. 
Kırgızistan’ın dış politikası hakkında bilgi veren 
Büyükelçi Cunusov, her düzeyde ikili ilişkile-
rin yoğunlaşmasına katkıda bulunan Kırgızistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 9-11 Nisan 2018 resmi zi-
yaretinde kişisel ilişkilerin kurulduğunu kaydetti. 
Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov sa-
yesinde dünyanın Kırgızistan’ı tanıdığını belirten 
Cunusov, yazarın özel katkısına vurgu yaptı.

AHISKA TÜRKLERİNİN SÜRGÜNÜNÜ BİR KIR-
GIZ TÜRK’Ü TANIK ANLATTI 
85 yaşındaki Kırgız Buzubek Turmanbetov, Ahıs-
ka Türklerinin sürgününe dair tanıklığını anlattı. 
Kırgızistan’da yaşayan, 85 yaşındaki Buzubek 
Turmanbetov, Ahıska Türklerinin Sovyetler Bir-
liği rejimi tarafından Ahıska’dan Kırgızistan’a 
sürgün edilişinin 74’üncü yılında tanıklıklarını 
anlattı. Ülkenin kuzeyindeki Çuy Bölgesi Mos-
kova ilçesinde yaşayan Turmanbetov, 14 Aralık 
1944’te köyüne yakın mesafede bulunan tren is-
tasyona indirilen Türk aileleriyle ilgili yaşananları 
dün gibi hatırladığını belirtti. O tarihte 11 yaşında 
olan Turmanbetov, dönemin köy yöneticisinin ta-
limatıyla trenden inen Türkleri taşımak üzere at 
arabasıyla istasyona gittiğini söyledi. İstasyon-
daki insanların gözyaşlarının hafızasında yer et-
tiğini vurgulayan Turmanbetov, şöyle devam etti: 
“Ailelerimizde babalarımız yoktu. Büyükler sa-
vaştaydı. Köydeki tüm çocuklar at arabasını kul-
lanmayı beceriyordu. Köyde sadece kadınlar ve 
gençler vardı. İstasyon durağına 7-8 at arabasıyla 
gittik. Vardığımızda çok sayıda ağlayan kadın ve 
çocuk vardı. Daha sonra insanlar at arabalarımıza 
bindirildi. Bizim köyümüze 17 aile düştü. Araba-
ma 3 aile mensubunu aldım ve köye götürdüm.” 
şeklinde konuştu.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA KIRGIZ TÜRKLERİ DE 
TOPLAMA KAMPLARINDA 
Doğu Türkistan’da Aksu ve Kaşgar şehirleri ara-
sında, Kırgızistan sınırına yakın bölgelerde Kır-
gız Türkleri yaşıyor. Nisan 2017’den beri açılan 
toplama kamplarında birçok Kırgız Türkünün 
de bulunduğu belirtildi. Bu baskılara karşı Kır-
gızistan’da “Çin’deki Kırgızları Koruma Komi-
tesi” kuruldu. Komite, Kırgızistan’a yerleşmiş 
olan Doğu Türkistanlı Kırgızlardan oluşuyor. 
İlk toplantılarını 29 Kasım’da Bişkek’te yapan 
komite üyeleri, birçok akrabalarının toplama 
kamplarında tutulduğunu belirtti. Kırgızistan’ın 
yanı sıra Kazakistan’da da büyük bir Doğu 
Türkistanlı Kazak diasporası oluştu. Birçok Doğu 
Türkistanlı Kazak ailelerinin bir kısmının toplama 
kampında olduğunu ve birçok çocuğun anne veya 
babası toplama kamplarında tutulduğu belirtildi.

TÜRKİYE, KERKÜK’TE VİZE BAŞVURU MER-
KEZİ AÇMA KARARI 
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 
Türkiye’ye vize başvurusunda kolaylığın sağlan-
ması amacıyla Kerkük’te bir merkezin açılacağını 
belirtti. Yıldız, Türkmenlerin yoğunlukta yaşadı-
ğı Tazehurmatu kasabasını ziyaret etti. Kasabada-
ki yetkililerle bir araya gelen Yıldız, Türkiye vi-
zesinde kolaylığın sağlanması için Kerkük’te bir 
başvuru merkezi açılacağını ifade etti. Türkmen-
lerin yoğunlukta olduğu Kerkük’te, Türkiye’nin 
resmi bir temsilcilik açması konusuna da değinen 
Yıldız, “Önümüzdeki dönemde, Irak merkezi hü-
kümeti ile oturup Türkiye’nin resmi temsilciliği-
nin burada olması yönünde konuşacağız. Türk-
men kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek 
için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu. 
Yıldız, açılması hedeflenen ofis bünyesinde farklı 
hizmetlerin sunulabileceğini dile getirdi.

DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN İSTANBUL’DAN AN-
KARA’YA YÜRÜME BAŞLATTI 
Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Erşidin Erkin, ül-
kesinde yaşanan Çin zulmüne dikkatleri çekmek 
için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. 
Erşidin Erkin, sosyal medya hesabında yaptığı 
paylaşımda, “Doğu Türkistan için Ankara’ya yü-
rüyorum. Destek için retweet yapar mısınız?” ifa-
desini kullandı. 1986 yılında Ürümçi’de doğan 
Erşidin Erkin lise yıllarında Çin hapishanelerinde 
yattığını 4 yıl öncesinde ise Türkiye’ye geldiğini 
belirtti. Erşidin Erkin, sosyal medyada yayınladı-
ğı yazılı bir açıklamada yaklaşık 15 tanıdığının 
ve akrabasının toplama kamplarında olduğunu 
belirtiyor. 

NOGAY TÜRKLERİNDEN DOĞU TÜRKİSTAN 
İÇİN YÜRÜYEN ERKİN’E DESTEK 
Doğu Türkistan’daki Çin’in baskı, zulüm ve 
asimilasyon politikalarını protesto etmek, Tür-
kiye’den başlayarak Çin’e kadar insan haklarını 
dünyaya duyurmak amacıyla İstanbul’dan An-
kara’ya yürüyen Doğu Türkistanlı Uygur Türk’ü 
Erşidin Erkin’e bir destek de Nogay Türkleri Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneğinden geldi. Nogay 
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal 
Başkanı Cemil Sütbaş, 1 Aralık’ta İstanbul’dan 
yola çıkan Erşidin Erkin’in yürüyüşünün 5. gü-
nünde kendisi ile bulaşarak “Türk dünyasının bir-
liği ve beraberliği için ve Uygur Türklüğü’ne des-
tek için her türlü desteği vereceğimizi göstermek 
adına kardeşimizin nezdinde Doğu Türkistan da-
vasının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum” cümleleriyle Erkin’e desteklerini bildirdi.
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TÜRKİYE, AZERBAYCAN, RUSYA VE 
İRAN’DAN DÖRTLÜ İŞ BİRLİĞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Baka-
nı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye, Azerbaycan, 
Rusya ve İran olarak bilgi teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumla-
rının daha yakın çalışma imkânlarını kolaylaştır-
ma, onlara fırsat sağlamak için ortak bir girişim 
kurma kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Turhan, 
BAKUTEL 2018 kapsamında düzenlenen Azer-
baycan-Rusya-Türkiye-İran Dörtlü Bakanlar 
Toplantısı’na katıldı. İlk kez düzenlenen dörtlü 
toplantıda yeni şirketler, uydu hizmetleri, siber 
güvenlik, posta ve fiber optik ağlar konusunda iş 
birliği olanakları müzakere edildi. Toplantıyı basın 
mensuplarına değerlendiren Turhan, bölgede 
bilgi teknolojileri alanında hizmet veren sektörün 
önünün açılması gerektiğini söyledi. Dört ülke 
olarak bir ön görüşme gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Turhan, “Dört ülke olarak bilgi teknolojile-
ri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 
kurumlarının daha yakın çalışma imkânlarını ko-
laylaştırmak, onlara fırsat sağlamak için ortak bir 
girişim kurma kararı aldık. Bunun detayları belir-
lenerek önümüzdeki günlerde bir anlaşma metni-
ne dökülme kararı alındı.” şeklinde konuştu.   

KAZAKİSTAN UYDULARINI ELON MUSK’IN 
SPACEX’İ İLE FIRLATTI 
Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayisi Ba-
kanlığından yapılan açıklamada, KazSTSat ve 
KazSciSat-1 uydularının Falcon 9 roketiyle 
ABD’nin Vandenberg hava üssünden başarıyla 
fırlatıldığı belirtildi. Açıklamada, uyduların dü-
şük yörünge uzay aracının tasarımı, montajı ve 
testi için teknolojilerin geliştirilmesi, iyonosferde 
bilimsel araştırmaların yapılması için kullanılaca-
ğı açıklandı.

