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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Şubat 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, “Şubat 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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ÖZBEKİSTAN’DAN 45 ÜLKEYE VİZE MUAFİYETİ 
Özbekistan’da 45 ülke için vize muafiyeti, 76 ülke 
için de sadeleştirilmiş vize uygulaması başladı. 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından 
ülkede turizmin geliştirilmesine ilişkin imzalanan 
kararname yürürlüğe girdi. Buna göre, Avrupa 
Birliği ülkelerinin ağırlıkta olduğu 45 ülke vatandaşı 
vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat 
edebilecek. Kararnameyle ayrıca 76 ülke vatandaşı da 
Özbekistan vizesini “e-vize” uygulaması üzerinden 
sadeleştirilmiş şekilde 2 gün içerisinde alabilecek. 
Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından 
Özbekistan’ın vize muafiyeti sağladığı ülke sayısı 
64’e, sadeleştirilmiş vize rejimi uyguladığı ülke sa-
yısı da 130’a yükseldi. 
KIRGIZ TÜRK’Ü TIP ÇALIŞANLARININ TÜRKİ-
YE’DE EĞİTİM PROGRAMINA KATILMA KARARI 
Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı Başkanı 
Kudret Artikbayev, Kırgızistan’daki tıp çalışanlarının 
mesleki deneyim ve iş tecrübesini artırmak amacıyla 
Kastamonu Üniversitesi ve Özel Anadolu Hastanesi 
ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Tür-
kiye’nin tıp alanındaki tecrübesinin Kırgızistan için 
önemli olduğuna dikkati çeken Artikbayev, “Kırgı-
zistan’da belirlenen 10 kişilik ilk kafile iki haftalık 
kurs için 10 Şubat’ta Türkiye’ye gönderilecek.” dedi.
MAKEDONYA’NIN NATO’YA ÜYELİK PROTOKO-
LÜ İMZALANDI 
Brüksel’de düzenlenen NATO üyesi ülkeler toplantı-
sında Makedonya’nın üyelik protokolü imzalandı. 29 
üye ülkenin NATO Büyükelçisinin imzaladığı proto-
kolle Makedonya’nın NATO üyeliğinin son aşaması 
başlatıldı. Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’un da 
katıldığı imza töreninde konuşan NATO Genel Sek-
reteri Jens Stoltenberg, Prespa Anlaşması’nın NATO 
üyeliği protokolünün imzalanmasındaki en önem-
li adımlardan biri olduğunu kaydetti. Stoltenberg, 
“Uzun zamandır ailemize katılmanızı bekliyorduk. 
NATO misyonlarına destek verdiniz ve sizi 30. üye-
miz yapacak reformlara imza attınız. İnanıyorum ki 
üyelik süreci sorunsuz devam edecek ve NATO size 
destek sunacak” dedi. Makedonya’nın Dışişleri Ba-
kanı Nikola Dimitrov, “NATO bizim için dünyayı 
daha huzurlu ve daha iyi yapan, güvenlik ve istikrar 
sağlayan bir ülkeler birliği anlamını taşıyor. Biz de 
üstümüze düşen vazifeleri yerine getirip sorunlarla 
mücadele edeceğiz. Bazı sorunlarla karşılaşan bölge-
mizde barışçı bir politika izleyeceğiz. Yolumuz uzun 
ancak artık yalnız değiliz. 29 müttefikler beraberiz” 
diye konuştu.

ITC TÜRKİYE TEMSİLCİSİ MEHMET TÜTÜNCÜ 
OLDU 

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği görevi-
ni üstlenen Dr. Hicran Kazancı bayrağı Irak Türk-
leri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı 
Mehmet Tütüncü’ye devretti. Devir teslim törenine 
çok sayıda davetlinin yanı sıra ITC Genel Başkanı 
ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de katıldı. Görevi 
devreden Kazancı ise ITC Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim 
ve Kültür İşlerinden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi 
olarak görevine devam edecek.
EN İYİ İLÇEYE 1 MİLYON DOLAR PARA ÖDÜLÜ 
Türkmenistan’da her sene bölgesel Kalkınma Prog-
ramının başarılı bir şekilde uygulanması, tahıl, pa-
muk ve diğer tarım ürünlerinin toplanması, sosyal te-
sislerin devreye alınması, istihdam, kültürel eğlence 
ve bölge sakinlerinin kültürel ve sportif aktivitelerde 
yer alması gibi göstergeler kapsamında ‘En iyi ilçe’ 
seçilmektedir. 2018 yılı itibariyle bu unvana Hazar 
Denizi’nin kıyısındaki Balkan vilayeti Esenguli ilçe-
si sahip oldu. Türkmenistan Devlet Başkanı 1 Şubat 
tarihinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında 
‘En iyi ilçeye’ Devlet Kalkınma Fonu’ndan 1 milyon 
dolar para ödülünün verilmesi yönünde karar im-
zalamıştı. Bu karar çerçevesinde Ulusal Sendikalar 
Merkezi Başkanı Gurbanguli Atayeva, Esenguli ilçe 
valiliğinde yapılan toplantıda, ilçenin para ödülünü 
takdim etti. 
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TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİ 2018’DE YÜZDE 
6,2 BÜYÜDÜ 
Yapılan hükümet toplantısında, Türkmenistan Gayri-
safi Yurtiçi Milli Hasılasının 2018 yılında %6,2 art-
tığı belirtildi. Türkmen Resmi Haber Ajansı’nın yap-
tığı açıklamada, 1 Şubat’ta yapılan ve ülkenin geçen 
yılki sosyo-ekonomik gelişme sonuçlarının değerlen-
dirildiği genişletilmiş hükümet toplantısında, Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2018 yılında 
yurtiçi gayrisafi milli hasılanın %6,2 oranında büyü-
düğünü, geçen yıl Türkmen ürünlerinin ihracat hac-
minin 11 milyar 200 milyon ABD dolarını aştığını, 
ülkede, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 1.704 te-
sis inşa edildiğini ve işletmeye alındığını belirtti. Ge-
çen yıl bütün planları gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Devlet Başkanı, bütün endüstrilerde üretim hacminin 
arttığını, yeni yüksek teknoloji işletmelerinin açıldı-
ğını, ayrıca ülkede maaş, emekli aylığı ve devlet yar-
dımlarının da artırıldığını söyledi.
KAZAKİSTAN’DA İLK MEKANİK KALP İMPLANTI 
AMELİYATI YAPILDI
Kazakistan Milli Kalp Cerrahisi Bilim Merkezi Şir-
keti Yönetim Kurulu Başkanı Yuriy Pya, Kazakis-
tan’da ilk kez mekanik kalp implantı ameliyatı yapıl-
dığını söyledi. Pya; ABD, İsrail, Çekya ve Litvanyalı 
meslektaşlarıyla Astana’da kalp yetmezliği tedavi-
siyle ilgili bir proje gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“50 yıl önce dünyada, Çin’de, Güney Afrika’da ilk 
kalp nakli yapılmışken, insan yaşamını desteklemek 
için tamamen yapay bir sistemin implantasyonu As-
tana’da gerçekleşti.  Mekanik kalp ameliyatı yapılan 
Kazakistan vatandaşı 24 yaşındaki hastanın, normal 
hayata döndüğünü, günlük işlerle ilgilenebileceğini, 
hatta spor yapabileceğini söyledi. Böyle bir ameliya-
tın ülkesinin potansiyelinin, teknoloji ve bilimsel ge-
lişmesinin göstergesi olduğunu uluslararası verilere 
göre dünyada 26 milyon kalp yetmezliği hastasının 
bulunduğunu hatırlattı. 
NATO ÜYELİĞİ YILDA 1,2 MİLYON EURO2YA MAL 
OLACAK 
Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Baka-
nı Radmila Şekerinska Makedonya’nın NATO üye-
liği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında 
Şekerinska, NATO üyeliğinin Makedonya’ya yılda 
1,2 milyon Euro’ya mal olacağını ifade etti. Şeke-
rinska, “NATO ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler 
süresince yapılan incelemeler ve hesaplar doğrultu-
sunda Makedonya’nın NATO bütçesine yaklaşık 1,2 
milyon Euro katkı sağlayabileceği tespit edildi. Bu 
büyük bir meblağ değil. NATO’ya yatırım yapmak, 
kendi savunma alanımıza yatırım yapmak demektir” 
ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN’DA TÜRKÇE KONUŞMA KULÜBÜ 

