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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Ocak 2019 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, “Ocak 2019 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 BMGK ÜYELİĞİ SONA ERDİ 
 Orta Asya ülkeleri arasında 2016’da BMGK’ya 
daimi olmayan üye seçilen ilk ülke olan Ka-
zakistan, 31 Aralık tarihi itibarıyla 2017-2018 
dönemi üyelik süresini doldurdu. Kazakistan, 
BMGK’deki çalışmalarında kitle imha silahla-
rının yayılmasının önlenmesi, uluslararası çatış-
maların çözülmesi, Orta Asya ve Afganistan’da 
güvenliğin pekiştirilmesi, uluslararası terörle 
mücadele, Afrika kıtasında barış ve güvenliğin 
tesis edilmesi ve diğer konulara öncelik verdi. 
Kazakistan, BMGK heyetinin 7 yıl aradan sonra 
2018 yılın ocak ayında Afganistan’a bir ziyaret 
gerçekleştirmesini sağladı.
TÜRKMENİSTAN MERKEZ BANKASI 2019 YI-
LINDA UYGULANACAK DÖVİZ KURLARINI 
BELİRLEDİ 
Türkmenistan Merkez Bankası, bankalar arası 
para piyasalarında işlem gören yabancı paraları 
ve uygulanacak kur oranları listesini yayınladı. 
Merkez Bankası’nın aldığı karara göre ABD 
Doları’nın manat cinsinden değeri değişmedi. 
Buna göre 2019 yılında  bir ABD doları 3,5 ma-
nat üzerinden işlem görecek. Dolar kuru, 1 Ocak 
2015’ten bu yana Türkmen Manatı karşısında 
aynı değer üzerinden işlem görüyor.
ÖZBEKİSTAN “ÇIKIŞ VİZESİ” UYGULAMASINI 
İPTAL ETTİ

Yurt dışına çıkacak 
Özbek vatandaşlar “çı-
kış vizesi” olmaksızın 
ikinci bir pasaportla 
seyahat edebilecek. 
Son dönemde dünyaya 
açılma politikası sür-
düren Özbekistan’da, 
1 Ocak itibarıyla yurt 

dışına seyahat etme izni veren “çıkış vizesi” 
uygulaması iptal edildi. Özbekistan İçişleri Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev’in Ağustos 2017’de, 
yurt dışına seyahat izni veren çıkış vizesi uygu-
lamasının iptal edilmesini ve bunun yerine ikinci 
bir pasaport uygulamasını öngören kararnameyi 
imzaladığı belirtildi. Kararnameye göre, yurt dı-
şına çıkış izni uygulaması 1 Ocak itibarıyla ip-
tal edildi. Yurt dışına çıkacak Özbek vatandaşlar 
alacakları ikinci bir pasaportu kullanacak.

“ALTIN ELBİSELİ ADAM” KAZAK BOZKIRLA-
RINDA ALTIN KULLANMA TEKNİĞİNE IŞIK 
TUTUYOR 

Almatı kenti yakın-
larındaki Esik Nehri 
kenarında 1969’da bu-
lunan ve Kazakistan 
Milli Müzesinde mu-
hafaza edilen “altın el-
biseli adam”, milattan 
önce 5. yüzyılda yaşa-
yan Saka dönemi usta-
larının altın kullanma 
tekniğine ışık tutuyor. 
Bilim adamları tara-

fından “Kazakistanlı Tutankamon” ismi verilen 
altın adamın 18 yaşındaki bir Saka askeri olduğu 
biliniyor. Kazakistan Milli Müzesi Halk Hazine-
si Bilim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Akan 
Ongarulı, yaptığı açıklamada, elbisenin tama-
men altından mükemmel bir işçilikle yapıldığını 
belirterek, dövme, damgalama, oyma ve granül 
tekniklerinin kullanıldığına dikkati çekti.
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU’NDA 
TÜRKMENİSTAN BAYRAĞI 
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)Başkanı Rus 
Kozmonot Oleg Kononenko, Türkmenistan Li-
derinin ve Türkmen Halkının yeni yılını uzay 
istasyonunda Türkmen bayrağı açarak kutladı. 
“Prezident Yıldızı” Türkmenistan nişanı sahibi 
olan ve Türkmenistan’da doğup büyüyen Koz-
monot, bir eline Türkmen Bayrağı diğer eline 
Türkmen Liderin yazdığı “Türkmenistan Büyük 
ipek Yolunun Kalbi ” adlı kitabını alarak, Cum-
hurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a hita-
ben yaptığı konuşmada, “Türkmenistan Büyük 
İpek Yolu’nun kalbidir” sloganıyla geçen yılda 
elde edilen başarıların evrensel olarak tanınma-
sını sembolize etti.  
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“2018 KÜLTÜR BAŞKENTİ”NİN ZİYARETÇİ 
SAYISI ARTTI 
Kazakistan’ın Türkistan kentinde 5 Aralık 
2017’de düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi 35. Dö-
nem Toplantısı’nda “2018 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” ilan edilen Kastamonu, unvanını bu 
yıl Kırgızistan’ın Oş şehrine devretti. Tarihi gü-
zellikleriyle bilinen şehrin İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Mehmet İshak, 2017’de Kastamonu’ya 
455 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçi gel-
diğine dikkati çekerek geçen yılın 10 ayının veri-
lerine göre Kastamonu’ya gelen yerli turist sayı-
sı 476 bin, yabancı turist sayısı da 17 bin olmak 
üzere toplam 493 bin. Yani bu gösteriyor ki Kas-
tamonu, 10 ayda önceki yılın verilerini geçmiş 
durumda. Son iki ayın verileri tam netleşmedi. 
Tahminlerimize göre 520-530 bin arasında kapa-
tacağımızı düşünüyoruz. İlimize geçen yıl gelen 
turist sayısında önceki yılla kıyasladığımızda 70 
bin civarında artış olduğu gözlemlenmektedir.”  
şeklinde konuştu.
BDT BAŞKANLIĞI 2019’DA TÜRKMENİS-
TAN’A GEÇTİ 

Bağımsız Devletler Topluluğu başkanlığını 2019 
yılında Türkmenistan devraldı. BDT başkan-
lığını, Duşanbe’den Aşkabat’a devretme kara-
rı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Tacikistan’ın 
başkenti Duşanbe’de yapılan BDT Başkanları 
Zirvesi’nde Türkmenistan’ın teklifi üzerine 
alınmıştı. Zirveden önce BDT Yönetim Kurulu 
toplantısının, Mayıs ayında başkentte yapılması 
planlandı. Türkmenistan başkanlığının 
öncelikleri arasında Bağımsız devletler Toplu-
luğu’nda güven, istikrar ve güvenliği sağlamak,  
enerji, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 
uluslararası ortaklıklar oluşturmak bulunuyor. 
Aşkabat’ın ayrıca, topluluk arasındaki kültürel, 
insani, bilimsel, eğitimsel ve spor ilişkilerine de 
büyük önem vereceği belirtildi.