TÜRKMEN LİDER SPORDA YENİ HEDEFLER 
BELİRLEDİ 
T ü r k m e n i s t a n 
Devlet Başkanı 
Gurbanguli Ber-
dimuhamedov, 
sabah sporlarına 
önem veren bir 
lider olarak, ül-
kede sağlıklı ya-
şam için öncülük 
etmektedir. Türk-
men Lider spo-
run geliştirilmesi 
yönünde bazı he-
defler belirledi. 
Devlet Başkanı, 
özellikle, anti-u-
yarıcı sisteminin 
uluslararası kabul gören normlara kapsamında iş-
lemesi konusunda talimatlar verdi. Bu bağlamda, 
ülkenin tüm spor federasyonlarının Uluslararası 
Dopingle Mücadele Servisi (WADA) ile aktif bir 
işbirliği içerisinde olmasının önemine değindi. 
Türkmen Lider, sporcuların beslenme organizas-
yonluğunun önemli olduğunu belirterek, sporcu-
nun beslenme çalışması onun hazırlanmasına ve 
önemli sonuçlar kazanmasına katkı sağladığını 
ifade etti.

TİKA, KERKÜK’TE YANAN OSMANLI ESERİ 
KAYDERİ ÇARŞISI’NDA ONARIM ÇALIŞMA-
LARINA BAŞLANDI 
Türkiye, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı) aracılığıyla Kerkük’te yanan 
Osmanlı eserinin onarım çalışmalarına başladı. 
Kerkük’e ziyarette bulunarak yanan Kayseri Çar-
şısı’nı yerinden inceleyen Fatih Yıldız TİKA’nın 
enkaz kaldırma faaliyetlerine başladığını duyur-
du. Fatih Yıldız sosyal medya hesabında şu açık-
lamayı paylaştı: “Kerkük Kayseri Çarşısı’nda 
geçtiğimiz hafta kalbimize ateş düşmüştü. 3 gün 
sonra oradaydık. 10 gün sonra ise işe koyulduk. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, 
TİKA’mız Çarşı’nın hayata dönmesi için çalış-
malarına başladı.” Şeklinde konuştu.
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KAZAKİSTAN’IN ENERJİ SEKTÖRÜNDE TEK-
NOLOJİK ATILIMI 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da “Kazakistan’ın 
En Uygun Teknolojiler Prensibine Geçişi: Mev-
cut Durum ve Geleceği” temalı uluslararası kon-
ferans düzenlendi. Kazakistan Uluslararası Yeşil 
Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdü-
rü Rapil Joşıbayev, konferansta yaptığı konuşma-
da, ülkenin sanayi ve enerji sektörü için en uygun 
teknolojiler prensibini uygulamanın kilit önem 
taşıdığını vurguladı. Joşıbayev, 2013’te kabul 
edilen yeşil ekonomiye geçiş kapsamında belir-
lenen enerji yoğunluğunun azaltılması, yenilene-
bilir enerji kaynakları payının artırılması ve diğer 
kilit göstergelerle ilgili önerilerin hazırlandığını 
bildirdi. Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatı-
rım Projeleri Merkezi’nden yapılan açıklamada 
da Kazakistan’ın enerji sektörünü temsil eden şir-
ketlerin en uygun teknik prensibe geçme hazırlık-
larının analizinin yapıldığı, 45 elektrik santraliyle 
ilgili bilgi toplandığı ve enerji şirketleri için öne-
rilerin hazırlandığı kaydedildi.  Açıklamada, ön 
tahminlere göre, en uygun teknik prensibe geçiş 
sürecinin 2020’de başlayarak 2030’a kadar süre-
ceği bildirildi.  

TÜRKİYE’DEN KERKÜK VE CERABLUS’A YÜK-
SEKOKUL AÇMA ADIMI 
Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi 
olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Türk-
menlerin yoğun bir şekilde yaşadığı Kerkük ve 
Cerablus’ta iki ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı. Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet 
Erdöl, yüksekokulların kuruluşu için kolları sı-
vadıklarını ifade ederek, “Malumunuz 413 Sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararnamesinde Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi tarafından Kerkük ve Cerablus’ta iki 
ayrı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ku-
rulması kararı yayınlandı. Kerkük ve Cerablus’ta 
sağlık temalı yüksekokullarımızı kurmak üzere 
gerekli çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.  

TÜRKMEN BÜYÜKELÇİ, PAPA’YA GÜVEN 
MEKTUBUNU SUNDU 
Türkmenistan Vatikan’a ilk büyükelçisini atadı. 
Türkmenistan’ın İsviçre Büyükelçi ve BM’nin 
Cenevre ofisindeki temsilcisi Atageldi Halcanov, 
Vatikan nezdinde göreve başlaması dolayısıy-
la Papa Franciscus’a güven mektubunu sundu. 
Türkmen Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamada, gtörende yapılan konuşmada Türkmen 
Büyükelçi Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov’un adından Papa Francis-
cus’a selamını iletti. Papa Franciscus da, Türkme-
nistan’ın Vatikan’a ilk büyükelçisini atamasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkmenis-
tan Devlet Başkanı’na ve Türkmen halkına barış 
ve refah dileklerini iletti. 

TÜRK ŞİRKETLERİ KAZAKİSTAN’IN EN ÜS-
TÜN ÖDÜLLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Sanayileşme Günü çerçevesinde, Kazakistan’ın 
en iyi yenilikçi sanayi, altyapı, üretim ve sosyal 
sorumluluğa katkıda bulunan teşebbüsleri ‘Altın 
Sapa’ ödülü ile ödüllendirildi. Düzenlenen ödül 
töreninde Başbakan Bahıtcan Sagintayev en iyi 
sanayi kuruluşları arasına giren, ülkenin sanayi-
leşmesine verdiği katkı ve iş istihdamından dola-
yı ALUGAL Şirketi CEO’su Fatih Uzunoğlu’na 
Altın Sapa ödülünü takdim etti. Galaksi Şirketler 
Grubu bünyesinde bulunan Novus Polymer Şir-
keti ise sosyal sorumluluk projelerine verdiği kat-
kıdan dolayı Parız ödülüne layık görüldü. Ödülü 
Kazakistan Milletvekili Birganım Aytimova, Ga-
laksi Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Artukarslan’a takdim etti. Gecede halı üretimi ya-
pan diğer bir Türk-Kazak ortaklığı olan Bal Teks-
til Şirketi de Altın Sapa ödülüne layık görüldü
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ÖZBEKİSTAN’DA PAMUK ÜRETİMİ GERİLEDİ 
Özbekistan’da, pamuk üretimi bu yıl yüzde 21,5 
geriledi. Özbekistan Bakanlar Kurulundan ya-
pılan açıklamada, bu yıl 2 milyon 300 bin ton 
pamuk üretimi gerçekleştiği, bu rakamın, geçen 
seneye nazaran yüzde 21,5 daha az olduğu be-
lirtildi. Açıklamada, pamuk üretimindeki düşüş-
te yüksek verim alınamayan pamuk arazilerinin 
azaltılmasının yanı sıra kötü hava koşullarının 
da etkili olduğu dile getirildi. Pamuk üretiminde 
dünyada altıncı, pamuk ihracatında ise beşinci 
olan Özbekistan’da son dönemde yıllık ortalama 
3 milyon ton pamuk üretilirken, bunun yüzde 60’ı 
ihraç ediliyor.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN TARIMSAL İŞ BİR-
LİĞİNİ GELİŞTİRME KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli,Bakü’de Azerbaycan Tarım Ba-
kanı İnam Kerimov’la görüştü. Görüşmede, iki 
ülke arasındaki tarım alanındaki iş birliklerinin 
mevcut durumu ele alındı, ilişkilerin daha da ge-
liştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunul-
du. Görüşme sonrasında Pakdemirli ve Kerimov, 
“Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Protoko-
lü”ne imza attı. Türkiye’nin tarım sektörü açı-
sından Avrupa’da birinci, dünyada ise 7’nci ülke 
olduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Tecrübemizi 
kardeşimiz Azerbaycan’la paylaşmak istiyoruz. 
Aramızdaki tarımsal ticaretimiz istenilen seviye-
de değil. Bunu artırmamız gerekiyor. Artırmamız 
için de mevkidaşımla daha çok bir araya gelme 
kararı aldık ama özel sektör firmalarının bir araya 
gelmesi ve daha çok ticaret yapması bu işe daha 
çok renk katacaktır.” diye konuştu.