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Yunus Emre Ensti-
tüsünün başlattığı Türkçe Konuşma Kulübü’nün ilk 
dersi yapıldı. Nazarbayev Üniversitesinde yapılan ilk 
derse üniversitenin öğrencileri katıldı. Türkçe konuş-
ma dersi, Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili 
Almagül İsina’nın öğrencileri enstitünün faaliyetleri 
hakkında bilgilendirmesinin ardından başladı. İsina, 
yaptığı açıklamada, kendilerine gelen talep üzerine 
Nazarbayev ve Lev Gumilev Avrasya Milli üniversi-
telerinde Türkçe Konuşma Kulübü açtıklarını belirtti. 
Kursların mayıs ayına kadar devam edeceğine dikkati 
çeken İsina, her iki üniversitede haftada 2 gün olmak 
üzere 1,5 saat, toplamda 3 saat, talebe göre ise 4 sa-
atlik bir program uygulanacağını söyledi. İsina, “Her 
derste farklı konular işlenecek. Böylece öğrencilerin 
dersler dışında Türkçe becerilerinin geliştirilmesine 
Yunus Emre Enstitüsü olarak katkıda bulunmak isti-
yoruz.” dedi.
TÜRKMENİSTAN VE RUSYA ARASINDA SPOR İŞ 
BİRLİĞİ 
Rusya Spor bakanı Pavel Kolobkov ile Türkmenistan 
Spor ve Gençlik Politikalar Bakanı Dayanç Gulgel-
diyev arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Mosko-
va’da gerçekleştirilen görüşmede, bakanlar beden 
eğitimi ve spor alanındaki uzmanların karşılıklı zi-
yaretlerinin arttırılması, çeşitli sporlar için ortak eği-
tim kampların düzenlemesi, kış sporları alanındaki 
işbirliğini geliştirmesi ve iki ülkenin spor üniversi-
teleri arasında yakın ilişkilerin kurulması konuların-
da görüş alışverişinde bulundu. Bağımsız Devletler 
Topluluğu kapsamında işbirliğinin daha da geliştiril-
mesi konusunda bir anlaşmaya varıldı. Rus Bakan bu 
bağlamda Türkmen mevkidaşına 2020 yılında Tata-
ristan’ın başkenti Kazan kentinde Birinci Bağımsız 
Devletler Topluluğu Spor Oyunları’nı düzenlemek 
istediklerini hakkında bilgilendirdi. Türkmen Bakan, 
Türkmenistanlı sporcuların bu oyunlara katılacağını 
ifade etti.
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MAKEDONYA’NIN YUNANİSTAN’DA BÜYÜKEL-
ÇİLİK AÇMA KARARI 
Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti dün düzenlediği 
Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan’ın baş-
kenti Atina’da büyükelçilik açma kararı aldı. Alınan 
kararda Selanik’te de Makedonya konsolosluğunun 
açılması öngörüldü.
KIRGIZİSTAN’DA TÜRK DÜNYASI BAŞKENTİ HE-
YECANI 
Kırgızistan’ın ikinci büyük şehri olan Oş şehri 
2019’da Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak se-
çilmişti. Oş Büyükşehir Belediyesinden yapılan ya-
zılı açıklamada, Kastamonu’dan 2019 Türk Kültür 
Başkenti unvanını devralan Kırgızistan’ın ikinci bü-
yük kenti Oş’ta, uzman ve tecrübeli ekibin kültürel 
faaliyetlere imza atmak için hazırlıklara başladığı 
bildirildi. Açıklamada, nisan ayında açılış töreni ile 
başlatılacak etkinlikler kapsamında, “İpek Yolu Üs-
tündeki Oş kenti: Dünü, Bugünü, Yarını” sempoz-
yumunun düzenleneceği belirtildi. Yıl içerisinde, 
uluslararası dans festivallerinin yanı sıra Türk dev-
letlerinin gençlik forumları, Türk dünyasının yazar 
ve âşık toplantıları, sinema haftası, uluslararası resim 
yarışmaları, moda festivalleri, heykeltıraş ve sanatçı 
toplantılarının yapılmasının planlandığı ifade edildi.
JAPONYA’NIN ASTANA BÜYÜKELÇİSİ: KAZAK 
TÜRKÇESİ ÖĞRENİYORUM 

Japonya’nın Astana Büyükelçisi Tatsukhiko Kashii, 
Kazakça öğrendiğini ve Kazak kültürünü çok merak 
ettiğini söyledi. Kazakistan’ın devlet ofisi olan Akor-
da’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’le bir araya gelen Büyükelçi, Japonya’nın 
ülkedeki yeni diplomatik temsilcisi olarak güven 
mektubunu sundu. Kazakistan devlet haber ajansına 
konuşan Büyükelçi Kashii şunları söyledi: “Kazakis-
tan’daki diplomatik misyonumun başlangıcı büyük 
bir onur ve mutluluktur. Japonya ve Kazakistan’ın 
büyük bir tarihi ilişkisi var. Bu tarihi süreç zarfında, 
ülkelerimiz her alanda kapsamlı bir ilişki geliştirmiş-
tir. Büyükelçi olarak görevim, bu ilişkiyi daha da ge-
liştirmek ve her türlü çabayı göstermektir.” dedi.