ÖZBEKİSTAN’DA 45 ÜLKE VATANDAŞINA 
VİZE MUAFİYETİ 
Turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında Özbekistan, 1 Şubat itibarıyla 45 ül-
kenin vatandaşına 30 günlük vize muafiyeti, 76 
ülkenin vatandaşına da sadeleştirilmiş vize im-
kânı tanıyacak. Buna göre, AB ülkelerinin ağır-
lıkta olduğu 45 ülkenin vatandaşına 30 günlük 
vize muafiyeti tanınırken, 76 ülkenin vatandaşı-
na da “e-vize” uygulaması üzerinden sadeleşti-
rilmiş vize alma imkânı verildi.
KIRGIZİSTAN’DA 2019 “DİJİTALLEŞME YILI” 
İLAN EDİLDİ 

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Çuy 
Bölgesi’ndeki Sokuluk ilçesinde halkla bir araya 
geldi. Ceenbekov, burada yaptığı konuşmada, 
2018’in kırsal kalkınma yılı ilan edildiğini 
hatırlatarak, ülkede bu yıl ve sonrasında da kırsal 
bölgelerin kalkınmasına yoğunlaşacaklarını 
vurguladı. Ceenbekov, bu yılın da ülke 
dijitalleşme yılı ilan edildiğini söyledi. Ülkenin 
dijitalleşmesi çalışmaları çerçevesinde, 
toplumun günlük yaşamına yeni teknolojileri 
sunmaya devam edeceklerini vurgulayan 
Ceenbekov, kamu hizmetlerinin internet 
ortamına aktarılmasıyla birlikte yolsuzluğun 
önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti.
NASRETTİN HOCA TÜRKMEN TİYATROSUN-
DA 
Türkmen oyun yazarı, Nobatguly Rejepov’un 
yazdığı oyunda Nasrettin Hoca, ünlü tiyatro 
oyuncusu Charyyar Annamuradov tarafından,  
nazik ve adil bir kalbi olan, insanları güldüren 
şakacı bir halk kahramanı olarak canlandırıldı. 
Oyunda Nasrettin Hoca, nükteleri ve sözleri ile 
insanları güldürmesinin yanı sıra, zenginlerin 
açgözlülüğü ve kibirli soylularla alay eden mi-
zahi kişiliği ile de ön plana çıkartıldı. “Efendi 
Sen Kimsin” oyununda Nasrettin Hoca, Doğu 
dünyasında iyi bilinen, güldüren ve düşündüren 
sözleriyle halk arasında evrensel sevgi kazanmış 
bir model olarak tanıtıldı. 
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NAZARBAYEV: 47 KAZAKİSTAN VATANDAŞI 
SURİYE’DEN TAHLİYE EDİLDİ 

Kazakistan kolluk kuvvetlerinin Dışişleri Ba-
kanlığı ile yaptığı işbirliği ile Suriye’deki ça-
tışma bölgelerinde bulunan 30’u çocuk toplam 
47 kişinin yapılan insanı yardım operasyonu ile 
Kazakistan’a getirildiğini duyuran Nazarbayev, 
kandırılarak kanunsuz yollarla Suriye’ye götürü-
len ve burada teröristler tarafından rehin tutulan 
masum kadın ve çocukların ülkeye getirildiğini 
belirtti. Devletin yardım eliyle kaldıkları durum-
dan kurtulan insanların yaşadıkları mutluluğun 
sınırı olmadığına değinen Nazarbayev,  getiri-
len insanların bir ay boyunca adaptasyon mer-
kezinde gerekli tıbbi ve psikolojik yardımın ya-
pılacağını söyledi. Kazakistan’ın vatandaşlarına 
her zaman ve her yerde desteğinin süreceğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı, ‘Ana görevimiz, 
güvenliği sağlamak, ülkenin bütünlüğünü ve 
birliğini korumaktır. Savaş bölgesinde kendi is-
tekleriyle orada bulunmayan istismara uğramış 
çocuklarımızı geri getirmek için çalışmaya de-
vam edeceğiz’ dedi.
BAKÜ’DE TÜRK KAHVESİ TANITILDI 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 
Kahve ve Çay Festivali’nde Türk kahvesi tanı-
tıldı. Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve 
Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi basın mensupları-
na yaptığı açıklamada, 500 yıllık geçmişe sahip 
kahvenin dünyada ilk önce Türk kahvesi olarak 
tanındığını söyledi. Kahvenin, etrafında geniş 
bir hayat kültürü yaratan içecek olduğunu ifade 
eden Çiftçi, Avrupa’nın kahvenin önemini Tür-
kiye’den 300 yıl sonra fark ettiğini belirtti. Türk 
kahvesinin Türk hayatı ve kültüründe büyük 
öneme sahip olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Kah-
ve, Türklerle özdeşleşmiş bir içecektir. 500 yıllık 
çok büyük bir kültür. Kahve, Türk turizminde de 
çok önemli. Ülkemizi kahvenin ana vatanı ola-
rak takdim ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

TÜRKENİSTAN’DA ARA SEÇİMLER 31 MART-
TA
Türkmenistan’da 31 Mart 2019 tarihinde ara 
seçim kararı alındı.  Türkmenistan Meclisinin 
Türkmenistan Seçim Kanunun 4 ve 85 madde-
lerine göre kabul ettiği kararına göre, Türkme-
nistan Meclisi milletvekillerinin, eyalet, ilçe ve 
şehir halk maslahatı üyelerinin ve Keneş üyeleri-
nin ara seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde gerçek-
leştirilmesi öngörüldü.