KAZAKİSTAN 11 AYDA 66 MİLYON TON PET-
ROL İHRAÇ ETTİ 

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 11 
ayda ülkesinin 66 milyon ton petrol ihraç ettiği-
ni söyledi. Bozumbayev, ocak-kasım aylarında 
enerji sektöründe olumlu dinamiğin kaydedildi-
ğini belirterek, “Petrol üretimi geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 4,9 artışla 82,4 milyon ton 
oldu (bu yıl planlanan üretim 87 milyon ton.)” 
dedi. Ülkenin büyük petrol kuyuları Kaşagan (12 
milyon ton), Tengiz (25,9 milyon ton) ve Karaça-
ganak’ta (11,1 milyon ton) toplam 49 milyon ton 
petrol üretildiğini aktaran Bozumbayev, “Petrol 
ihracatı 66 milyon tona ulaştı ve bu rakam geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 fazla.” diye 
konuştu.

KAZAKİSTAN UNICEF’İN GÖÇMEN ÇOCUK-
LARA YARDIM SÖZLEŞMESİNE KATILDI 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNI-
CEF), Kazakistan’ın göçmen çocuklara Güvenli, 
Düzenli ve Yasal Göç konusunda Küresel İlkeler 
Sözleşmesi çerçevesinde yardımda bulunacağını 
açıkladı. Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleşti-
ren Göç için Küresel Anlaşma Hükümetler Arası 
Konferans’ında Kazakistan UNICEF’in Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler arasında 
yer aldı. Yeni sözleşme çerçevesinde Kazakistan 
göç sürecinde zarar gören çocuklara yardım ede-
ceği ve çıkarların koruması için yardımlarda bu-
lunacağı belirtildi.



ARALIK 2018TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
9

ROZA RYMBAEVA MOSKOVA’DA “ULUSAL 
YÜCELİK” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ 

Rusya’da Kültürün gelişimine ve özüne olan bağ-
lılığına olağanüstü katkılar için Kazakistan Halk 
Sanatçısı Roza Rymbaeva’ya “Ulusal Yücelik” 
Ödülü verildi. “Ulusal Yücelik” ödülünü kaza-
nanların ödüllendirilmesi töreni Moskova’daki 
Devlet Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti. “Ulusal 
Yücelik” Ödülün, amacı Rus ve yabancı başarılı 
insanları tanımlamak ve tanıtmak olan bağımsız 
bir kamu ödülüdür. Ödül, ayrıca, devlet ve ka-
muya ait figürlere, kültür ve sanat temsilcilerine 
verilir.

ÖZBEKİSTAN’DA ANAYASA BAYRAMI 
Taşkent’te ülke anayasasının kabul edilişinin 26. 
yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Töre-
ne Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet 
üyeleri, ülkede faaliyet yapan yabancı diplomatik 
görev şefleri ile çok sayıda davetli katıldı. Tören-
de konuşan Mirziyoyev, ülkesinde son dönemde 
insan haklarının sağlanmasına ve adil yargı siste-
minin oluşturulmasına yönelik önemli çalışmalar 
yapıldığını kaydetti. Mirziyoyev, ülke anayasası-
nın kabulünün 26. yıl dönümü nedeniyle “işlediği 
suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren” 136 
mahkûmun affedilmesine ilişkin kararnameyi im-
zaladığını açıkladı. Son dönemde yasa dışı örgüt-
lere üye olmaktan hüküm giyen 3 bin 333 mahkû-
mun salıverildiğini kaydeden Mirziyoyev, ayrıca 
20 binden fazla kişinin de emniyetin hazırladığı 
“aşırılıkçı dini gruplarla ilişkililer” listesinden çı-
karıldığını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE ÖZBEKİS-
TAN’I TANITACAĞIZ” 
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alişir 
Azamhocayev’in ev sahipliğinde Özbekistan 
Anayasa Günü dolayısıyla elçilikte düzenlenen 
programa, Samsun, Konya, Bursa, Eskişehir 
ve Karabük gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
eğitim gören Özbek öğrenciler katıldı. Özbekistan 
devlet marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, 
Özbek öğrencilerle bir araya gelen Büyükelçi 
Azamhocayev, burada yaptığı konuşmada, 
Özbekistan Anayasasının tarihini, kabul ediliş 
sürecini ve önemi anlattı. Azamhocayev, Türkiye 
ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin önemine 
işaret ederek, “İlerleyen dönemde Türkiye’nin 
farklı illerinde büyükelçiliğin katkıları ve Özbek 
öğrencilerin katılımıyla Özbekistan’ı tanıtacağız. 
Özbekistan tanıtım toplantısı ve programlar 
düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN E-DEVLET TECRÜBESİ AZER-
BAYCAN’LA PAYLAŞILDI 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) ve TÜRKSAT iş birliğinde, Türkiye’nin 
e-devlet alanındaki deneyiminin aktarılması, 
Azerbaycan’da e-devlet hizmetlerinin 
geliştirilmesi, kalitesinin yükseltilmesi, 
kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi 
amacıyla Azerbaycan e-devlet heyetine yönelik 
tecrübe paylaşım programı düzenledi. Program 
kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına 
bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar 
Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) bünyesinde 
faaliyet gösteren E-Devlet Geliştirme Merkezi 
heyeti Türkiye’de görevlendirilerek üyelerin 
e-devlet uygulamaları çalışmalarını yürüten 
kurum ve kuruluşların deneyimlerini yerinde 
incelemeleri ve uzmanlarla bilgi alışverişinde 
bulunmaları sağlandı.
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KAZAKİSTAN’DA KIRGIZ TÜRK’Ü YAZAR 
CENGİZ AYTMATOV ANILDI 

Cengiz Aytmatov, doğumunun 90. yılında Asta-
na’da düzenlenen “Dünya edebiyatındaki büyük 
insan” temalı etkinlikle anıldı. Cengiz Aytmatov 
ile ilgili kısa film gösterimiyle başlayan etkinlikte 
konuşan Büyükelçi Jeenbek Kulubayev, yazarın 
dünyaya Kırgız ve Kazak kültürünü tanıttığını 
belirterek “Yazarın Kırgız-Kazak ilişkilerinin 
gelişmesine katkısı büyüktür.” dedi. Milletveki-
li Abdrahmanov da Aytmatov’un sadece Kırgız 
ve Kazakların değil tüm Türk dünyasının yaza-
rı olduğuna dikkati çekerek “Kazak yazar Muh-
tar Avezov’dan sonra Türk dünyasını birleştiren 
yazar Aytmatov’dur. Dünyaya bozkırın hayatını, 
halklarımızın değerlerini tanıtmıştır.” dedi.

HAYDAR ALİYEV VEFATININ 15. YILINDA 
ANILDI 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hay-
dar Aliyev’in Fahri Hiyaban’daki mezarı başında 
düzenlenen törene katıldı. Aliyev’in yanı sıra aile 
bireyleri, bakanlar ve üst düzey bürokratların da 
katıldığı törende, Azerbaycan Milli Marşı çalındı, 
Aliyev’in mezarına çelenk bırakıldı. Resmi töre-
nin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiya-
ban’da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, meza-
ra çiçek bırakarak dua etti.

KIRGIZİSTAN’DA “8. ULUSLARARASI KISA 
FİLM FESTİVALİ” BAŞLADI 

“Kırgızistan-kısa filmlerin ülkesi” sloganıyla dü-
zenlenen festivalin açılış töreninden önce Manas 
Sineması önünde, dünyaca ünlü Kırgız yazar 
Cengiz Aytmatov’un doğumunun 90. yıl dönümü 
dolayısıyla Aytmatov’un “İlk Öğretmen”, “Cemi-
le” ve “Beyaz Gemi” eserleri sahnelendi. Yönet-
men ve milletvekili Sadık Şer-Niyaz, törende, 
“Bu festivali, genç yönetmenlerin yolunu açmak 
ve onları bir araya getirmek için düzenledik. Bu-
gün bu festivalin yaşatılıyor olmasından dolayı 
çok mutluyum. Sinemanın gelecek kuşakları bir-
birine daha yakın olacak ve birbirini daha iyi an-
layacak. Sinema yaşamında yürüyenlerin önü 
açık olsun. Cengiz Aytmatov yıldızının ışığı size 
parlasın.” dedi.