RUSYA’DAN KÜSTAH KIRIM HARİTASI TALEBİ 

Rusya, Google arama motoru haritalarında, işgal 
edilen Kırım yarımadasının Ukrayna toprağı yerine 
“Rusya Federasyonu toprağı” olarak gösterilmesini 
talep etti ve bu “hatanın” düzeltilmesi için arama mo-
toruna bir ay süre tanıdı. Rus basınında konu ile ilgili 
açıklama yapan Rusya Devlet Duması’nın Güvenlik 
ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy 
Piskarev, “Daha sert karşı koyma önlemleri alacağız. 
Şimdilik bu olayla bir siyasi bir nedenin bulunma-
dığına inanıyoruz. Şimdilik bunu teknik hata olarak 
varsayıyoruz.” ifadeleri kullanarak “hatanın” düzel-
tilmesi için Google yetkililerine bir ay süre tanıdık-
larını belirtti. Rusya, Kırım’ı 2014 yılında işgal etti. 
Ukrayna Parlamentosu, Kırım’ın Rusya tarafından 
işgalinin başlangıç tarihi olarak 20 Şubat’ı belirledi. 
Dünyadaki ülkelerin çoğu Kırım’ın Rusya tarafından 
işgalini kabul etmiyor, Ukrayna Kırım yarımadasını 
geçici olarak işgal edilen bölge olarak görüyor.
BATI TRAKYA’DA MÜFTÜ ATAMASINI ELEŞTİREN 
GAZETECİLERE HAPİS CEZASI 
Yunanistan’da, İskeçe ve Gümülcine’de yaşayan 
Türk azınlığın müftülük makamlarına Atina yöne-
timinin atama yapmasını eleştirdikleri gerekçesiyle 
yargılanan Millet Gazetesi sahibi Cengiz Ömer ile 
gazetenin başyazarı Feyzullah Hasankahya 15’er ay 
hapis cezasına mahkûm edildi. Millet gazetesi sahibi 
Cengiz Ömer, Batı Trakya’da Müslüman Türk azın-
lığa yapılan haksızlıkları dile getiren gazetecilerin 
hapis cezalarıyla susturulmak istendiğini ifade etti. 
Ömer, Trakya İstinaf Mahkemesi’nin kararına Yuna-
nistan Yüksek Mahkemesi nezdinde itirazda buluna-
caklarını söyledi. Sırf eleştiri hakkını kullandığı için 
Hasankahya’ya ve kendisine hapis cezası verildiğini 
belirten Ömer, “Bu cezalar ifade özgürlüğüne vuru-
lan bir darbedir. Başbakan Aleksis Çipras’ın Türkiye 
ziyaretinin hemen sonrasında yaşanan bu olay, Yunan 
devletinin Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının 
dini özgürlükleri konusunda adım atmaya niyetli ol-
madığını bir kez daha tescil etti.” dedi.
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KAZAKİSTAN’IN TÜRKİYE’YE TARIM ÜRÜNLERİ 
İHRACATI ARTTI 
Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira İsaye-
va, geçen yılın 11 ayında Türkiye’ye yapılan tarım 
ürünleri ihracatının 2017 yılın aynı dönemine göre 
yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar olduğunu söy-
ledi. İsayeva, yaptığı açıklamada, Kazakistan için 
öncelikli olan Türkiye, Çin, İran, Katar, Kuveyt ve 
diğer ülkelerin pazarlarına tarım ürünleri ihracatının 
arttığını belirterek, “Geçen yılın ocak-kasım ayında 
Türkiye’ye yapılan tarım ürünleri ihracatı 2017 yılın 
aynı dönemine göre yüzde 44,6 artarak, 109 milyon 
dolar oldu.” dedi. Türkiye’ye ihraç edilen ürünlerin 
yüzde 26’sının un, dondurulmuş balıketi, bitkisel 
yağ ve diğer işlenmiş tarım ürünlerinden oluştuğunu 
ifade eden İsayeva, diğerlerinin de buğday, et, yağlı 
tohumlar ve diğer tarımsal hammaddeler olduğunu 
söyledi.
ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ 
MERKEZİ AÇILDI 

Özbekistan’daki Ali Şîr Nevai Özbek Dili ve Edebi-
yatı Üniversitesinde Türkiye’nin Taşkent Büyükelçi-
liği tarafından donatılan Türk Dili ve Kültürü Mer-
kezi açıldı. Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya 
Er, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan 
Çağlar, büyükelçilik mensupları, üniversite öğrenci-
leri ve öğretim görevlileri ile çok sayıda davetlinin 
katıldığı törende, Taşkent Büyükelçiliği tarafından 
mobilya ve diğer cihazlarla donatılan merkezin kur-
delesini Büyükelçi Er ile Özbek Dili ve Edebiyatı 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Siraciddinov 
kesti. Açılışta konuşma yapan Siraciddinov, son dö-
nemde en üst düzeye ulaşan Özbekistan ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin yeni döneme girdiğini vurgu-
layarak, amaçlarının iki ülke üniversiteleri ve bilim 
adamları arasındaki ilişkilerin de gelişmesine katkı 
sağlamak olduğunu belirtti.