TATARİSTAN CUMHURBAŞKANI 2018’DE 
VALİLER REYTİNGİNDE 4. OLDU
Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov 
2018 yılı sonuçlarına göre Ulusal Valiler Rey-
tinginde 4. sırada yer aldı. Reyting uzmanları, 
geleneksel olarak Tataristan Cumhuriyetinin 
ekonomik ve finans alanlarda pozitif sonuçla-
ra ulaşması Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem 
Minnihanov’un reytingde yüksek sıralarda yer 
almasını sağladı, dedi. Tataristan aynı zamanda 
yaşam kalitesi, dijital teknolojilerin hayat şartla-
rına uygulama hızı, inovasyon faaliyeti, güveni-
lirlik ve bilim ve teknoloji geliştirme endeksleri 
ve yatırım ortamı gibi konularda Rusya’nın lider 
bölgeleri arasında yer alıyor.
BDT ÜLKELERİNDE EN UCUZ BENZİN TÜRK-
MENİSTAN’DA 
150 ülkede akaryakıt fiyatlarını günlük izleyen 
ve derecelendirme yapan Gobal Petrol Prays’n 
verilerine göre, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Er-
menistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, 
Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve özel statüsüyle 
Türkmenistan’dan oluşan BDT ülkeleri arasın-
da benzin litre fiyatının en ucuz olduğu ülke 43 
sent ile Türkmenistan, birinci sırada yer aldı.  31 
Aralık itibariyle Türkmenistan, benzin fiyatları 
sıralamasında dünyada benzinin en ucuz olduğu 
7. Ülke statüsünde bulunuyor. Benzinin litresi-
nin 0.43 Dolara satıldığı Türkmenistan; Venezu-
ela, Sudan, İran, Kuveyt, Cezayir ve Nijerya’dan 
sonra 7. Sırada yer alıyor.
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KIRGIZİSTAN’IN “MAT” OLMAYAN AİLESİ 
Kırgızistan’da 9 çocuklu Taştekeyev ailesi, 8 kez 
Asya satranç şampiyonu çıkardı. Bir devlet dai-
resinde memur olarak görev yapan 44 yaşındaki 
Syezbek ve Gülbarçin Taştekeyev’in 9 çocuğun-
dan 6’sı Kırgızistan ve Asya satranç müsabaka-
larında şampiyon oldu. Çocuklardan 7’si ulusal 
ve uluslararası satranç turnuvalarında kendi yaş 
grubunda çeşitli derecelerde çok sayıda madal-
ya, başarı ve teşekkür belgesine layık görülürken 
2’si de Kırgızistan ve Asya satranç müsabakala-
rında şampiyonluk kazandı, Taştekeyev’in lise 
mezunu büyük oğlu 18 yaşındaki Arzıbek, 3 
kez Kırgızistan şampiyonu, 16 yaşındaki ikinci 
oğlu Ruslan da Asya satranç müsabakalarında 3 
kez altın madalya kazanarak, ülkede üst üste 9 
şampiyonlukla tarihe geçti.
MACARİSTAN HÜKÜMETİ, TÜRKLERLE AK-
RABALIĞINI ARAŞTIRMAK İÇİN ENSTİTÜ 
KURDU
Macaristan’da hükümet Macarların kökenini 
araştıracak bir enstitü kurdu. Başbakan Victor 
Orban’ın imzaladığı kararname ile 1 Ocak’tan 
itibaren faaliyetlerine başlayan Macaristan 
Araştırma Enstitüsü’nün yapacağı çalışmalar 
sonucunda Türklerle akrabalık olup olmadığı 
yönündeki tarihsel kimlik bilmecesine açıklık 
getirilmesi amaçlanıyor. Enstitünün kurulması-
na öncülük edenlerden İnsan Kaynakları Bakanı 
Miklós Kásler ekim ayında konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada ‘bu alanda yapılacak çalışmalar 
Türk-Finno-Ural dil varsayımına ya da kimlik 
tartışmasına son verebilir’ diye konuştu. Söz ko-
nusu enstitü bünyesinde tarihçiler, arkeologlar, 
dil bilimciler, etnograflar ve antropologlar bir 
araya geldi.
TÜRKMENİSTAN, FİLİPİNLER’E BÜYÜKELÇİ 
ATADI
Türkmenistan’ın Japonya nezdindeki Büyükel-
çisi Gurbanmammet Elyasov aynı zamanda Fi-
lipinler Büyükelçisi görevine atandı. Türkmen 
Büyükelçi, güven mektubunu Filipinler Cum-
hurbaşkanı Rogrigo Roa Duterte takdim etti. Fi-
lipinler Cumhurbaşkanı, Türkmen Büyükelçiyi 
kabulünde Türkmenistan ile münasebetlerin ku-
rulmasına büyük önem verdiğini kaydetti. Türk-
menistan son yıllarda ‘Açık kapılar’ politikası 
kapsamında dünyanın bütün ülkeleri ile ikili mü-
nasebetlerini güçlendiriyor. 

TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN’DA EN ÇOK ŞİRKET 
KURAN İKİNCİ ÜLKE 

Türkiye, geçen yıl Özbekistan’da yabancı ser-
mayeli en çok şirket kuran ülkeler arasında yer 
aldı. Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi’nden 
yapılan açıklamada, 2018 yılında ülkede yaban-
cı sermaye ile kurulan işletmeler hakkında bilgi 
verildi. Buna göre, 2017 yılında ülke genelin-
de yabancı sermayeli 863 işletme kurulurken, 
bu rakam geçen yıl yüzde 37 artışla 2 bin 385’i 
oluşturdu. Böylece, 1 Ocak itibarıyla ülkedeki 
yabancı sermayeli şirketlerin toplam sayısı 7 bin 
560’a ulaştı. 2018 sonuçlarına göre, Özbekis-
tan’da en çok işletme kuran ülkeler arasında 428 
şirket ile Rusya ilk sırada yer alırken, 364 şirket 
kuran Türkiye ise bu sıralamada ikinci oldu. Bu 
dönemde Çin sermayesi ile 351, Kazak serma-
yesi ile 246, Güney Kore sermayesi ile ise 161 
şirket kuruldu.
KAZAKİSTAN EKONOMİSİ %4,1 BÜYÜDÜ 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı, geçen yıl 
ülkenin gayri safi milli hasılasının (GSYH) yüz-
de 4,1 büyüdüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 2018’de ülkenin GSYH’sında 
yüzde 4,1 büyüme kaydedilirken, ocak-aralık 
aylarında sabit varlıklara yatırım tutarı geçen 
yıla göre yüzde 17,2 artarak 11 trilyon 130 mil-
yar tenge (30 milyar dolar) oldu.  Ocak-kasım 
aylarında ülkenin dış ticareti cirosu geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 84 milyar 
344 milyon doları oluşturdu bunun içinde ihra-
cat 54 milyar 673 milyon dolar (büyüme yüzde 
26,4), ithalat 29 milyar 671 milyon (yüzde 11,1) 
oldu.



OCAK 2019 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

8
www.turkdunyasibir l ik .org

ÖZBEKİSTAN’DA ALPAMIŞ DESTANI’NI 
EZBERE OKUMA ETKİNLİĞİ 

Özbekistan’ın kültürel mirasını koruma ve 
geliştirmek üzere kurulan OXUS Culture 
Cemiyetince organize edilen etkinlikte, ülkede 
ozanlara verilen “Özbekistan Halk Bahşısı (destan 
anlatıcısı)” unvanı sahibi Abdunazar Payanov, 
Alpamış Destanı’nın tamamını ezberden 
okuyacak. Taşkent’te Tasviri Sanat Galerisi’nde 
düzenlenen etkinliğin tanıtımında konuşan 
Payanov, bir kahramanlık eseri olan Alpamış 
Destanı’nın 10’uncu yüzyılda şekillendiğini 
hatırlatarak, ağızdan ağza anlatılarak günümüze 
kadar gelen bu destanın okunması için 30 saate 
yakın bir zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti. 
Abdunazar Payanov, daha sonra 3 saat boyunca 
destanın bazı bölümlerini hem bir öykü hem de 
şiir diliyle anlattı.
ÖZBEKİSTAN’DA LÜKS DAİRE ALANA 
OTURMA İZNİ
Özbekistan’da lüks ev satın alan 109 ülkenin 
vatandaşı, ülkede oturma izni alabilecek. 
İlgili kararname, Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev tarafından imzalandı. Belgede, “109 
ülkenin yabancı vatandaşlarına Özbekistan’da 
gayrimenkul satın alırken oturma izni alma 
hakkı tanınması” belirtildi. Taşkent bölgesinde 
gayrimenkul satın alırken bu hakların 400 bin 
dolardan az olmayan satın alımlar için yabancılara 
verildiğine dikkat çekildi. Semerkand, Buhara, 
Namangan, Andijan, Fergana ve Khorezm 
bölgelerinde, işlem miktarı Karakalpakistan 
ve diğer bölgelerde en az 200 bin dolar olarak 
belirlendi.

KAZAKİSTAN’DA “KANLI OCAK” KURBAN-
LARI ANILDI 
Azerbaycan’da 1990 yılında yaşanan katliam 
kurbanlarının anısına Kazakistan’ın başkenti As-
tana’da Azerbaycanlı piyanist Atabala Manafza-
de’nin konseri düzenlendi. Azerbaycan’ın Astana 
Büyükelçisi Raşad Mamadov’un ev sahipliğinde 
düzenlenen konsere Kazakistan’da faaliyet gös-
teren yabancı ülke büyükelçileri ve büyükelçilik 
çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 
Konser çerçevesinde ayrıca “Kanlı Ocak” temalı 
fotoğraf sergisi açıldı. Programda konuşan Bü-
yükelçi Mamadov, 1990’da Sovyet ordusunun 
barış mitingi yapan Azerbaycan halkına yaptığı 
müdahalenin askeri saldırganlık ve komünist re-
jimin Azerbaycan halkına karşı işlediği bir suç 
olduğunu söyledi. Mamadov, 20 Ocak 1990’da 
halkın Komünist Partisi üyeliğini toplu bir şekil-
de reddettiğini, o tarihte halkın Sovyetlerin bir 
parçası olarak yaşayamayacağını anladığına dik-
kati çekti.