MACARİSTAN, ULUSLARARASI TÜRK AKA-
DEMİSİNE ÜYE OLDU
Uluslararası Türk Akademisi, Kazakistan’ın 
bağımsızlık günü şerefine Astana’da toplandı. 
Kutlama töreni çerçevesinde Uluslararası Türk 
Akademisi’ne gözlemci üye statüsü edinen Ma-
caristan, devlet bayrağını teslim ederek Uluslara-
rası Türk Akademisi’ne katılmış oldu.  Törende 
kutlama konuşması yapan Kazakistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Yerjan Aşıkbayev, ortak Türk 
tarihine vurgu yaptığı konuşmasının ardından 
Macaristan’ın katılımına dikkat çekerek “Maca-
ristan’ı Türk Konseyi ile Türk Akademisi’ne göz-
lemci üye olmasından dolayı kutlarız. Karşılıklı 
işbirliğinin artması temennisinde bulunuyoruz.” 
dedi.
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ÖZBEKİSTAN’IN 2019 BÜYÜME HEDEFİ 
AÇIKLANDI 

Özbekistan’da 2019 yılı için büyüme hedefleri 
açıklandı. Özbekistan’ın 2019’da yüzde 5,4 
büyümesi öngörüldü. Özbekistan 
Parlamentosu’nun üst kurulu olan Senato, 
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Cemşid 
Koçkarov tarafından sunulan 2019 yılı bütçesini 
görüşerek onayladı. Buna göre, 2019’da ülke 
GSYH’sinin yüzde 5,4 büyümesi, yıllık 
enflasyonun yüzde 15,5 olarak gerçekleşmesi 
bekleniyor.

KAZAKİSTAN’DA PARLAMENTONUN YÜZDE 
22’Sİ KADINLARDAN OLUŞUYOR 
Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkaliko-
va, parlamentoda kadınların temsil oranının yüz-
de 22 olduğunu söyledi. Ülkesinin kadın, aile ve 
çocuk konularında önemli başarılar elde ettiğine 
dikkati çeken Abdıkalikova, yasal temelin oluş-
turulduğunu, kadınların teşvik edilmesiyle ilgili 
önlemlerin alındığını dile getirdi. Abdıkalikova, 
kadınların siyasette temsil edilmesinde ilerleme 
kaydedildiğini ifade ederek, “Parlamentodaki 
milletvekillerinin yüzde 22’si kadınlardır. Bu sayı 
2011 seçimlerinde yüzde 19’du.” dedi. Kadın 
temsil oranının siyasi partilerde yüzde 33 ila 57 
ara’sında olduğunu aktaran Abdıkalikova, devlet 
kurumlarında çalışanların yüzde 55’inin kadın ol-
duğunu dile getirdi.

KAZAKİSTAN’DA BOŞANMA SAYISINI AZALT-
MA MÜCADELESİ 
Kazakistan’da yılda ortalama beş evlilikten üçü 
boşanma ile sonuçlanıyor. Bu durum ülkede son 
on yılda yarım milyon ailenin boşanarak dağıldığı 
anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev bu alandaki durumu “kritik” olarak nite-
lendirmesi sonrasında bir yasa tasarısı hazırlandı 
ve 2023 yılında, ülkede boşanmaların sayısının 
yüzde 30 oranında azaltılması planlandı. Sosyal 
Kalkınma Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan 
belgeye göre, Kazakistan genelinde “aile eğiti-
mi ve aile desteği” merkezleri açılacak. Evlenme 
başvurusu gönderildiği andan itibaren insanlarla 
eğitici konuşmalar yapılacaktır.

TÜRKİYE’DE KIRIM TATAR KÜLTÜRÜ GÜNLE-
Rİ DÜZENLENDİ 

Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi 
Georgiy Muradov, uzun süredir organizasyonu 
planlanan Kırım Tatar Kültürü Günleri’nin Anka-
ra’da ilk kez kapsamlı şekilde kutlandığını duyur-
du. Kırım yönetimi, Türkiye’yi Rusya’da yasaklı 
Meclis’e destek vermemesi konusunda uyardı. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya 
Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi, “Bu, 
Kırım Tatarlarının Türkiye’deki yurttaşları için 
düzenledikleri ilk kapsamlı etkinlik” dedi.

KOSOVA ORDUSU KURULDU 
Kosova’da savaşın bitmesinden 20 yıl sonra ülke 
orduya sahip oldu. Kosova Güvenlik Gücü’ne 
ordu görevi ve yetkisi veren yasa tasarısı Meclis 
olağanüstü oturumunda oy birliğiyle kabul edil-
di. Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı otu-
rumda yapılan oylamada Kosova, 107 evet oyu 
ile orduya sahip oldu. 
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AFGANİSTAN TÜRKMENİSTAN’IN YARDIMIY-
LA YURTDIŞI İHRACATINA BAŞLADI 
Türkmenistan’ın başlattığı Lapis Lazuli (Af-
ganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcis-
tan-Türkiye) Transit ve Taşımacılık anlaşması ilk 
sevkiyat ile hayat buldu. Afganistan Lapis Lazuli 
güzergâhı ile Türkmenistan, Azerbaycan ve Gür-
cistan üzerinden Türkiye’ye ilk yük sevkiyatını 
gerçekleştirdi. Afganistan’ın Herat kentinden ilk 
sevkiyat yapıldı. Pamuk ipliği, kuru üzüm, kar-
puz tohumu ve susam yüklü 9 tır Aşkabat’a geldi. 
Uluslararası Türkmenbaşı Deniz Limanı’na ora-
dan deniz yoluyla Azerbaycan’a ulaştırılacak ve 
ardından Gürcistan aracılığıyla Türkiye’ye ulaş-
tırılacak. İhracat yükü sadece Türk tüketiciler de-
ğil, aynı zamanda Avrupa ülkelerine kadar ulaşa-
cak. Güzergâh Afgan işadamları için uluslararası 
pazarlara ulaşmak için bir garanti oluşturacak. 

KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI, DUBAİ’DE 
VATANDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ 

Dubai’de, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı 
resmi ziyaret çerçevesinde, Dışişleri Bakanı 
Chingiz Aydarbekov, BAE’de yaşayan Kırgız di-
asporası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı-
ya katılan vatandaşlara şükranlarını dile getiren 
Bakan, Kırgız-Emirlik ilişkilerinin mevcut duru-
mu ve onları daha da güçlendirmek için planlanan 
önlemler hakkında konuştu. Vatandaşların dilek-
lerini dinleyen Chingiz Aydarbekov, tüm soruları 
yanıtladı. Aynı zamanda, Dışişleri Bakanı, Kırgı-
zistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı altındaki 
Uyumlaştırıcılarla İlişkiler Konseyi’nin oluştu-
rulması konusunda bilgi verdi ve Konsey’nin asıl 
amacının, Kırgızistan’ın yurtdışındaki hak ve çı-
karlarının desteklenmesi ve korunmasına ilişkin 
konularda devlet ve yurttaşlar arasında
İş birliğini güçlendirmek ve etkin işbirliğini sağ-
lamak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARDEŞLİK İLİŞ-
KİLERİ ARTIYOR 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov, Türkmenistan’ın yurt dışındaki bü-
yükelçilerin de davet edildiği Bakanlar Kurulu Ge-
nişletilmiş toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 
bölgesel ve ülkeler konusunda Türkmenistan’ın 
dış politikasına değinen Türkmen Lideri, Türkiye 
için ayrı bir değerlendirmede bulundu. Genellikle 
bölgesel olarak değerlendirme yapan Türkmen 
Lideri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok 
az sayıdaki bazı ülkeler için ayrı bir başlık açtı. 
Türkmen Lideri, “Türkiye Cumhuriyeti ile bizim 
kardeşlik ilişkilerimiz giderek artıyor. Türkmen-
Türk işbirliği Orta Asya, Orta ve Yakın Doğu  
bölgelerinde ilişkileri sağlamlaştırmak konusunda 
çok taraflı ortak girişimleri genişletmeye, bölgeler 
arası ilişkilerin yeni mekanizmasını kurmaya 
pozitif etki yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KAZAKİSTAN’DA TÜRKOLOJİ OKUMA SALO-
NU AÇILDI 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev’in önerdiği “Türk medeniyeti: Geçmişten 
Bugüne” projesi çerçevesinde açılan salonun açı-
lış törenine, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı 
Arıstanbek Muhamediulı ve Türkiye’nin Astana 
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdülmuttalib 
Çetin ve çok sayıda Türkolog ve davetliler ka-
tıldı. Bakan Muhamediulı, yaptığı konuşmada, 
“Donatılan okuma salonunun halka hizmet etme-
sinin temel amacı, uzun zamandır bir arada yaşa-
yan Türk halklarının ortak ruhani mirasını koru-
mak, onu geniş bir yelpazede tanıtmak ve daha da 
geliştirmektir.” dedi. 
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ÇİN, ORTA ASYA’DAN DOĞALGAZ İHRACATINI 
ARTIRDI 

CNPC Uluslararası Boru Hattı Şirketi, Orta As-
ya’dan uluslararası gaz boru hattı üzerinden 46,9 
milyar metreküp doğal gaz tedarik etti. Şirketin 
yaptığı açıklamasına göre, bu ithalatın kış dö-
neminde büyük katkı olduğu ifade edildi. 2017 
yılında Orta Asya ülkelerinden Çin’e 38,7 mil-
yar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılmıştır. Bu 
rakam, 2016 yılıyla kıyaslandığında yüzde 13,4 
oranda artmıştır. Orta Asya-Çin doğalgaz boru 
hattı birbirine paralel A, B ve C hattından oluş-
maktadır ve toplam uzunluğu bin 830 kilometre. 
Aralık 2009’ta hizmete açılan Türkmenistan-Öz-
bekistan-Kazakistan-Çin boru hattıyla bugüne 
kadar 250 milyar metreküp doğalgaz ihracatı ger-
çekleştirilmiştir. 