KAZAKİSTAN’DA NÜFUS SAYIMININ 2020’YE 
DEVREDİLMESİ PLANLAMA KARARI 
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik 
Kurumu basın servisine göre, ülkede nüfus sayımının 
2020’ye devredilmesi planlama kararı alındı. Kaza-
kistan yasalarında nüfus sayımlarının en az 10 yılda 
bir gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle, 
nüfus sayımları arasındaki 10 yıllık süreye uymak 
için 2019 yıl Ekim ayı uygun görülmüştü. Bu kararın 
2020 Ekim ayında yapılacağı belirtildi. Uluslararası 
metodolojiye göre, nüfus sayımı için en iyi dönemler, 
nüfus hareketliliğinin en düşük olduğu sonbahar-kış 
mevsimidir. Bu dönem, nüfus kapsamı ve toplanan 
verilerin kalitesi açısından uygun görülmektedir. Ba-
sın servisine göre, “Taslak kararın onaylanması ve 
kabul edilmesi durumunda, ulusal nüfus sayımının 
2020 yıl 5 Şubat - 5 Mart 2020 arasında yapılması 
planlanmaktadır.”
BALKANLARDA BİR TÜRK ŞEHRİ OLAN PRİZREN 
RADYOSUNDA TÜRKÇE YAYINLARI YENİDEN 
BAŞLIYOR 
Prizren Belediyesi KDTP temsilcilerinin girişimi ile 
gençlere yönelik başlatılan Kişisel Gelişim ve Eği-
tim Projesi kapsamında, Prizren Radyo’sunda (88,4) 
haftanın iki günü Türkçe canlı yayın programları 
düzenleme kararı alındı. Proje ile ilgili Prizren Rad-
yosu’nda canlı yayında sunucu Yunus Şimşek’in so-
rularını yanıtlayan Prizren Belediyesi Ekonomi ve 
Maliye Müdürü Ertan Simitçi, yayın sonunda Prizren 
halkına güzel bir müjde verdi. Prizren halkının uzun 
zamandır Türkçe radyo yayınlarına karşı duyduğu 
hasreti dile getiren Simitçi, Türk toplumunun taleple-
rine kayıtsız kalmadıklarını belirterek yayın hayatına 
başlayacak olan yeni programların radyo severler ta-
rafından büyük beğeni toplayacağını belirtti.
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TÜRKİYE’YE GELEN KIRGIZ İŞÇİLERİN SAYISIN-
DA ARTIŞ 
Kırgızistan’ın Almatı Başkonsolosu ve eski Kırgızis-
tan İş, Göç ve Gençlik Bakanı Aliyasbek Alımkulov, 
Kırgızistan’dan Türkiye’ye giden işçi sayısında bü-
yük artış olduğunu bildirdi. Alımkulov, Türkiye’ye 
giden Kırgız işçi sayısındaki artışa dikkati çekerek, 
“Kırgızistan, en çok işçiyi Rusya, Kazakistan ve 
Türkiye’ye gönderiyor. Rusya’nın ardından işçilerin 
Kazakistan ve Türkiye’de çalışmayı tercih ettiğini 
aktaran Alımkulov, “Son 3-5 yılda Kazakistan ve 
Türkiye’yi tercih eden Kırgız işçilerin sayısı aynı 
seviyeye ulaştı.” dedi.  KIRGIZİSTAN VE ÖZBEKİS-
TAN 2019 İÇİN TASARIM ALNINDA MUTAKABAT 
ZAPTI İMZALADI
Kırgız Cumhuriyeti Tarım, Gıda Sanayii ve Arazi 
Islahı ile Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı 
arasında 2019 için İşbirliği Programının imzalanma-
sı için bir anlaşmaya varıldı. Rapora göre, 12 Şubat 
2019’da Taşkent’te, Kırgızistan Büyükelçiliği’nin 
de yardımıyla, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin toprak 
ıslahı, Tarım, Gıda Endüstrisi ve Arazi Islahı’nın 
hakkında görüşme yapıldı. Görüşmede taraflar, Kır-
gız patateslerinin Özbekistan’a tedarikini, mineral 
gübreleri, pamuk tohumlarını ve buğdayı Kırgız 
Cumhuriyeti’ne, ikili ticaretin önündeki engellerin 
kısıtlamaların ortadan kaldırılmasının yanı sıra ikili 
işbirliği konularını ele aldı.
TÜRKMENİSTAN TAŞKENT’TE TİCARET EVİ AÇA-
CAK 
Türkmenistan Ticaret Evi’nin Özbekistan’ın başken-
tinde açılması planlandı. Bu projenin uygulanmasına 
ilişkin planlar, Taşkent şehrinde Hokmiyat’ta dü-
zenlenen Türkmenistan Büyükelçisi Yazguli Mam-
medov ile birlikte şehir başkanı Jakhongir Artyk-
khodjaev’in bir toplantısında açıklandı. Özbekistan 
ve Türkmenistan arasındaki çeşitli alanlarda ikili 
ilişkiler son yıllarda önemli ölçüde güçlenmiştir. Bu, 
özellikle geçen yılın ilk çeyreğinde% 55 oranında 
büyüyen ticaretle değerlendirildi. Aynı zamanda, 
katma değeri yüksek ürünlerin karşılıklı temini de 
artmıştır. Tarım makineleri, taze ve işlenmiş meyve 
ve sebzeler, mineral gübreler, inşaat malzemeleri, 
kimyasal ve bitmiş tekstil ürünleri Özbekistan’dan 
Türkmenistan’a ihraç edilmektedir. Petrol ve petrol 
ürünleri, ekipmanları, polimerleri ve diğer kimyasal 
ürünler Türkmenistan’dan Özbekistan’a gönderi-
lir. Taraflar, karşılıklı yarar sağlayan ticaret hacmini 
artırmak için gerekli tüm önlemleri almayı planla-
maktadır.

TACİKİSTAN’A 645 MİLYON DOLAR YABANCI YA-
TIRIM YAPILDI

Tacikistan Devlet İstatistik Ajansı’ndan yapılan 
açıklamada, 2018 yılında ülke ekonomisine 645 
milyon dolarlık yabancı yatırım gerçekleştirilirken 
bu yatırımların yarısına yakınını, doğrudan yabancı 
yatırımlar oluşturdu. Ülkeye en çok yatırım yapan 
ülkeler arasında Çin ve Rusya ilk iki sırada yer aldı. 
Doğrudan yabancı yatırımların, sanayi, iletişim, 
tarım, altyapı, inşaat, jeolojik arama-keşif ve maden 
ocaklarının işlenmesi alanlarına yapıldığı ifade edildi. 
BAHTİYAR VAHAPZADE ÖLÜMÜNÜN 10.YILINDA 
ANILDI 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, merhum şair Bah-
tiyar Vahapzade’nin vefatının 10. yılı münasebetiy-
le panel düzenlendi.  Panelde, Atatürk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Adıgüzel “Bahtiyar 
Vahapzade’nin Şiirinde Millet, Vatan ve Dil” konulu 
sunum yaptı. Vahapzade’nin sadece Azerbaycan’ın 
değil tüm Türk dünyasının şairi olduğunu vurgulayan 
Adıgüzel, onun, bütün ömrünü Türk milleti ve Azer-
baycan’ın bağımsızlığına adadığını belirtti. Sovyetler 
döneminde hiç kimsenin söylemeye cesaret edeme-
diği düşüncelerin Vahapzade tarafından dile getiril-
diğini anımsatan Adıgüzel, “Vahapzade, bütünüyle 
halkından beslenen eserler ortaya koymuş, gücünü 
halktan almıştır. O edebiyatta dik duruşun sembolü-
dür. Her şiirinde mutlaka vatan, millet, bayrak, devlet 
ve Türklük konularına değinmiştir.” şeklinde konuş-
tu.
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ÖZBEKİSTAN,2025’TE 7 MİLYAR DOLARLIK 
TEKSTİL ÜRÜNÜ İHRAÇ HEDEFİ 
Dünyanın önemli pamuk üretici ve ihracatçılarından 
olan Özbekistan 2025 yılında üretilen ipliğin tama-
mını ülkede işleme yoluyla tekstil ürünleri ihracatını 
7 milyar dolara çıkarmayı hedefledi. Cumhurbaşka-
nı Şevket Mirziyoyev, ülkede tekstil, giyim ve triko 
sanayi sektörünün geliştirilmesi ve ihracat potansi-
yelinin artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. 
Kararnameye göre, Özbekistan hükümeti 2019-2025 
yıllarında tekstil sektörünün geliştirilmesi amacıyla, 
ülkedeki tekstil işletmelerine çeşitli imtiyazlar tanı-
ma yoluyla ülkede üretilen pamuğun tamamını kendi 
tekstil fabrikalarında işlemeyi ve tekstil ürünleri ih-
racatını 2025 yılında 7 milyar dolara çıkarmayı he-
defledi. Bu amaçla, 1 Nisan’dan itibaren 2019-2025 
yıllarında üretilen tekstil ürünlerinin en az yüzde 
80’ini ihraç eden işletmelerin aldığı kredi faizlerinin 
belirli kısmı Girişimciliği Destekleme Devlet Fonu 
tarafından karşılanacak.
TÜRK DÜNYASINA ÖZEL DERGİ 