ELEKTRONİK DEVLET SİSTEMLİ İLK TOP-
LANTI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov, video-konferansı bağlantı sistemiy-
le Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarının bazı-
ları, Aşkabat Belediye Başkanı ve vilayet valileri 
ile toplantı gerçekleştirdi. Ülkedeki mevsimlik 
tarım işleri, Aşkabat ve bölgelerdeki sosyo-eko-
nomik kalkınma programının değerlendirildiği 
toplantıda, elektronik devlet sistemiyle Devlet 
Başkanı’nın aldığı kararlar, imzaladığı atama ka-
rarları derhal vilayet valilerine ulaştı. Türkmen 
Lider, ulusal ekonomideki tarım sektörünün öne-
mine değinerek, bu alandaki çalışmaların hızlan-
dırılmasını istedi. Devlet Başkanı ayrıca, meyve 
ve sebze üretiminin arttırılması, daha fazla pata-
tes ve meyve ağacı yetiştirilmesi, yeni köylerde 
yeşillendirme kampanyalarının yürütülmesi ko-
nusunda bir takım talimatlar verdi.
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MAKEDONYA MECLİSİ ÜLKENİN ADINI DE-
ĞİŞTİRDİ
Makedonya Meclisi, ülkenin isminin resmen 
“Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiş-
tirilmesini içeren yasayı onayladı. 120 sandalyeli 
mecliste yapılan oylamada 81 milletvekili ülke-
nin isminin değiştirilmesine “evet” dedi. Öneriye 
karşı çıkan İç Makedon Devrimci Örgütü-Make-
donya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DP-
MNE) öncülüğündeki muhalefet ise Yunanistan 
ile varılan anlaşma kapsamında sunulan tasarı-
yı, oylamaya katılmayarak boykot etti. Atina ve 
Üsküp arasındaki diplomatik ilişkilerde başlıca 
kriz konularının başında gelen sorun Brüksel 
tarafından yakından takip ediyor. Zira Birliğin, 
Batı Balkanlar’da izlediği genişleme politikası 
kapsamında ilişkiler yürüttüğü ve AB’ye aday 
ülke statüsüne sahip olan Makedonya’nın yakın 
dönemde tam üyeliği gündeme gelecek.
ÖZBEKİSTAN’DA BİR SERBEST BÖLGE DAHA 
KURULUYOR 
Özbekistan’da vergi ve gümrük ödemelerinden 
muaf tutulacak bir serbest ekonomik bölge daha 
kuruluyor. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
ülkenin doğusundaki Andican vilayetinde ilaç 
sektörünün geliştirileceği “Andican Farm” 
serbest ekonomik bölgesinin kurulmasına 
ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararnameyle, 
serbest bölgede katma değeri yüksek olan ilaç, 
tıbbi malzeme ve cihazlar üretecek çağdaş ilaç 
fabrikalarının kurulması ve bu sürece aralarında 
Hindistan’ın önde gelen ilaç şirketlerinin 
de bulunduğu yabancı şirketlerin doğrudan 
yatırımları ve ileri teknolojilerinin çekilmesi 
öngörülüyor. Kararnameye göre, söz konusu 
serbest bölgede tıbbi ilaç, malzeme ve cihazları 
üretmek üzere kurulacak işletmeler 10 yıla 
kadar vergi ve gümrükten muaf edilecek. 
Kararnameyle, söz konusu serbest ekonomik 
bölgelerin faaliyeti ilk etapta 30 yıl olarak 
belirlenirken, bu süre daha da uzatılabilecek.

“KAZAKİSTAN YENİ ENTELEKTÜEL GÜÇ HA-
LİNE GELEBİLİR” 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, 2019 Gençler Yılı’nın başlatılmasına ilişkin 
düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Gençlerin 
ülkenin rekabet gücünün kilit unsuru olduğunu 
belirten Nazarbayev, Kazakistan’ın dünyanın 
rekabet edilebilir 50 ülkesi arasında yer aldığı-
nı aktardı. Nazarbayev, dünyada sadece devlet-
lerarası değil, kişiler arası rekabetin de arttığına 
dikkati çekerek, “Bilim, ilim ve eğitimi geliştire-
cek yaratıcı nesli olan ülke kazanacak.” şeklinde 
konuştu.  Genç bilim adamlarının desteklenme-
sinin önemini vurgulayan Nazarbayev, 1993’te 
ülkesi için oldukça zor bir dönemde “Bolaşak” 
Devlet Burs Programı’nı başlatmakla doğru bir 
karar aldıklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, “Paramız yoktu, maaş ödeyemi-
yorduk. Buna rağmen gençleri dünyanın en iyi 
üniversitelerine gönderdik. Devlet her bir kota 
için 30 ila 50 bin dolar para ödedi. Bu şekilde 
şimdi 14 bin genç yurt dışında okuyor.” diye 
konuştu. Burs kapsamı dışında da yurt dışına 20 
bin öğrencinin gittiğini belirten Nazarbayev, bu 
öğrencilerin şimdi Kazakistan’da ülke ekonomisi 
için çalıştığını kaydetti.
ÖZBEKİSTAN’DAN 2018’DE 5,1 BÜYÜME 
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi’nden 
yapılan açıklamaya göre, 2017’de yüzde 5,3 
yükselen ülke GSYH’si, geçen yıl yüzde 5,1 
artarak 407 trilyon 514,5 milyar soma (yaklaşık 
50,9 milyar dolar) ulaştı. Kişi başına GSYH, 
2018’de yüzde 3,3 artarak 12 milyon 365,5 bin 
som (yaklaşık 1550 dolar) oldu. Geçen yıl sanayi 
sektörü yüzde 10,6, tarım, orman ve balıkçılık 
sektörü yüzde 0,3, inşaat sektörü yüzde 9,9, 
taşımacılık, iletişim ve lojistik sektörü yüzde 
6,3 ve hizmetler sektörü yüzde 5,4 büyüme 
kaydetti. Özbek hükümeti, 2018’de GSYH’nin 
yüzde 5, Dünya Bankası da yüzde 5,6 artmasını 
öngörüyordu.
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ARAL DENİZİ 17 BİN YAŞIN ÜZERİNDE

Araştırmalar sırasında Amerikalı ve Rus bilim 
insanı, Aral Denizi olarak bilinen dünyadaki en 
çok bahsedilen göllerden birinin yaşını belirle-
di. Orta Asya ve tüm dünya topluluğunun kur-
tarmak için çaba gösterdiği Aral Denizi’nin 17,6 
bin yıl önce ortaya çıktığı belirtildi. Aral Deni-
zi’nin yaşını belirlemek için, Rusya Federasyonu 
ve Amerika Birleşik Devletleri bilim adamları, 
eski havzada birkaç kuyu açarak, göl sedim an-
larının tüm kalınlığına erişerek, çökeltilerin ve 
mikrofaunların bileşimleri üzerinde geniş bir 
çalışma yapmışlardır. 
ORTA ASYA’NIN EN YÜKSEK BİNASINA YO-
ĞUN İLGİ
Orta Asya’daki en yüksek yapı olarak bilinen 
Taşkent televizyon kulesi, ilginç mimarisi ve 
şehri kuş bakışı izlemeye imkân sağlayan seyir 
terasıyla en çok ziyaret edilen mekânlar arasında 
öne çıkıyor. İnşaatına 1978’de başlatılarak 6 yıl-
da tamamlanan 375 metre yüksekliğindeki kule, 
radyo ve televizyon yayıncılığının yanı sıra ge-
rek seyir terası gerekse 45 dakikada bir tur atarak 
dönüşünü tamamlayan “Kâinat restoranı” ile 33 
yıldır vatandaşların uğrak yerlerinden biri konu-
munda bulunuyor. Dünyanın en yüksek kuleleri 
arasında 12. sırada yer alan yapı, Taşkent’in tam 
merkezinde ve en yüksek noktasında yer alıyor. 
Her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği kule, özel-
likle Taşkent’i görüntülemek isteyen fotoğrafçı-
ların tercih ettiği mekânların başında geliyor.