KAZAKİSTAN RUSYA’DAN SAVAŞ UÇAKLARI-
NI TESLİM ALDI 
Kazakistan Rusya’dan modern Su-30 SM savaş 
uçaklarını teslim aldı. Kazakistan Savunma Ba-
kanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, iki ülke ara-
sındaki askeri teknik iş birliği çerçevesinde Rus-
ya’dan Kazakistan Silahlı Kuvvetleri için yeni 
yüksek manevra kabiliyetine sahip Su-30 SM 
savaş uçaklarının bir bölümünün getirildiği bil-
dirildi. Açıklamada, Kazakistan Hava Kuvvetle-
rinin uçakları başarıyla test ettiği ve tatbikatlarda 
kullandığı belirtildi.  

KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’IN “İPEK Vİ-
ZESİ” ŞUBATTA UYGULAMA KARARI 
Kazakistan ile Özbekistan’ın, Avrupa ortak vizesi 
“Schengen”in benzeri olacak “İpek Vize”yi (Silk 
Visa) şubatta uygulamaya başlayacakları bildi-
rildi. Uygulamanın amacının Orta Asya’ya turist 
çekmek ve bölgeyi popülerleştirmek olduğunu 
dile getiren Kasımhodjayev, projenin Kazakistan 
ve Özbekistan tarafından onaylandığını, geriye 
sadece teknik detaylar ve ekipman konularının 
kaldığını aktardı. Kasımhodjayev, uygulamaya 
Kırgızistan ve Tacikistan’ın da ilgi duyduğunu, 
Kazakistan’ın projeye Azerbaycan ile Türkiye’yi 
katmayı planladığını kaydetti. 

2019 YILI, TÜRKMENİSTAN’DA REFAH YILI 
İLAN EDİLDİ 

Türkmenistan Meclisi 2019 yılını “Türkmenistan 
- Refahın Vatanı” ilan eden bir kararname çıkar-
dı. Türkmenistan Meclisi tarafından kabul edilen 
karara göre, 2019 yılı, Türkmenistan’ın elde etti-
ği ekonomik ve sosyal başarıları yaygınlaştırmak 
ve duyurmak, hızlı ekonomik gelişmelerle geniş 
çaplı dönüşümleri geliştirmek, yeni ekonomik ve 
sosyal ilerlemeler gerçekleştirmek, ülkenin barış 
ve istikrara katkısını teşvik etmek, genç nesli sı-
nırsız kıvanç ve sevgi ruhuyla eğitmek, Bağımsız 
ve tarafsız Türkmenistan’a saygıyı yükseltmek 
çerçevesinde geçirilecek. Bu sürece bütün kurum 
ve kuruluşlar, işletmeler, kamu dernekleri ve de-
legasyonlar dahil edilecek. Türkmenistan’da her 
yıl için bir tema belirleniyor. 2018 yılı da “Bü-
yük İpek Yolunun Yüreği Türkmenistan” yılı ilan 
edilmiştir.
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CUMHURBAŞKANLIĞI YILBAŞI KUTLAMALA-
RINA 1100 ÇOCUK DAVET EDİLDİ 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov’un katılacağı cumhurbaşkanlığı Noel töre-
nine ülke genelinden bin 100 çocuğun katılması 
bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’n-
den yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Baş-
kanı Sooronbay Ceenbekov Devlet Filarmoni’de 
düzenlenecek cumhurbaşkanlığı yılbaşı törenine 
katıldı. Törene ülkenin çeşitli bölgelerinden sınıf 
birincileri, uluslararası yarışmada kazananlar, en-
gelliler olmak üzere bin 100 okul öğrencisi davet 
edildi.

BATI TRAKYA TÜRK’Ü KADIN, AİHM’DE YU-
NANİSTAN’A KARŞI AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Batı 
Trakya Müslüman Türk toplumu mensubu bir ka-
dının miras davasında şeriat hukukunun uygulan-
masına itirazı üzerine açtığı davada Yunanistan’ı 
haksız buldu. AİHM, kocası ile Yunan hukukuna 
göre yaptıkları miras paylaşımına, eşinin vefatı-
nın ardından diğer akrabalarının itiraz etmesi üze-
rine çıkan anlaşmazlığı mahkemeye taşıyan Hati-
ce Molla Salih lehinde karar verdi. Mahkeme 
açıklamasında, Yunanistan’ın, şeriat kanunlarını 
uygulayarak Salih’in haklarını çiğnediğine hük-
medildi. “Yunanistan, söz konusu zamanda şeriat 
hukukunu isteklerinin dışında da olsa bir kısım 
vatandaşlarını uygulayan tek Avrupa ülkesi.” ifa-
desine yer verilen karara göre, İslam hukukunun 
Müslüman azınlık için zorunlu tutulmaması ge-
rektiğini belirtti.

ÇİN, ZENGİN YERALTI KAYNAKLARINA 
SAHİP DOĞU TÜRKİSTAN’I KÖPRÜ OLARAK 
GÖRÜYOR 
Çinli siyasetçiler, zengin yeraltı kaynaklarına 
sahip Doğu Türkistan’ı Çin’in kuzeyi ile Orta 
Asya ülkeleri arasında bir köprü gibi görüyor. 
1949’dan bu yana hâkimiyeti altında tuttuğu 
Doğu Türkistan’ı trilyon dolarlık yatırım yaptığı 
‘Kuşak ve Yol’ girişimi ya da İpek Yolu projesi-
nin önemli merkezlerinden biri olarak görüyor. 
Anavatanı Doğu Türkistan olan Uygurların kom-
şu Kırgızistan ve Kazakistan’daki aileleri ve sev-
diklerinden zorla ayrı tutulmalarına dair önemli 
bilgiler de bulunuldu. Doğu Türkistan’da yaşayan 
bir buçuk milyon etnik Kazak Türkü’nün de için-
de bulunduğu durum, Kazakistan’ın en önemli 
siyasi meselelerinden biri haline gelmiş durum-
dadır.  

AZERBAYCAN’DA BİR KÜTÜPHANEYE NURİ 
PAŞA’NIN İSMİ VERİLDİ 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğının (TİKA) katkılarıyla Azerbaycan’ın Gence 
Devlet Üniversitesinde oluşturulan kütüphaneye, 
Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’nın 
ismi verildi. Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti 
olan Gence’deki kütüphanenin açılışına, Türki-
ye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Gence 
Valisi Niyazi Bayramov, Türkiye’nin Gence Baş-
konsolosu Zeki Öztürk, TİKA Bakü
Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Gence 
Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif Yusi-
fov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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TÜRKİYE’NİN KOBİ TECRÜBESİ AZERBAY-
CAN İLE PAYLAŞILDI 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğı (TİKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmele-
ri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB)  işbirliğinde gerçekleştirilen tecrü-
be paylaşımı programı kapsamında Azerbaycan 
Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Girişimci-
liğin Geliştirilmesi Ajansı yetkilileri ile KOS-
GEB kurumsal deneyimleri, girişimcilik destek-
leri, AR-GE ve yenilikçilik destekleri, İşletme 
Geliştirme Destek Programı ile ilgili tecrübeler 
paylaşıldı. Uzmanlar, KOSGEB desteklerinden 
faydalanan işletmeleri de yerinde inceleme fırsatı 
buldu. Program kapsamında KOSGEB tarafın-
dan uygulanan destek programlarının yanı sıra, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, OSTİM 
ve TÜBİTAK tarafından yürütülen KOBİ destek 
uygulamaları ile ilgili Türkiye’nin tecrübeleri de 
Azerbaycanlı uzmanlarla paylaşıldı.