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği tarafından hazır-
lanan, “Türk Dünyasından Parlamenter Bakış” isim-
li e-dergi yayımlandı. Türk Dünyası Parlamenterler 
Birliğince hazırlanan “Türk Dünyasından Parlamen-
ter Bakış” dergisi, “Özbekistan Dosyası” konulu ilk 
sayısıyla okuyucuyla buluştu. Gelecek sayılarında 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan 
ve Kıbrıs özel sayılarını yapacak e-dergi, Türkçe ve 
Rusça olarak 3 ayda bir yayımlanacak.  Özbekistan 
ve Türkiye arasında vize uygulaması ile “Türk Or-
tak Latin Alfabesi” konularının analiz edildiği der-
gide, Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın “Özbekistan 
ile dostluk, kardeşlik ve işbirliği”, Prof. Dr. Orhan 
Kavuncu’nun “Orta Asya’nın merkezinde bir ülke”, 
Süleyman Merdanoğlu’nun “Özbekistan’da turizm” 
ve İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun “Seyahat Notları” 
yazıları da yer aldı.

TÜRKMEN MİLLİ HALISI BAKÜ’DE TANITILDI 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, el yapımı tarihi 
Türkmen halıları, halı aksesuarları, milli takılar ve 
tekstil ürünlerini tanıtan sergi açıldı. 15-18 Şubat 
tarihleri arasında, Azerbaycan Halı Müzesi’nde açık 
olacak sergiyi ziyaret edenler, Türkmen el sanatkâr-
larının zengin süs ve renklerle dokuduğu eşsiz kali-
tedeki yün ve ipek halılar ve aksesuarları ile tanıştı. 
Ayrıca Türkmen halkının ürettiği, telkâri bir mücev-
her koleksiyonu da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
Sergide, Türkmenistan’da üretilen pamuk, keten ve 
doğal ipekten yapılan şık örme kumaş ve kıyafetler 
ile nevresim ve banyo aksesuarları da yer aldı.
ALMANYA, TÜRKMEN GAZINA TALİP

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 6 
milyar metreküp Türkmenistan doğal gazı almaya 
hazır olduğunu açıkladı. Almanya’nın Türkmenis-
tan’a ilgisi büyük gaz rezervleriyle bağlantılı oldu-
ğu ifade edildi. Gaz konusu şu an Avrupa bölgesin-
de çok güncel bir konu, özellikle Avrupa Birliği’nde 
Kuzey Akım 2 boru hattı projesi ve enerji ithalatını 
çeşitlendirme ihtiyacı hakkında değerlendirilmelerin 
yapıldığı bir dönem olarak değerlendirildi. Türkmen-
gaz devlet kurumu başkanı Murat Arçayev, Türkme-
nistan, derinlerinde hidrokarbon hammaddelerinin 
kanıtlanmış varlığı nedeniyle dünyada 4.sırada ve 
ülkenin doğusunda bulunan Galkynyş gaz sahasının 
kanıtlanmış gaz rezervleri ile 2.sırada yer aldığını 
ifade etti. Türkmen yetkili yaptığı konuşmada, Türk-
men gazının Avrupa pazarlarına satılması için tama-
men hazır olduklarını, sadece ilgilenen tüketicileri 
bulmak işinin kaldığını belirtti.
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KIRGIZİSTAN’DA 2018’DE 77 BİN İSTİHDAM 
SAĞLANDI 

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgazi-
yev, ülkenin 2018 yılına ilişkin sosyo ekonomik du-
rumunun ele alındığı bakanlar kurulu toplantısında 
konuşan Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, 
“Kırgızistan’da 2018 yılında 246 yeni işletme açıldı. 
Böylece, 77 bin kişinin istihdamı sağlandı” diye ko-
nuştu. Kırgızistan ekonomisinin, 2018 yılında yüzde 
3,5’lik büyüme kaydettiğini hatırlatan Abılgaziyev, 
“Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH), 557 milyar 
100 milyon soma (yaklaşık 8 milyar ABD dolar) 
ulaştı.” dedi. 
KERKÜK KIŞLASINI RESTORE KARARI

Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak’ın Kerkük şehrin-
de bulunan Osmanlı dönemine ait kışlanın yeniden 
imarı için çalışmaların başlayacağını söyledi. Tür-
kiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, yaptığı 
açıklamada, geçen yıl çıkan yangında ağır hasar alan 
Kerkük’teki tarihi Kayseri Çarşısı’nın yeniden ima-
rı tamamlandıktan sonra sıranın Osmanlı Kışlası’na 
geleceğini ve bunun için de çalışmaların başlatılma-
sı gerektiğini ifade etti. Büyükelçi Yıldız, “Türkiye, 
Kerkük’te kesintisiz olarak büyük projeler yürütmeli. 
Kışla hakkında başlatmış olduğumuz girişimleri güç-
lendirerek devam ettireceğim.” ifadesine yer verdi. 

TÜRKMENİSTAN’DA“DİPLOMATLAR GÜNÜ” 
KUTLANDI 
Diplomatlar Günü ilan edilen 18 Şubat, bu yıl da 
başkent Aşkabat’ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İliş-
kiler Enstitüsü’nde Diplomatlar Günü dolayısıyla 
‘Türkmen Diplomasisi: uluslararası konuların çözü-
münün hizmetinde’ konulu konferans gerçekleştiril-
di. Yabancı misyon şefleri, Dışişleri Bakanlığı çalı-
şanları, Türkmen diplomatlar, basın mensupları ve 
üniversite öğrencilerinin davetli olduğu konferansta 
konuşmacılar, Türkmenistan’ın dünya barışı, 
sürdürülebilir kalkınma ve Orta Asya’da güvenliğin 
sağlanması yönünde yapıcı bir dış politika izlediğini 
ifade ettiler. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın BM 
Genel Kurulu’nda ileri sürdüğü uluslararası inisiya-
tiflerin dünya barışı adına çok önemli olduğunun da 
altı çizildi.