KAZAKİSTAN’DAKİ “PİRAMİT”E TURİST İL-
GİSİ
Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Barış ve 
Uyum Sarayı, piramit şeklindeki mimarisiyle 
binlerce turistin ilgisini çekiyor. Kazakistan’ın 
başkenti Astana’da ünlü mimar Norman Foster 
tarafından tasarlanan Barış ve Uyum Sarayı, Ka-
zak Eli Meydanı’nda bulunuyor. İnşaatı bir Türk 
firmasınca yapılarak 2006’da hizmete giren sa-
ray, dışarıdan bakıldığında bir piramidi anım-
satıyor. Yüksekliği 75 metre olan 8 katlı yapı, 
28 bin metrekarelik alana sahip. Bin 300 kişilik 
opera, konferans salonları, müze ve sergi alan-
ları bulunan bina, geleneksel olarak düzenlenen 
Semavi ve Geleneksel Dinler Liderler Kongre-
si, Kazakistan Halkı Asamblesi toplantıları gibi 
etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sarayın opera 
salonunda çeşitli kültürel etkinlikler yapılırken, 
müzesinde Kazakistan’a hediye edilen dini ki-
taplar, halı ve diğer eşyalar sergileniyor. Müzede 
ayrıca ülkede yaşayan 130’dan fazla etnik gru-
bun geleneksel kıyafetleri tanıtılıyor.
ÖZBEKİSTAN’IN TOPLAM REZERVLERİ 
2018’DE AZALDI
Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin toplam 
rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. 1 Ocak 
2018’de 28 milyar 76,9 milyon dolar olan ülkenin 
toplam rezervlerinin geçen yıl içerisinde 995,5 
milyon dolara azalarak 27 milyar 81,4 milyon 
dolara gerilediği bildirildi. Açıklamada, 1 Ocak 
2018’de 14 milyar 34,1 milyon dolar olan altın 
rezervlerinin geçen yıl içerisinde 606,6 milyon 
dolar artışla 14 milyar 640,7 milyon dolara ulaş-
tığı kaydedildi. Bu dönemde 14 milyar 42,8 mil-
yon dolar olan döviz rezervlerinin ise 1 milyar 
602,1 milyon dolar düşüşle 12 milyar 440,7 mil-
yon dolara gerilediği ifade edildi.
HAZAR’DAN FİBER OPTİK KABLO
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbay-
can-Türkmenistan-Afganistan hattında Hazar’ın 
altından fiber optik kablo çekilmesi projesi ele 
alındı. Üçlü görüşmede, Türkmenistan ile Azer-
baycan arasında Siyazan-Türkmenbaşı fiber op-
tik kablo hattının inşa edilmesi yönünde görüş 
alışverişinde bulundular. Bu konu ile ilgili 3 ülke 
arasında ilgili uzmanların katılımıyla ortak ça-
lışma gurubunun oluşturulması kararlaştırıldı. 
Çalışma grubu, projeler ile ilgili fizibilite çalış-
malarını yapacak.
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ÖZBEKİSTAN 2,9 MİLYAR DOLARLIK ALTIN 
SATTI
Özbekistan’ın ihracat hacmi Ocak-Aralık 
2018’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
13,6 artarak 14.257,9 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. İhracat bileşimindeki malların payı 
yüzde 78,7’e ulaşırken, enerji ve petrol ürünleri 
yüzde 18,7, gıda ürünleri yüzde 7,7 ve demir ve 
demir dışı metaller ise yüzde 8,2 olarak gerçek-
leşti. Dünya altın üretimi sıralamasında 9. olan 
Özbekistan geçen yıl 90 ton altın üretti.
KAZAKİSTAN’IN ENERJİ TÜKETİMİNDE FO-
SİL YAKITLARIN PAYI YÜZDE 76
Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Pro-
jeleri Merkezi Başkanı Rapil Joşıbayev, Kaza-
kistan’ın fosil yakıtların ülkenin toplam enerji 
tüketimindeki payının yüzde 76 olduğunu söy-
ledi. Joşıbayev, “Kazakistan’da Sürdürülebilir 
Kentsel Altyapı, Yeşil İnşaat Göstergeleri” tema-
lı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin dünya 
petrol ihracatında 12’nci, kömür tüketiminde ise 
15’inci sırada yer aldığını belirterek, “Fosil yakıt 
tüketimi, toplam enerji tüketiminin yüzde 76’sını 
oluşturuyor.” dedi. Kazakistan’ın fosil yakıt ba-
ğımlılığı nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 
50’sini oluşturan kentsel alanlarda enerji üreti-
mi ve tüketimini artırma sorunuyla karşılaştığını 
dile getiren Joşıbayev, bu tür sorunları gidermek 
için uluslararası örgütlerin destekleriyle projeler 
geliştirmekte olduklarını ifade etti.
KAZAKİSTAN’DAN 2018’DE 72,5 MİLYON 
TONLUK PETROL İHRACI 
Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, geçen yıl ülkede petrol üretiminin 2017’ye 
göre yüzde 4,8 yükselişle 90,35 milyon tona 
ulaştığı belirtilerek, artışın çoğunlukla Kaşagan 
sahasından kaynakladığı ifade edildi. Geçen yıl 
ülkede yıllık yüzde 10,3 artışla 16,4 milyon ton 
petrolün rafine edildiği vurgulanan açıklamada, 
bu yıl için hedefin 17,2 milyon ton olduğu akta-
rıldı. Açıklamada, geçen yıl 72,5 milyon ton pet-
rolün ihraç edildiği ve bunun 2017 yılına göre 
yüzde 3,9’luk bir artış olduğu kaydedildi. Bu yıl 
petrol üretiminin 89 milyon ton olmasının plan-
landığı ifade edilen açıklamada, üretimde bekle-
nen düşüşün Tengiz ve Kaşagan gibi büyük sa-
halarda yapılacak planlı onarım çalışmalarından 
kaynaklanacağı bildirildi.