DOĞU MAKEDONYA TÜRKLERİ, TÜRKÇE 
EĞİTİM BAYRAMI’NI KUTLADI 
Doğu Makedonya Radoviş bölgesinde yaşayan 
Türkler, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nda 
bir araya geldi. Doğu Makedonya Türkleri Der-
neği ve ilk ve orta öğretim okulu Nikola Karev 
ile ortaklaşa düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim 
Bayramı, Radoviş’te şehrinde yaşayan Balkan 
Türkleri tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.  
Makedonya’nın doğusundaki Radoviş kentinde 
yaşayan Türkler, Osmanlı Devleti’nin 15. yüz-
yılda bölgeyi iskân amacıyla Anadolu’dan Ru-
meli’ye göç eden Karaman Yörükleri’nin bugün 
yaşayan torunları olarak biliniyor.

ÖZBEKİSTAN, TÜRKSOY İÇERİSİNDE 
YENİDEN FAAL OLMA KARARI 

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, teşkilatın, Öz-
bekistan’ın faal katılımıyla daha da güçleneceğini 
söyledi. Özbekistan’ın teşkilattaki faaliyetine 
kısa bir ara verdiği dönemde bile Özbek kültür ve 
sanat adamlarıyla iş birliğinin devam ettiğinin al-
tını çizen Kaseinov, “Özbekistan’ın faal katılımı 
olmadan Türk dünyası eksikti. Özbekistan’ın 
zengin tarihi ve kültürü, sadece Türk dünyasının 
değil, dünya medeniyetinin hazinesidir.” dedi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET 
MİRZİYOYEV, ASYA’DA “ YILIN SİYASET 
ADAMI” SEÇİLDİ

Asya Gazeteciler Derneği, Özbekistan Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev’i Asya’da yılın siya-
set adamı olarak seçti. Merkez ofisi Seul’de bu-
lunan, Asya’nın 50’den fazla ülkesinden yaklaşık 
150 uluslararası gazeteciyi birleştiren Asya Ga-
zeteciler Derneği (Asia Journalist Association), 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i 
Asya’da, yılın siyaset adamı ödülüne layık gördü. 
Dernek, Mirziyoyev’in Orta Asya bölgesinde ba-
rışçıl politika izlenmesi sonucu, komşu ülkelerle 
problemlerin kısa dönemde giderildiğini, ülkede 
gerçekleştirilmekte olan reformların Özbekistan’ı 
yeni bir aşamaya taşıdığını, ülkenin dünyaya açıl-
dığını, insan hakları ve özgürlüklerinin korunma-
sı konusunda Özbekistan’da ciddi olumlu adımlar 
atılmakta olduğunu kaydetti.
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KIRGIZLAR, ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE 
DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN TOPLANDI

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Çin 
Büyükelçiliği önünde Kırgız eylemciler Doğu 
Türkistan’daki toplama kamplarını protesto etti. 
Çin Büyükelçiliği önünde gerçekleşen protesto 
eyleminde göstericiler, “Çin faşizmine hayır”, 
“Dünya halkları şeytana karşı” şeklinde döviz-
ler taşıdı. Doğu Türkistan’da Uygur ve Kazak 
Türklerinden başka Kırgızların da yaşadığı bili-
niyor. Kırgızlar Aksu ve Kaşgar arasındaki kırsal 
bölgelerde yaşıyorlar. Göstericiler Kırgız hükü-
metinden ülke içerisinde illegal şekilde yaşayan 
tüm Çinlilerin sınır dışı edilmesini talep ettiler. 
Gösterinin Kırgız kültürü ve diline destek veren 
bir sivil toplum kuruluşu olan “Kırk Atlılar” 
tarafından düzenlendiği belirtildi.

TÜRKİYE, KERKÜK’TE BAŞKONSOLOSLUK 
AÇMA TALEBİNİ IRAK’A İLETTİ

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, 
Irak’ın Kerkük ve Necef kentlerinde başkonso-
losluk açılması için Irak makamlarına resmi ta-
lepte bulunduklarını belirtti. Büyükelçi Yıldız, 
Irak’ın diğer kentleri gibi Kerkük ve Necef’in de 
Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çeke-
rek, “Çok uzun süreden beri planladığımız adımı 
atarak, Kerkük ve Necef’te başkonsolosluk açıl-
ması için resmi talebimizi Irak makamlarına ak-
tardık. Bu konu, önceki yıllarda da ikili ilişkilerde 
hep gündemdeydi.” dedi.

ÖZBEKİSTAN’A GELEN TURİST SAYISI 2 
KATINA ÇIKTI 
Özbekistan’da, turizmin geliştirilmesine yönelik 
atılan adımlar sonucunda, yılın 11 ayında ülkeye 
gelen turist sayısı 2 kat artarak 4,9 milyona ulaştı. 
Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi 
Başkan Yardımcısı Uluğbek Kasımhocayev, dü-
zenlediği basın toplantısında, son dönemde ülke-
de turizmin geliştirilmesine yönelik 30’a yakın 
yasa ve kararnamenin alındığını, son bir yılda 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkeye 
vizesiz, 12 ülkeye de sadeleştirilmiş vize uygula-
ması başlatıldığını kaydederek, bunun sonucunda 
geçen sene 2,6 milyon olan ülkeye gelen turist 
sayısının yaklaşık 2 kat artarak 4,9 milyona ulaş-
tığını belirtti. Kasımhocayev, 7 bin kültürel miras 
ve 100’den fazla müzeyi bulunduran Özbekis-
tan’ın büyük bir turizm potansiyeline sahip olma-
sına rağmen, turizm altyapısının yeterli olmadığı-
nı kaydederek, bunun için yakın yıllarda ülkede 
320 otelin inşa edilmesinin planlandığını belirtti. 
Ülkedeki 40 bin yatak kapasiteli 900 civarında 
otel ve konuk evinin bulunduğunu anımsatan Ka-
sımhocayev, turist sayısının büyük ölçüde artması 
sonucunda otellerin doluluk oranının turizm mev-
siminde yüzde 86’ya ulaştığını aktardı.

MİRZİYOYEV: 2020’DE PAMUK İHRACATINI 
DURDURUYORUZ 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
vergi ve ihracat politikasıyla ilgili düzenlediği 
toplantıda, 2020’de pamuk ihracatını 
durduracaklarını, üretilen pamuğun ülkedeki 
tekstil fabrikalarında işleneceğini belirtti. Bundan 
dolayı ülkesinin 2020 yılında pamuk ihracatını 
durduracağını kaydetti. Mirziyoyev, “Gelecek 
yıl tekstil sektörünün 1,9 milyar dolarlık ihracat 
yapması lazım. 2020 yılında ise (yurt dışına) bir 
kilo dahi pamuk satmayacağız. Pamuğu kendimiz 
işleyeceğiz. Bu da katma değer demektir. Katma 
değer ise ek gelir demektir” ifadesini kullandı.
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KAZAKİSTAN, TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN MİL-
YARLARCA DOLARLIK FIRSAT ALANI 

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Sapar-
bekuly, 2020’ye kadar Kazakistan’a ulaştırma, 
lojistik alanında toplam 8,5 milyar dolarlık ya-
tırım yapılacağını, bunun da Türk şirketleri için 
büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Saparbekuly, 
yaptığı açıklamada, son 2 yıldır Türkiye’den 
Kazakistan’a gelen yatırımlarda artış olduğunu, 
Türkiye’den Kazakistan’a yıllık bazda 250-300 
milyon dolarlık yatırım geldiğini bildirdi. “Bizim 
gayretimiz, Türk yatırımcıların sadece Kazakis-
tan piyasasını düşünerek yatırım yapması değil. 
Kazakistan’ın devlet politikası olarak yürüttüğü 
ihracata yönelik yatırımların desteklenmesi çer-
çevesinde bu fırsatlardan da faydalanılmasını 
istiyoruz. 50 milyonluk Orta Asya, Kazakistan 
üzerinden Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, 
hatta Afganistan ve İran’a ihracat yapabilecek bir 
potansiyele sahibiz.” şeklinde konuştu.

ÖZBEKİSTAN’DAN, TÜRKİYE’YE 350 MİLYON 
DOLARLIK İHRACAT 
Türkiye ve Özbekistan geçtiğimiz yıl içerisinde 
Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyo-
yev’in girişimleri ile uzun yıllardır soğuk olan 
ilişkilerini en üst seviyeye çıkardı. Özbekistan ve 
Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu yıl içerisinde 
katlanarak arttı. Özbekistan ve Türkiye arasında-
ki artan ilişkilerin son merhalesi de bir tarım ürü-
nünde gerçekleşti. Özbekistan’da faaliyet göste-
ren Uzbekozikovkat Holding, Türkiye’nin kırmızı 
biber pazarına yönelik önemli bir anlaşma imza-
ladı. Ülker, anlaşmanın detaylarını şu sözlerle ak-
tardı: “Anlaşmaya göre Özbek şirket, Türkiye’ye 
bir yılda 35 bin ton kırmızı biber ihraç edecek. 
Özbek kamu şirketi Uzbekozikovkat Holding’in 
ihraç edeceği 35 bin tonluk anlaşmanın ekonomik 
değeri ise 49 milyon dolar. Ardından şirket asıl 
büyük satış süreci için çalışma başlatacak.