ARAL GÖLÜ’NDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI 
Özbekistan Bakanlar Kurulu, ağaçlandırma 
çalışmalarının hızlandırılmasına ilişkin kararı 
imzaladı. Karara göre bu yıl Aral Gölü’nün kuruyan 
kısımlarındaki 500 bin hektarlık alanda yapılacak 
ağaçlandırma çalışmaları için 12 milyon dolar kaynak 
ayrıldı. Gölün kuruması nedeniyle son yıllarda çevre 
felaketinin yaşandığı, doğal dengenin kaybolmasının 
bölgede iklim değişikliğine yol açtığı, gölün kuruyan 
bölümlerinden kalkan tuzlu tozların insan sağlığının 
yanı sıra bitki ile hayvanlara ciddi zarar verdiği ve 
tarımı olumsuz etkilediği vurgulanan karara göre, 
gölün kuruyan bölgelerine Orta Asya çöllerine özgü 
“saksaul” ağacı dikilecek.
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KAZAKLARIN BANKNOTLARI SADECE ANA Dİ-
LİNDE BASMA KARARI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
tasarımında hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıl-
dığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde 
basılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kararna-
mede, önceden kabul edilen banknotlarda ve madeni 
paralarda hem Kazakça hem de Rusçanın kullanılma-
sını öngören kararnamelerin geçerliliğini yitirdiği de 
belirtildi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 2003 yılın-
da aldığı karara göre, banknotlarda ve madeni para-
larda hem Kazakça hem de Rusça yazılar, koleksiyon 
paralarda ise Kazakça, Rusça ve diğer yabancı diller 
bulunuyordu.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İLE ÖZBEKİS-
TAN SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan 
Sağlık Bakanlığı arasında “Sağlık Eğitimi” alanın-
da iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokol 
çerçevesinde, SBÜ tarafından Özbekistan’da Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması, kısa ve 
uzun süreli öğrenci ve akademisyen değişim prog-
ramları konusunda mutabakat sağlandı. SBÜ Rek-
törü Prof. Dr. Cevdet Erdöl; “Özbekistan bizim ata 
yurdumuz. Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, 
ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bi-
zim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, 
tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Üni-
versitemiz gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelle-
ri yetiştirmek amacıyla 1903’te 2. Abdülhamid Han 
tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’nin 
bugünkü imkânlarla daha ileriye taşınmasına müte-
veccih bir uygulama olarak kuruldu. Gönül coğrafya-
mızda önemli bir yeri olan Özbekistan’a sağlık eği-
timi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan 
onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum.” Şeklinde 
konuştu.

KAZAKİSTAN’IN AEB ÜLKELERİYLE TİCARETİ 
YÜZDE 7,5 ARTTI 
Kazakistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ül-
keleriyle ticaret hacmi geçen yıl yüzde 7,5 artarak 
19 milyar 114 milyon dolar oldu. Kazakistan Milli 
İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamada, Kaza-
kistan’ın AEB ülkeleriyle olan karşılıklı ticaret hac-
minin geçen yıl 2017’ye göre yüzde 7,5 artarak 19 
milyar 114 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. İh-
racatın yüzde 12 artışla 5 milyar 891 milyon dolar, it-
halatın da yüzde 5,6 yükselişle 13 milyar 222 milyon 
dolar olduğu belirtilen açıklamada, Kazakistan’ın 
AEB ülkeleriyle olan ticaretinden Rusya’nın yüzde 
91,8, Kırgızistan’ın yüzde 4,5 ve Beyaz Rusya’nın 
yüzde 3,6 pay aldığı bildirildi.
ÖZBEKİSTAN’DA AKRABA EVLİLİĞİNİ 
YASAKLAMA KARARI 
Özbekistan’da genetik hastalıkların önüne geçmek 
amacıyla yakın akrabalar arasında evliliğinin 
yasaklanması ile ilgili yasa taslağı hazırlandı. 
Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 2019 
yılında Parlamentoya sunulmak üzere “Bazı yasal 
düzenlemelere değişiklik ve bunlara ek yapılması 
hakkında” kanun taslağı hazırlanacağını duyurdu. 
Yasa taslağında genetik hastalıkların önüne geçmek 
amacıyla yakın akrabalar arasında evliliğinin yasak-
lanması ve bu alanda propaganda işlerini güçlendir-
mek öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığı, Adalet Ba-
kanlığı, bazı bakanlıklar ve başka hükümet kurumları 
yeni yasa taslağının hazırlanmasından sorumlu ola-
caklar. Tasarının Bakanlar Kurulu’na teslimi için son 
tarih 1 Temmuz 2019, Parlamentoya sunulma tarihi 
ise 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi. Özbekistan 
Devlet İstatistik Komitesi’ne göre, ülkede 2017 yı-
lında 715,519 bebek doğdu. Yeni doğan kız ve erkek 
bebeklerin oranının her 100 kıza 108,5 erkek çocuk 
doğduğu belirtildi.
REKLAM VE PRODÜKSÜYON SEKTÖRÜNDE 
TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA YENİ BİR MARKA: 
ASMAN MEDYA 
Genç girişimciler tarafından Bişkek’te kurulan As-
man Medya Grubu, tüm Türkistan coğrafyasında faa-
liyette bulunup kardeş toprakların birbirini tanımasına 
katkı sağlamak hedefi taşıyor. “Gök” anlamına gelen 
“asman” sözcüğünü kendilerine isim olarak seçen 
gençler, bu ismi Cumhuriyetimizin kurucusu Mus-
tafa Kemal ATATÜRK’ün, “İstikbal göklerdedir!” 
sözünden esinlenerek aldıklarını ve ATATÜRK’ün 
izinden giderek tüm Türk illerinde projeler yürütmek 
istediklerini, bu vesileyle Asya ve Anadolu arasında 
bir köprü görevi görmek istediklerini belirttiler.
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TÜRKSOY’DAN 25.YIL MADALYASI 

TÜRKSOY, Türk dünyasının kültür ve sanatını dün-
yaya tanıtma amacıyla yaptığı faaliyetlerine destek 
olanlara 25. yıl madalyası verdi. Kasımalı Bayalinov 
adını taşıyan Kırgız Ulusal Çocuk Kütüphanesi’nde, 
TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kap-
samında, dünyaca ünlü Kırgız Türk’ü yazar Cengiz 
Aytmatov’un fotoğraf albümü, Kazakistan’ın ünlü 
şairi Magjan Jumabayuulu’nun şiir kitabının tanıtımı 
ve madalya takdim töreni yapıldı. TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY’un 1993’te 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulduğu-
nu ve amaçlarının Türk halklarının kültür ve tarihi-
ni gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak 
olduğunu anlattı. Kaseinov, TÜRKSOY tarafından 
Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kır-
gızistan’ın Oş kentinde bu yılın sonuna kadar çeşitli 
etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.
KIRGIZİSTAN’DA SU SORUNUNA TİKA DESTEĞİ 
TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden yapı-
lan açıklamada, Oş bölgesine bağlı Nookat ilçesinde 
Karataş ve Mirmahmudov köylerine ait arazilere su 
götüren kanalın bir kısmının yenileme çalışmalarının 
sona ermesi nedeniyle tören düzenlendiği belirtildi. 
Törene, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Ka-
mil Fırat, Oş Bölge Valisi Uzarbek Jılkıbayev, TİKA 
Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, yerel yö-
neticiler ve köylüler katıldı. Törende konuşan Vali 
Jılkıbayev’in, TİKA’nın gerçekleştirdiği projeden 
memnuniyet duyduklarını ve tüm desteklerinden 
ötürü Türkiye’ye minnettar olduklarını dile getirdi-
ği kaydedildi. Büyükelçi Fırat ise TİKA’nın gerçek-
leştirdiği bu proje ile Türkiye’nin bölgedeki barış ve 
kalkınmaya katkı sağladığını belirtti. 