“30 BİNDEN FAZLA AHISKA TÜRKÜNÜN VA-
TANDAŞLIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI” 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ge-
nel Sekreteri Fuat Uçar, 30 bini aşkın Ahıska 
Türkünün, Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri-
nin tamamlandığını söyledi. Bilecik’in Bozü-
yük ilçesinde bir etkinliğe katılan Uçar, yaptı-
ğı açıklamada, birlik olarak 9 ülkedeki Ahıska 
Türklerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını 
söyledi. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra Türkiye’ye gelen Ahıskalılarla ilgili özel-
likle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatlarıyla önemli çalışmalar 
yapıldığını vurgulayan Uçar, “Bunların en yakını 
2015’te Ukrayna’da sıkıntılı olan bölgeden ora-
daki halkımızın alınarak Türkiye’ye iskânlı göç 
ettirilmesidir. 677 aile, 3 bin kişilik halkımızı 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirdik.” 
dedi. Vatandaşlığa kabul işlemleriyle ilgili bilgi 
veren Uçar: “11 Eylül 2018’de başlayan istisnai 
vatandaşlık çalışmasıyla vatandaşlığa başvurular 
başladı. Şu ana kadar 30 binden fazla kişinin 
vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Halen bu 
çalışma devam ediyor. Bunun yanı sıra sosyal 
güvenlik, çalışma izinleri, buradaki emeklilik 
haklarıyla ilgili çalışmalar da şu an devam 
ediyor. İnşallah yakın zamanda bu sorunlar 
da çözülecek. Yaklaşık 200 doktorumuz var. 
Bunların hepsinin sorunları çözüldüğü zaman 
Ahıska Türkleri, öz vatanlarında yaşamaya 
devam edecekler.” Şeklinde konuştu. 
TÜRKMENİSTAN’DA KARBON SİYAHI ÜRETİ-
Mİ ARTTI

Türkmen i s t an ’da 
sanayi üretimin art-
tırılması ve aynı 
zamanda yerli ham-
maddelerin kullanıl-
ması sonucunda ih-

racat odaklı ürünlerin üretilmesine büyük önem 
verilmektedir. Ülkede faaliyet gösteren Hazar 
kimya fabrikası 2018 yılı itibariyle yüksek kali-
teli karbon siyahı üretimini 2 kat arttırdı. Pek çok 
sektörde kullanılan ürün geçen sene itibariyle 2 
bin tonu ihraç edildi.  Ürünün ana alıcıları ABD, 
Rusya, İskoçya, Özbekistan ve diğer ülkelerin 
firmalarıdır.
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ŞİÖ KAMU DİPLOMASİSİ MERKEZİ 
ÖZBEKİSTAN’DA FAALİYETE BAŞLADI 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kamu 
Diplomasisi merkezi Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te açıldı ŞİÖ’nün ilk kamu diplomasisi 
merkezi Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
faaliyete başladı. Merkezin açılışına örgüte üye 
ve diğer ülkelerin yabancı misyon şefleri, Özbek 
yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.
ÖZBEKİSTAN’DA YENİ PARTİ KURULDU
Orta Asya’daki en büyük çevre felaketi olan 
Aral Gölü faciasının yaşandığı Özbekistan’da 
çevre sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan 
Ekoloji Partisi kuruldu. Ülkede faaliyet gösteren 
Ekoloji Hareketi, sivil toplum örgütü kimliğini 
değiştirerek siyasi parti olma kararı aldı. Baş-
kent Taşkent’te düzenlenen Özbekistan Ekoloji 
Partisinin kuruluş kurultayına 250 delege katıldı. 
Hareketin lideri Bariy Alihanov, partinin genel 
başkanlığına seçildi.
KAZAKİSTAN ELEKTRİKTE YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN PAYINI ARTTIRACAK 
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 
2020’de 2 bin 353 megavat kapasiteli 50 güneş, 
rüzgâr, biyogaz ve hidroelektrik santralinin dev-
reye alınacağını belirterek, “2021-2023 yılların-
da ise 857 megavat kapasiteli 36 tesis hizmete 
sunulacak.” dedi. Yenilenebilir enerjinin toplam 
elektrik enerjisi üretimindeki payını 2020’de 
yüzde 3’e, 2025’te yüzde 6’ya ve 2030’da yüzde 
10’a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bo-
zumbayev: “Ülkede toplam 531 megavat kapa-
siteli 67 güneş, hidroelektrik, biyogaz ve rüzgâr 
enerjisi santrali aktif durumda. 2020’de 2 bin 
353,4 megavat kapasiteli 50 güneş, rüzgâr, biyo-
gaz ve hidroelektrik santrali devreye alınacak.” 
Şeklinde konuştu. 
TÜRKMENİSTAN PETROLÜ, YENİDEN RUS-
YA’DA
Türkmenistan petrolünün, 2 yıldan sonra tek-
rar Rusya üzerinden ihracatına başlandı. Rus-
ya’nın Mahaçkala limanına Türkmen petrolü 
ulaştı. Türkmenistan’ın Alaca petrol tankeri ile 
Rusya’ya 6 bin ton petrol ulaştırıldı. Türkmen 
petrolü, Hazar denizi aracılığıyla tankerlerle 
Mahaçkala limanına ulaşarak, Dagnefteprodukt 
şirketinin ekipmanı ile tanklara pompalanıp bu-
radan da Transneft şirketinin boru hattıyla müş-
terilere ulaştırılacak.

TACİKİSTAN, ÖZBEKİSTAN’DAN ALACAĞI 
DOĞAL GAZI ARTIRMA KARARI ALDI
Tacikistan, Özbekistan’dan ithal edeceği doğal 
gaz miktarını yaklaşık dört kat artıracak. “Ta-
ciktransgaz” Devlet işletmesi Genel Müdür Yar-
dımcısı Şevket Şaimzade, yaptığı açıklamada, 
ülkesinin geçen yıl Özbekistan’dan 54 milyon 
metreküp doğal gaz satın aldığını, bu yıl ise bu 
miktarın 4 kat artırılacağını belirtti. Şaimzade, 
Tacikistan’ın 2019’da Özbekistan’dan yaklaşık 
200 milyon metreküp doğal gaz satın almayı 
planladığını ifade etti. Bu yıl için Özbek doğal 
gazının alımına ilişkin taraflar arasında görüş-
melerin başladığını dile getiren Şaimzade, yakın 
zamanda anlaşma imzalanacağını bildirdi.
ASYA KALKINMA BANKASI’NDAN ORTA 
ASYA ENERJİ TİCARETİNE DESTEK

Asya Kalkınma Ban-
kası’nın (AKB), Orta 
Asya enerji sistemin-
de (CAEC) bölgesel 
elektrik ticaretinin 
genişlemesini destek-