ORTA ASYA’DA, PETROL ÜRETİMİNDE RE-
KOR KIRAN ÜLKE: KAZAKİSTAN 
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 
enerjide olumlu bir şekilde tamamlayacaklarını 
belirterek, “Petrol üretimi geçen yıla göre yüzde 
4,7 artışla 90,3 milyon ton olacak.” Dedi. Bakan 
Bozumbayev, düzenlediği yıllık değerlendirme 
toplantısında, 2018’in petrol üretimi açısından 
olumlu geçtiğini, ülkenin sadece üç büyük pet-
rol kuyusundaki üretimin 53,9 milyon tona ulaş-
tığını söyledi. Kaşagan sahasında 13,2 milyon, 
Tengiz’de 28,6 milyon, Karaçaganak’ta ise 12,1 
milyon ton petrol üretimi gerçekleştiğini aktaran 
Bozumbayev, “Petrol üretimi 2018’de geçen yıla 
göre yüzde 4,7 artışla toplam 90,3 milyon ton ola-
cak. Petrol ihracatı da geçen yıla göre yüzde 2,4 
artışla 71,5 milyon tonu bulacak.” diye konuştu.

KIRGIZ- ÖZBEK ORTAK YAPIMI “ SELVİ BOY-
LUM AL YAZMALIM” TÜRKİYE’DE 
Kırgızistan ve Özbekistan yönetmenlerinin ortak-
laşa çektiği “Delbirim” filmi Türkiye’de gösteri-
lecek. Dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un 
“Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserinden uyar-
lanan Kırgız-Özbek yapımı “Delbirim” adlı film 
Türkiye’nin 4 büyük şehrinde izleyicilerin beğe-
nisine sunulacak. Türk dünyasının ünlü yazarla-
rından, yapıtlarıyla Türk kültür ve medeniyetini 
dünyaya tanıtan Kırgız Türk’ü yazar Cengiz Ay-
tmatov’un 90. doğum yıl dönümü münasebetiyle 
çekilen “Delbirim” filmi, 22-23 Aralık tarihlerin-
de İstanbul’da, 24 Aralık’ta “2018 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti” ilan edilen Kastamonu’da, 25 
Aralık’ta başkent Ankara’da ve 27 Aralık’ta da 
Türkiye’nin turizm merkezi Antalya’da izleyici-
lerin beğenisine sunuldu.  Delbirim filminin, Tür-
kiye’ye Kırgız Gençler Kulübü(Kyrgyz Youth) 
tarafından getirildiği öğrenildi.
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KIRGIZ CUMHURBAŞKANI 2023’TE GÖREVİ 
BIRAKMA SÖZÜ VERDİ 

Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbe-
kov, 2023’te görev süresinin dolmasının ardından 
devlet başkanı olarak istifa niyetini ilan ettiğini 
açıkladı. Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov, 
“2023’te başkan olarak görevinin son yılı olaca-
ğından görevi yeni başkana devredeceğim” dedi. 
Ceenbekov, “Başka bir dönem için seçilmek is-
tersem, siyasi bir rekabet olacak” ifadelerini kul-
landı. Kırgızistan cumhurbaşkanı,  bir sonraki 
cumhurbaşkanının çalışmalarına müdahale etme-
yeceğini ve seçimine müdahil olmayacağını da 
sözlerine ekledi.

ÖZBEKİSTAN, ORTA ASYA ÜLKELERİYLE 
TİCARET HACMİNİ ARTTIRDI 
Orta Asya ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerini ge-
liştiren Özbekistan, söz konusu ülkelerle yapılan 
dış ticaret hacminin bu yıl yüzde 50 artırdı. Taş-
kent’te düzenlenen basın toplantısında Özbekis-
tan Dışişleri Bakan Yardımcısı İlham Nematov, 
ülkesinin son dönemde komşu ülkelerle açık ve 
yapıcı politika izlendiğini ifade etti. Nematov, 
Orta Asya’daki sorunların eşitlik, karşılıklı men-
faatlere saygı ve akıllıca uzlaşma yoluyla çözü-
müne yönelik politikayla bölgedeki su kaynakla-
rının ortak kullanımı, sınırların belirlenmesi, sınır 
kapıları ve sınır ticareti gibi zorlu sorunların çö-
züme kavuşturulduğunu belirtti.

ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN ARASINDA İŞ 
BİRLİĞİ ADIMI 
Tacikistan ve Özbekistan sınır birliklerinin ilk 
ortak askeri konsey toplantısı yapıldı. Tacikistan 
Sınır Koruma Birliği’nden yapılan açıklamada, 
ülkenin Gülistan şehrinde, iki ülkenin sınır koru-
ma birliklerinin ilk ortak askeri konsey toplantısı 
gerçekleştirildi. Tacikistan Sınır Koruma Birliği 
Komutanı Orgeneral Racabali Rahmonali ve Öz-
bekistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Tümge-
neral Ruslan Mirzayev’in başkanlığındaki toplan-
tıda, sınır koruma birlikleri arasındaki iş birliği 
ele alındı. Taraflar, iki ülkenin Afganistan ile sı-
nırlarındaki durum ve gelişme eğilimleri konula-
rında detaylı olarak fikir alış verişinde bulundu. 
Tacikistan ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin iyi 
komşuluk, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı ola-
rak gelişmekte olduğu vurgulanan toplantıda, bir-
liklerin 2018 yılı iş birliği planının uygulanması 
sonuçlarını gözden geçirildi, 2019 yılına yönelik 
iş birliği planı geliştirildi. 

EKONOMİK KRİZ BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ 
GÖÇE ZORLUYOR 
Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarının, Yuna-
nistan‘daki ekonomik kriz sebebiyle, başta Avru-
pa Birliği ülkeleri olmak üzere dış ülkelere olan 
göçleri artarak sürüyor. Batı Trakya’dan göç eden 
Türklerin yerleşme amaçlı olarak en çok tercih 
ettikleri ülkelerin başında, Hollanda, Almanya ve 
İngiltere geliyor. Batı Trakya Türklerinin, Avru-
pa’da yaşamakta olan ve sayıları 5 milyonu bulan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yoğun ola-
rak yaşadıkları yerleri tercih ettikleri ve göç eden-
lerin büyük bir bölümünün Türkiyeli soydaşları-
na ait iş yerlerinde çalıştıkları belirtildi.
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KAZAKİSTAN, 2018’İ BÖLGESEL VE ULUSLA-
RARASI MÜZAKERELERLE GEÇİRDİ
Kazakistan, uluslararası sorunların çözüm merke-
zi olma politikası doğrultusunda çok taraflı mü-
zakerelere ev sahipliği yaparak geçirdi. Türkiye, 
Rusya ve İran,  düzenlenen Suriye konulu 9. ve 
11. Astana toplantılarında, Gerginliği Azaltma 
Bölgeleriyle, ateşkes rejiminin korunmasında 
mutabık kaldı. Toplantılarda ayrıca, Soçi’de-
ki Suriye Ulusal Kongresi’nde alınan kararlarla 
uyumlu şekilde, Anayasa Komitesinin en kısa 
sürede kurulması için Suriyeli tarafları destekle-
me ve diğer konularda anlaşma sağlandı. Suriye 
konulu Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri-
nin dışişleri bakanları da Kazakistan’da bir araya 
geldi. Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, 
Suriye’deki krizin çözümüne, etnik ve mezhep-
sel farklılıkların azaltılmasına olumlu etki yapa-
cak görüşmelerin devam etmesini şeklinde çalış-
malarda ön planda yer aldı. Bunların dışında en 
önemli olarak “  Türkistan “ kavramına yeniden 
önem kazandırdı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN KIRGIZİSTAN’A 3,7 
MİLYON HİBE 
Suudi Arabistan, Kırgızistan’a sosyal altyapı 
projeleri için 3,7 milyon dolar tahsis etti. Kırgız 
Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında 
tıp merkezleri için ekipman temini ve karantina 
bölgesinin inşaatı ve donatılması projesi ile ilgili 
toplam 3,7 milyon dolarlık hibe anlaşması Cum-
hurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov’un imzalama-
sının ardından Jogorgu Kenesh meclis tarafından 
onaylandı.  “Tıp merkezleri için ekipman temini 
ve karantina bölgesinin inşaatı ve donatılması” 
projesi, Kırgızistan’daki sosyal altyapı projeleri-
nin bir parçası olarak Suudi Kalkınma Fonu ta-
rafından 3 milyon 797 bin ABD Doları tutarında 
finanse etme kararı alındı.