LUKOİL KAZAKİSTAN EKONOMİSİNE 9 MİLYAR 
DOLAR YATIRIM YAPTI 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 
petrol ve gaz sektöründeki yatırım iş birliğinin daha 
da geliştirilmesi için Rus petrol şirketi Lukoil’in Ge-
nel Müdürü Vahit Alekperov ile görüştü. Nazarbayev, 
Kazak ulusal petrol şirketi KazMunaiGas ve Lukoil 
arasındaki ortaklığın olumlu dinamiklerini ve etkin-
liğini belirtti. Lukoil’in Kazakistan’ın ekonomisine 
dokuz milyar ABD doları yatırım yaptığını belirten 
Nazarbayev, Lukoil’le yatırım iş birliğini daha da 
güçlendirmek istediğini belirtti. Toplantıda ayrıca, 
Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından geliştirilen 
2021-2025 jeolojik arama programına Lukoil’in ka-
tılımı ile birlikte ileri teknolojiler kullanan yeni hid-
rokarbon sahaları bulmak için ortak çalışma konuları 
ele alındı.
“TÜRKİYE- AZERBAYCAN ORTAK MİRAS” ET-
KİNLİĞİ
 Hazar Folklor Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin 
(Hazarfem) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sa-
hipliğinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da düzenlediği “Türkiye-Azerbaycan Ortak Miras” 
programında, Azerbaycan Devlet Halk Dansları Top-
luluğu sahne aldı. Hazar Folklor Eğitim ve Araştır-
ma Merkezi’nin (Hazarfem) organizasyonuyla ger-
çekleştirilen etkinlikte konuşan Hazarfem Başkanı 
Nuran Acar, iki devletin kardeşliğinin uzun yıllar-
dır devam ettiğini söyledi. Azerbaycan Devlet Halk 
Dansları’nın Azerbaycan’ın en önemli mihenk taşı 
olduğunu aktaran Acar, “Dans, dünyanın her yerinde 
geçerli ortak tek dildir. Toplumlar, yaşanmışlıklarını, 
kültürlerini, tarihlerini, acılarını ve sevinçlerini dans-
la sunarlar. Her dans figürü, bir kelimedir. Her dansın 
sonunda da size kocaman bir metin çıkar.” ifadelerini 
kullandı.
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ORTA ASYA’DA İŞ BİRLİĞİ KONFERANSI
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te “Orta Asya’da 
ortaklık, zorluklar ve yeni fırsatlar” konulu 
uluslararası konferans yapıldı. Birleşmiş Milletler 
Orta Asya’daki Önleyici Diplomasi Merkezinin 
(UNRCCA) desteğiyle Özbekistan hükümetince 
organize edilen konferansa 50’ye yakın ülkeden çok 
sayıda uzman ve yetkili katıldı. Konferansta konuşan 
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 
eşsiz bir jeostratejik konuma sahip Orta Asya’nın 
asırlardır Avrupa, Orta Doğu, Güney ve Doğu Asya’yı 
birbirine bağladığını ve büyük kaynaklara sahip 
olduğunu söyledi. Kamilov, son dönemde güvenlik, 
sınır meseleleri ve su kaynaklarının kullanımı gibi 
bölgenin en ciddi sorunlarının çözülmeye başladığına 
dikkati çekerek “Orta Asya’daki yakınlaşma süreci 
kimsenin çıkarlarına karşı değildir. Aksine, bölgesel 
iş birliğine yatırım yapmak Orta Asya’nın istikrarlı 
ve müreffeh bir bölge olmasına katkı sağlar, bu da 
güvenilir ve öngörülebilir uluslararası ortak anlamına 
gelir.” dedi.
KAZAKİSTAN, AVRASYA’NIN TRANSİT MERKEZİ 
OLUYOR 

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Jenis 
Kasımbek, geçen yıl konteyner taşımacılığının 2017 
yıla göre yüzde 55 artarak 537,4 (yirmi fit konteyner 
eşdeğere-TEU) ulaştığını belirtti. Kasımbek, Bakan-
lığın 2018 yılı faaliyet sonuçları ve 2019 hedefleri-
ne ilişkin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 
geçen yıl Sanayileşme Programı çerçevesinde 1,3 
trilyon tenge değerinde 100’den fazla projenin uygu-
landığını ve 13 bin iş yerinin kurulduğunu belirtti. Bu 
yıl 1,1 trilyon tengelik 120 civarında projenin hayata 
geçirilmesinin planlandığına işaret eden Kasımbek, 
20 bin iş yerinin açılacağını aktardı.  Bunun içinde 
Çin-Avrupa-Çin güzergâhında bu gösterge yüzde 
54,6 artarak 310,8 TEU oldu.” şeklinde konuştu. Ka-
sımbek, bu yıl konteyner taşımacılığının 1,2 milyon 
TEU’ya çıkarılmasının hedeflendiğini kaydederek, 
“Böylece bugün Kazakistan’ın Avrasya’da bir transit 
merkezi haline gelmekte olduğunu söyleyebiliriz.” 
yorumunu yaptı.