lemek için 4,5 milyon dolarlık bir hibe vermeye 
hazır olduğunu açıkladı. Banka bölgesel teknik 
yardım projesini onayladı. Proje kapsamında ay-
rıca Türkmenistan’ın Orta Asya enerji sistemine 
dâhil edilmesi ve gelecekte de bu sisteme Afga-
nistan’ın da katılımı potansiyelinin değerlendi-
rilmesi öngörülmektedir.
KAZAKİSTAN YÜKSELEN YENİ BİR KÜRESEL 
ENTELEKTÜEL GÜÇ 
İngiltere merkezli Vouchercloud araştırma şirketi 
okul başarıları sıralamasında Kazakistan’ın 
başarısını yeni bir küresel entelektüel gücün 
yükselişi olarak değerlendirdi. Voucherloud, 
Borat filmi ile ünlenen ve eski bir Sovyetler 
Birliği ülkesi olan Kazakistan’ın beklentileri 
alt üst ederek dünyanın en gelişmiş ülkelerini 
geride bırakarak listede 9. sırada yer alması-
nı yeni bir entelektüel süper gücün yükselişi 
olarak değerlendirdi. Araştırmada özellikle Asya 
ülkelerinin gösterdiği başarıya dikkat çeken 
merkez gençler arasında Singapur, Tayvan ve 
Güney Kore’nin zeki ve eğitimli öğrenciler 
arasında lider olduğunu ancak Nobel Ödülü 
sayısında listenin gerisinde kaldığına dikkat 
çekti.
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TÜRKMENİSTAN’DA İNTERNET FİYATLARIN-
DA BÜYÜK İNDİRİM
Dijital ekonomiye hızlı geçiş yapan Türkme-
nistan’da internette büyük indirim. Türkmenis-
tan’da telekomünikasyon hizmetlerinin kalitesi-
nin arttırılması yönünde önemli projelere imza 
atıldı. 2018-2024 Kalkınma Programı kapsamın-
da Türkmenistan İletişim Bakanlığı, haberleşme 
ve internet hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 
yönünde çalışmalarını hızlandırdı. Ülkede mobil 
internet hizmeti yaygınlaştırıldı. Kırsal kesimde, 
kasabalarda ve köylerde de halkın internet hiz-
metine erişimi sağlandı. 2018’deki internet kul-
lanıcılarının sayısı yıllık% 7 artışla 4.021 milyar, 
2018’deki sosyal medya kullanıcılarının sayısı 
yıllık % 13 artışla 3.196 milyar ve 2018’deki cep 
telefonu kullanıcılarının sayısı yıllık % 4 artışla 
5.135 milyarı bulduğu ifade edildi. Dijitalleşen 
bir dünyada Türkmenistan’da da bu alanda bir-
çok yenilikler yapılmaktadır.
TÜRK CERRAHLAR AZERBAYCAN’DA İZSİZ 
TİROİT AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİ 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer 
Makay ve ekibinin Azerbaycan’da izsiz tiroit 
ameliyatı gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi’nden 
yapılan açıklamaya göre Gürcistan ve Bulgaris-
tan’da izsiz tiroit ameliyatı gerçekleştiren ekip 
Azerbaycan’dan gelen davet sonrası bu ülkede 
de ameliyat yaptı. Merkezi Neftçiler Hastanesi 
Genel Cerrahi Klinik Şefi Dr. Elmir Asgerov’un 
davetlisi olarak Azerbaycan’a giden Makay ve 
ekibi, başarılı geçen izsiz tiroit ameliyatının ar-
dından konuyla ilgili konferans verdi. Açıkla-
mada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Makay: 
“Gerçekleştirdiğimiz ameliyatla Azerbaycan’da 
ülkemiz tıp bilimi adına bir tarih yazdığımızı 
düşünüyorum. İki yıl önce Türkiye’de gerçek-
leştirilmesi hayal olarak görülen izsiz tiroit ame-
liyatını gerçekleştirmiştik. Aynı hayali kardeş 
ülke Azerbaycan’da bir kez daha gerçeğe dö-
nüştürmenin mutluluğunu yaşadık. Kardeş ülke 
ile iş birliğimizin artarak devam edeceğini ümit 
ediyorum. İzsiz tiroit cerrahisi konusunda üni-
versitemizi, ülkemizi temsil etmek ve Ege Üni-
versitesi’nin bu alanda da bir çekim merkezine 
dönüşmesi bizleri motive ediyor. Bir sonraki du-
raklarımız ise Polonya ve İsviçre. Bu ülkelerde 
de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

“DÜNYA KÜLTÜR MİRASI VE CENGİZ AYT-
MATOV YUVARLAK MASA” TOPLANTISI 
Türkiye Yazarlar Birliği ve Rusya-İslam Stratejik 
Vizyon Grubu tarafından Ankara’daki bir otelde 
“Dünya Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Yu-
varlak Masa” toplantısı düzenlendi. Toplantıya, 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 
Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türki-
ye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, 
akademisyenler ve davetliler katıldı. Toplantıda 
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 
“Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, Aytmatov’u bir-
likte anıyor.” dedi. Annesinin de bir edebiyat öğ-
retmeni olduğunu ve kendisine Aytmatov eserle-
rini aşıladığını belirten Yerhov, şunları kaydetti: 
“Bir taraftan bakınca sanki Aytmatov’u hatırla-
yarak aslında 20’nci asrın sorunlarını konuşuyo-
ruz. Aynı zamanda geleceğe de bakmış oluyoruz. 
Geleceğe dair vizyon oluştururken, geçmişe dair 
en iyi örnekleri ve karakterleri inceleyerek gele-
ceği oluştururuz. Rusya, Türkiye ve Kırgızistan, 
Aytmatov’u birlikte anıyor. Hep beraber Aytma-
tov’u hatırlıyoruz. Beraber oluşumuz bizi başarı-
ya götürecektir. Bu bizim gücümüzü sembolize 
ediyor. Eğer biz ileride birlikte çalışacak olursak 
projelerimiz başarıya ulaşacaktır.”
YENİ DOĞALGAZ KAYNAĞI BULUNDU
Enerji kaynakları bakımından zengin olan Türk-
menistan’da yeni doğalgaz kaynağı bulundu. 
Türkmengaz devlet kurumunun sondaj ekibi, 
dünyanın en büyük 2.doğalgaz yatağı olarak 
tescil edilen Galkınış sahasındaki kuyuların bi-
rinde doğalgaz kaynağını keşfetti. Bu sahadaki 
doğalgaz arama çalışmaları sistematik olarak 
devam ettirilmektedir. Türkmenistan’ın 2018-
2024 Kalkınma Programı kapsamında doğalgaz 
sektörünün geliştirilmesi yönündeki çalışmaları 
sonucunda yeni kaynağın bulunması 2019 yılı-
nın ilk çalışma başarısı olarak değerlendirildi. 
Yeni açılan doğalgaz kuyusu her gün 1 milyon 
940 bin metreküp doğalgaz üretim kapasitesine 
sahip.  Yeni doğalgaz kaynağına 4 bin 473 metre 
derinlikte ulaşıldığı ifade edildi.
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ÖZBEKİSTAN’IN NÜKLEER SANTRAL 
PROJESİ 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumunun 
(Rosatom) ülkesinde kuracağı nükleer 
santralin başkalarından daha iyi, daha kaliteli 
ve daha güvenli olması gerektiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan 
açıklamaya göre, Mirziyoyev, Rosatom tarafından 
ülkenin Cizzah vilayetinde kurulması öngörülen 
sahanın belirlenmesine yönelik araştırmaların 
sürdüğü Fariş ilçesinde incelemelerde bulundu. 
Mirziyoyev, bölgede Özbek Atom Devlet 
Kurumu ve Rosatom yöneticileriyle bir araya 
geldi. Görüşmede Mirziyoyev, bu büyük 
projenin Rusya ile stratejik ortaklığın yeni 
yönünü belirlediğini vurgulayarak, “Ülkede 
sanayi gelişiyor, nüfus artıyor. Önümüzde 
büyük hedeflerimiz var. Bunun için güvenli 
enerji kaynakları lazım. Nükleer santral, enerji 
kaynaklarının sınırlı olduğu ortamda böyle 
bir fırsat sunarak, ekonominin kalkınmasına, 
yeni istihdam sağlanmasına hizmet edecektir.” 
ifadesini kullandı.

KÖY İŞLERİ VE DOĞAYI KORUMA BAKANLI-
ĞI KURULDU
Türkmen Liderinin imzaladığı Karar ile Türkme-
nistan Köy işleri ve Doğayı Koruma Bakanlığı 
kuruldu. Türkmen Liderinin imzaladığı Karar 
ile ayrıca Su İşler Devlet Komitesi kuruldu. Bu 
bağlamda, Köy ve Su işleri Bakanlığı ve Doğa-
yı Koruma ve Yer Kaynakları Devlet Komitesi 
birleştirildi ve bunların temelinde Türkmenistan 
Köy işleri ve Doğayı Koruma Bakanlığı ve Su 
İşler Devlet Komitesi kuruldu.