BATI TRAKYA’DA TÜRKÇE DERSİ PROTESTO-
SU 

Batı Trakya‘da, Gümülcine Medrese-i Hayriye 
okulu öğrencileri, Türkçe ders saatlerinin azal-
tıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. 
Okul Encümen Heyeti’nin kararıyla gerçekleş-
tirilen eylemde, okula çantasız gelen öğrenciler, 
okul kapılarına kilit vurarak öğretmenlerin oku-
la girmesine izin vermedi. Öğrenciler, Gümülci-
ne’de diğer azınlık okullarında uygulanan ders 
programının Medrese-i Hayriye’de de uygulan-
masını talep etti. Medrese-i Hayriye Encümen 
Heyeti üyeleriyle velilerin de destek verdiği ey-
lemde, “Tüm Azınlık okullarında olduğu gibi, 
Türkçe ile Yunanca müfredatın arasındaki den-
genin korunmasını istiyoruz”, “Medrese-i Hay-
riye’de ana dildeki eğitimi ve din eğitimini kı-
sıtlayan kararın iptal edilmesini istiyoruz” yazılı 
pankartlar açıldı. Encümen Heyeti Başkanı Hasan 
Molla, yaptığı açıklamada, Medrese-i Hayriye’de 
Türkçe yapılan ders saatlerinin, Yunanistan 
Eğitim Bakanlığının kararıyla azaltıldığını ancak 
bu uygulamanın öğrenci ve veliler tarafından 
reddedildiğini söyledi. Molla, “Son sınıfta ise 
Türkçe dersler tamamen kaldırıldı. Buna itiraz 
ediyoruz ve azınlık okullarında iki dil arasındaki 
eşitliğin mutlaka okulumuzda da uygulanmasını 
istiyoruz.” dedi.

KAZAKİSTAN’DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, Dışişleri, Savunma, Havacılık ve Uzay Sa-
nayisi ile Sanayi ve Altyapıyı Geliştirme bakan-
lıklarına yeni atamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı 
internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, 
görevinden alınan Dışişleri Bakanı Kayrat Abd-
rahmanov’un yerine mevcut Savunma, Havacı-
lık ve Uzay Sanayisi Bakanı Beybut Atamkulov 
getirildi. Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi 
Bakanlığına Başbakan Yardımcısı Askar Juma-
galiyev, Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis 
Kasımbek ise Sanayi ve Altyapıyı Geliştirme Ba-
kanlığına atandı.
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TACİKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN’DAN SONRA 
KIRGIZİSTAN’DA DA TURİSTLER İÇİN MİLİS-
KER GÖREVE BAŞLADI 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, ilk kez, turist-
lere yönelik bir milis birimi kuruldu. İçişleri Ba-
kanlığı, yeni milislerin çalışmalarının, güvenlik-
lerini sağlamaktan ve şehri nasıl gezeceğine dair 
ipuçlarına kadar yabancılara her türlü şekilde yar-
dımcı olmak olduğunu açıkladı. Turist polisinin 
tüm çalışanlarının, yabancı dilleri ve Kırgızistan 
yasalarını bilmesi gerekmektedir. İngilizce bilgisi 
öncelikli olarak belirlendi. 

NAZARBAYEV’DEN RUSYA VE UKRAYNA’YA 
MÜZAKERE ÇAĞRISI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev, yerel basına verdiği değerlendirme rö-
portajında, ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği 
arasında karşılıklı anlayış ve güvenin olmadığını 
belirterek, söz konusu güçlerin bir araya gelme-
sini ve görüşmenin Astana’da yapılmasını öner-
diğini söyledi. Görüşme yerinin mutlaka Astana 
olması gerekmediğini dile getiren Nazarbayev, 
başka bir yerde de böyle bir görüşmenin yapıla-
bileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
ayrıca Kerç boğazındaki krize ilişkin, Ukrayna 
ile Rusya’yı, ülkeler arası ilişkilerde başkaların-
dan yardım beklememeye, birbirleriyle doğrudan 
irtibata geçerek, bir kez daha müzakere masasına 
oturmaya davet etti.

ÖZBEKİSTAN’DA “ TÜRKİYE’DEN TAŞKENT’E 
KİTAP KÖPRÜSÜ ” KAMPANYASI 

Özbekistan’da faaliyet gösteren Taşkent Türk 
Okulu, kitap eksiğini kapatmak ve kütüphanesini 
zenginleştirmek için kitap yardımı kampanyası 
başlattı. Taşkent Türk Okulu, kütüphanesini 
zenginleştirmek için başlattığı “Türkiye’den 
Taşkent’e kitap köprüsü” projesinin tanıtımı için 
etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Türkiye’nin 
Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, kütüpha-
neye kitap hediye ederek projeye destek verdi. 
Şen, burada yaptığı konuşmada, kitap yardımı 
kampanyasının amacının, okulun Türkçe kitap 
eksiğini kapatmak olduğunu kaydederek, kütüp-
hanedeki kitap sayısını artırmak istediklerini be-
lirtti.

E- VİZE, KAZAKİSTAN’DA 1 OCAK 2019’DAN 
İTİBAREN SUNULUYOR 
1 Ocak 2019’dan itibaren, Kazakistan Cumhuri-
yeti’nde elektronik formatta yabancılar için tek 
girişli vize alma prosedürü sunuldu. Yabancılar, 
yalnızca Astana ve Almatı uluslararası havali-
manlarının kontrol noktalarında geçerli bir elekt-
ronik vize kullanarak Kazakistan Cumhuriyeti 
topraklarına girebilecek. Elektronik vize sadece 
vize alıcısı için geçerli olacak ve beraberindeki 
kişilere uygulanmayacaktır.
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NURSUL-
TAN NAZARBAYEV “BÜYÜK BOZKIRIN YEDİ 
ÖZELLİĞİ “ MAKALESİNİ YAZMA SEBEBİNİ 
AÇIKLADI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev katıldığı bir programda “Büyük Bozkırın 
Yedi Özelliği” makalesini neden yazdığı açıkladı. 
Nazarbayev: “Bizim çocuklarımız ‘Siz nereden 
çıktınız?’ diye sorulduğunda doğru dürüst cevap 
veremiyor. Bizim büyük bir tarihimizin olduğunu 
gençlerimizin bilmesi gerek. Tarihimize bakarken 
Sakalardan başlamak gerek, Hunlardan başlamak 
gerek, ulu Türk dünyasından başlamak gerek! 
Biz onlardan geliyoruz. Bu ulu bozkırdan kimler 
geçmedi? Cengiz Han’ın ordusu geçti. Cengiz 
Han’ın askerlerinin yalnızca %10’u Moğol’du, 
ancak geri kalanın çoğu da Kazak’tı. Bu makale-
yi gençlerimiz bunları bilsin diye yazdım. Bizim 
büyük bir tarihimiz var. Tarihimiz derin. Tarihin 
derinliklerinden geliyoruz. Biz gökten düşmüş 
değiliz ki. Biz büyük boyların, büyük halkların, 
büyük imparatorlukların devamıyız; onların nes-
liyiz.” dedi.

KAZAKİSTAN’IN EN BÜYÜK METROPOLÜNDE 
ÖZBEKİSTAN’IN İLK CUMHURBAŞKANININ 
ADINI TAŞIYAN CADDE 
Almatı şehir maslikhatının olağanüstü 34.oturu-
munda, 185 sokak daha değiştirildi. Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olan İslam 
Karimov’un adının verildiği cadde Kazakistan’ın 
en büyük metropolünde ortaya çıktı. Yeniden 
adlandırılan 183 caddeden 20 tanesine tanınmış 
kişilerin isimleri verildi. Kalan 163. caddeler, 
tarihi-coğrafi ve ulusal eğitim isimlerini taşıyan 
isimler oldu. Yeniden adlandırılan caddeler Aue-
zov, Bostandyk, Zhetysu, Medeu ve Turksib ilçe-
lerinde yer almaktadır.

KAZAK TÜRK’Ü POLİS MEMURLARININ YENİ-
DEN YETERLİLİK TESTİNE TABİ TUTULMASI 
KARARI 
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in polis memurlarının ye-
terliliklerinin yeniden test edilmesini öngören ka-
rarnameyi onayladığını açıkladı. Taslağa göre, 1 
Temmuz 2019’dan önce tamamlanması gereken 
uygulama Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanının 
başkanlık ettiği komisyon tarafından yapılması 
öngörüldü.  
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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
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