TÜRK KONSEYİ’NDE SİBER GÜVENLİK ARA-
YIŞI 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-
han, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen 
“Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 
(Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojilerin-
den Sorumlu Bakanlar 3.Toplantısı”na katıldı. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-
han, siber tehditlerin ülke sınırlarını aşan doğası 
nedeniyle, uluslararası iş birliklerini geliştirme-
ye yönelik faaliyetlere önem verdiklerini belirte-
rek, “Bu kapsamda Türk Konseyi üye ülkeleri ile 
siber güvenlik alanında etkin bir bilgi ve tecrübe 
paylaşımını sürdürmeyi arzuluyoruz.” dedi. Mo-
bil abone sayısının 80 milyonu aştığını, mobil 
penetrasyon oranının yüzde 100’e yaklaştığını 
dile getiren Turhan, “73,8 milyon geniş bant abo-
nemiz mevcut. Fiber internet abone sayımız bu-
gün 2,5 milyonun üzerinde.” dedi. Turhan, hem 
sabit hem de mobil geniş bantın temel bileşeni 
fiber altyapının ise 330 bin kilometreyi aştığına 
dikkati çekerek, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişimde özellikle engelli gruplara ve bölgesel 
farklılıkları en aza indirmeye büyük önem ver-
diklerini aktardı.
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE İLE SOSYLA GÜVEN-
LİK ANLAŞMASINI ONAYLADI 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov, Ankara’da 9 Nisan 2018’de Kırgızistan ve 
Türkiye hükümetleri arasında imzalanan sosyal 
güvenlik anlaşmasını onayladı. Anlaşma, Tür-
kiye’deki Kırgızistanlılar ile Kırgızistan’daki 
Türkler için karşılıklı emeklilik hakkının kaza-
nılması başta olmak üzere çalışma hayatında iki 
ülke arasında eşitlik ve kolaylık sağlanmasını 
öngörüyor. Türkiye’de çalışan Kırgızistan va-
tandaşları ile Kırgızistan’da çalışan Türk vatan-
daşlarının bir süredir merakla beklediği anlaşma, 
işçi istihdam sağlamasında kolaylıklar sunacak. 
Söz konusu anlaşmayla her iki ülkenin vatandaş-
ları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının 
mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması 
ve güvence altına alınması sağlanmış olacak. Bu 
çerçevede, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve 
meslek hastalıklarıyla hastalık ve annelik sigor-
talarını kapsayan anlaşma taraf devletlerin yasa-
larına uygun gerçekleşecek kararlar alındı.
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TÜRKMENİSTAN’DA ÇANTASINDA KUR’AN 
BULUNAN YOLCU HAVAALNINDA GÖZALTI-
NA ALINDI 
Türkiye’den Türkmenistan’a giden bir yolcu, ba-
gajında Kur’an-ı Kerim bulunduğu için gözaltı-
na alındı. Türkiye’de iş vizesiyle çalışan Lebap 
eyaletinden orta yaşlı bir kadın akrabalarını 
görmek için Türkmenistan’a uçtu. Aşkabat 
havaalanında, yolcu göç kontrolünden geçer 
geçmez, üniformalı bir polis memuru ve sivil 
kıyafetli iki adam tarafından sorguya çekildi. 
Kolluk kuvvetleri kadının akrabalarına hediye 
etmek üzere yanında getirdiği Kur’an-ı Kerim’i 
tespit etti.  Eşyaları arasında akrabalarına 
getirilen hediyeler ve birkaç Kur’an-ı Kerim 
nüshası bulundu. Bunun üzerine, kadın 24 saat 
gözaltında tutuldu ve sorguya çekildi. Kadının 
söylediğine göre sorgu sırasında iki sivil bir de 
resmi polis de vardı. Havaalanında gözaltına 
alınan kadının eşi, “Eşime ‹Böyle kitapları 
getirmekten utanmıyorsun, sen bir kadınsın! 
Burada dini-politik propaganda yapmak istiyor-
sun’ diye bağırdılar.” dedi.
ÖZBEKİSTAN ORDUSU ABD’DE TATBİKAT 
GERÇEKLEŞTİRDİ 

Özbekistan silahlı kuvvetleri ilk kez ABD’deki 
bir askeri tatbikata katıldı. Özbekistan Savunma 
Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkenin 
özel harekât kuvvetleri mensupları ilk defa 
ABD’deki bir askeri tatbikatta yer aldı. Savunma 
Bakanı Abduselam Azizov ve beraberindeki he-
yet de askeri eğitim tatbikatını izledi. ABD’nin 
Mississippi eyaletindeki Shelby üssünde düzen-
lenen “Güney Saldırısı”tatbikatı ay sonuna ka-
dar devam edecek. Tatbikata ayrıca Kanada, Şili 
ve Hollanda’dan da askerler katıldı.  

TÜRK CUMHURİYETLERİN YOLSUZLUK KAR-
NESİ KABARIK 

Türk Cumhuriyetlerin yolsuzlukla mücadele se-
viyelerinin, dünyada en alt seviyelerde olduğu 
belirtildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün ya-
yınladığı 2018 raporuna göre Orta Asya ülkeleri 
dünyanın yolsuzlukla yönetilen ülkelerinin ba-
şında geliyor. Yolsuzlukla mücadele listesi sı-
ralamasında hiçbir Türki Cumhuriyet ilk 100’e 
giremedi. Listeye göre Türki Cumhuriyetler ara-
sında yolsuzlukla mücadelede en geri kalan ülke 
Türkmenistan. Türkmenistan 180 ülkenin yer 
aldığı listede 161. sırada yer aldı. Listede Öz-
bekistan 158. Azerbaycan 152. Kırgızistan 132. 
ve Kazakistan 124. sırada yer aldı. Türkiye ise 
sıralamada 78. olarak bulundu. 
TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN’DAN BİLGİ OR-
TAKLIĞI: “OTRAR TÜRK DÜNYASI KÜTÜP-
HANESİ” PROJESİ 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde, Türk halk-
ları için oluşturulacak çevrimiçi kütüphane 
projesi kabul edildi. Almatı’da “Otrar Türk 
Dünyası Elektronik Kütüphanesi” projesinin 
ortak uygulanmasına ilişkin mutabakat kabul 
edildi. Belge, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal 
Kütüphanesi Müdürü Zhanat Seidumanov ve 
Türk Yerel Tarih ve Kültür Derneği Başkanı 
(YERTAD) Nizamettin Aykurt tarafından im-
zalandı. Proje koordinatörleri, Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in, “Büyük Bozkır Yedi 
Eksenleri” programında belirtilen Kazakistan 
yönetimi altında, Wikipedia’daki Türk halkla-
rı için birleşik bir çevrimiçi kütüphane oluştur-
ma önerisi doğrultusunda yapılması gerekenle-
re dikkat çekiyor. Projenin, elektronik ortamda 
Türk halkları arasındaki entegrasyonu ve kültür 
alışverişine ortam hazırlayacağı belirtildi.



OCAK 2019 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

16
www.turkdunyasibir l ik .org

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
Yayın Nu. 33: Aralık 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2019
Yayın Nu. 34: Ocak 2019 Türk Dünyası Güncesi, 2019
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