OŞ KENTİ “TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ” 
OLDU 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Oş kentinin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca 
(TÜRKSOY) 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ilan edilmesi hakkında “Oş kentimizin küresel pres-
tijini, kültürel ve politik imajını ileriye götürmek 
için çalışacağız.” dedi. Türk Kültür Başkenti unva-
nını Kastamonu’dan devralan Kırgızistan’ın ikinci 
büyük kenti Oş’ta bu yıl “İpek Yolu Üstündeki Oş 
kenti: Dünü, Bugünü, Yarını” sempozyumunun yanı 
sıra uluslararası dans festivalleri, Türk devletlerinin 
gençlik forumları, Türk dünyasının yazar ve âşık top-
lantıları, sinema haftası, uluslararası resim yarışma-
ları ve moda festivallerinin düzenlenmesi planlandı.
KAZAKİSTAN’IN“DİJİTAL KAZAKİSTAN”  PROG-
RAMI 
Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Da-
uren Abayev, Dijital Kazakistan Programı çerçeve-
sinde oluşturdukları Astana Hub Uluslararası Tekno-
parkına bu yıl 4,8 milyar tenge yatırım çekilmesinin 
hedeflendiğini söyledi. Geçen yıl başlatılan “Dijital 
Kazakistan” Programı çerçevesinde yapılan faaliyet-
ler ve 2019 hedeflerine ilişkin düzenlediği toplantıda 
konuşan Abayev, bu çerçevede geçen yıl geniş bant 
internetin sağlanması için 2,5 milyon kişinin yaşadığı 
bin 250 köye 20 bin kilometre uzunluğunda fiber op-
tik hattını döşeme çalışmalarının başladığını belirtti. 
Abayev, bu yıl ülkede 5G teknolojisiyle ilgili pilot 
projenin uygulanmasının planlandığını belirterek, 
“Ondan sonra bu teknolojinin ülke genelinde uygu-
lanması için uygun süreler belirlenecek.” dedi.
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ÖZBEKİSTAN, 2030 ASYA OYUNLARI EV 
SAHİPLİĞİ İÇİN BAŞVURDU 
Özbekistan, 2030 yılında düzenlenecek Asya 
Oyunları’nın ev sahipliği için adaylık başvurusu 
yaptı. Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı Şeyh 
Ahmed Al-Fahad Al-Sabah’ın, beraberindeki heyetle 
temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent’te, 
Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Umid 
Ahmadcanov ile toplantı yapıp, taraflar arasındaki 
iş birliği konularını ele aldığı aktarıldı. Toplantıda, 
Özbekistan’ın 2030 yılında düzenlenecek Asya 
Oyunları’nın ev sahipliğine yönelik başvurusunun da 
ele alındığı ifade edildi. OCA heyeti iki gün süresince 
Özbekistan’ın Asya Oyunları’na ev sahipliği yapma 
imkânlarını yerinde inceleyecek. Ülkedeki spor tesis-
lerinde inceleme yapacak heyet, Özbek makamları-
nın oyunları gerçekleştirmeyi planladığı Taşkent ve 
Semerkant şehirlerini gözden geçirecek.
BAKÜ’DE “TÜRK DÜNYASI VE HOCA AHMET YE-
SEVİ” KONFERANSI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün 
düzenlediği “Türk dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi” 
konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ahmet Yese-
vi’nin hayatını, Türk tasavvuf ve düşünce dünyasına 
katkılarını anlattı. İslam’ın yüce değerlerini Türkçe 
anlatmaya başladı, kendi dilimizle ilk anlatan kişidir. 
Yesevi Türkçeyi Müslümanlaştırdı, İslamın tebliğ dili 
yaptı ve başardı. Bugün Türkçe varsa bu Ahmet Ye-
sevi sayesindedir.” dedi. Prof. Dr. Yıldız, konferans 
sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
AYÜ olarak Ahmet Yesevi’yi bütün Türk dünyasında 
tanıtmaya devam ettiklerini vurguladı. Yıldız, “Hoca 
Ahmet Yesevi, Türk dünyasının birlik ve beraberlik 
sembolüdür. Biz, Türklere Türklüğü ve Müslüman-
lığı Türk’ün ana dili Türkçe ile öğreten büyüğümüz 
Ahmet Yesevi’yi anmaya ve anlatmaya devam edece-
ğiz.” şeklinde konuştu.

KAZAKİSTAN’DA BAŞBAKAN ASKAR MAMİN 
OLDU 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Askar Mamin’i başbakan olarak atadı. Meclisin Ma-
min’in adaylığını onaylamasının ardından Cumhur-
başkanı Nazarbayev, 53 yaşındaki Mamin’in başba-
kan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ekonomide olumlu 
gelişmelerin elde edilememesi nedeniyle hüküme-
tin istifasını istemesinin ardından, Bakıtcan Sagin-
tayev’in başkanlığındaki hükümet istifa etmiş, Baş-
bakan Yardımcısı Mamin, geçici olarak başbakanlık 
görevine atanmıştı.
AŞKABAT’TA “ORTA ASYA’DA SINIR KONTRO-
LÜ” SEMİNERİ
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta “Orta Asya’da 
Sınır Kontrolü” konulu bölgesel seminer düzenlendi. 
Avrupa Birliği’nin bölgedeki göç akışını yönetmeye 
yardımcı olan Orta Asya’daki sınır yönetimini des-
tekleme programı BOMCA-9 delegasyonu, Aşka-
bat’ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde,  Orta Asya 
ülkelerinin gümrük, göç ve sınır hizmetleri temsilci-
lerine yönelik bölgesel bir seminer düzenlendi. Se-
minere Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Taci-
kistan gümrük ve sınır hizmetlerinin çalışanları ile 
Türkmenistan’ın göç, sınır ve gümrük hizmetlerinin 
temsilcileri katıldı. Türkmenistan Göç İdaresi çalı-
şanları, seminere katılımcı ülkelerin vatandaşları için 
sınır geçişi sistemlerini basitleştirmeyi amaçlayan 
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü açık anahtarlar 
sistemi (ICAO- PKD)’nin bir parçası olarak Aşgabat 
Havaalanı’ndaki kontrol noktalarında kullanılan tek-
nolojiler hakkında uluslararası uzmanlara bilgi verdi.
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TÜRK DAĞCILAR HOCALI KATLİAMI KURBAN-
LARI İÇİN TIRMANDI 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne giden 13 Türk dağ-
cı, Hocalı katliamında şehit düşenleri anmak ama-
cıyla Nahçıvan’ın sembolü Haça Dağı’nın zirvesine 
tırmandı. İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa 
Sporları Kulübü (AKUD) tarafından, Azerbaycan’ın 
Hocalı kentinde 26 Şubat 1992’de Ermenistan’a bağlı 
kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilen sivilleri 
anmak için tırmanış düzenlendi. Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden gelen 13 dağcı, Nahçıvan Özerk Cum-
huriyeti’ne geçerek, bölgenin en zorlu dağlarından 
Haça’nın zirvesine çıktı. Dağcılar, zirvede “Hocalı 
şehitlerini saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz” ya-
zılı pankart açıp saygı duruşunda bulundu.

KIRGIZİSTAN’DA TÜRK MODA VE TEKSTİL FUARI
 

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ilki düzenlenen 
Türk Moda ve Tekstil Fuarı’na 40 firmayla katılan 
Türk tekstil sektörü, kumaş, aksesuar, hazır giyim 
ve tasarım ürünlerini sergiledi. Organizasyon şirketi 
Lider Expo’nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, 
yaptığı açıklamada, Türk üretici şirketlerinin, Kırgı-
zistan’ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği’nin 
(AEB) 180 milyon kişilik pazarından yararlanmak 
istediğini bildirdi. Kendilerinin de bölgesindeki ül-
kelere ihracat potansiyeline sahip Kırgızistan ile Tür-
kiye arasında ticaretin artırılmasını hedeflediklerini 
belirten Güner, “Fuar, gerçekten şu ana kadar çok 
başarılı geçiyor. Firmalar katılımdan çok memnun. 
Firma yetkilileri fuardan güzel ve olumlu izlenimler 
aldıklarını düşünüyorlar.” dedi.

KAZAKİSTAN’DA“KAZAK HANLIĞI. ALTIN 
ORDA” FİLMİNN GALASI YAPILDI 

Yönetmenliğini Rustem Abdraşev’in üstlendiği “Ka-
zak Hanlığı. Altın Orda” Filminin gösteriminin ardın-
dan konuşan Bakan Muhamediulı, filmin Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatıyla 
hazırlandığını belirterek, Nazarbayev’in, “tarihini bi-
len, ona değer veren ve öven halkın geleceği büyük” 
ifadelerine atıfta bulundu. Abdraşev de projenin 4 
yılda hayata geçirildiğine işaret ederek, “Kazak Han-
lığı’nı yeniden canlandırmış, o dönemlere gitmiş gibi 
olduk. Projeden sonra bambaşka birileri olarak çık-
tık. Kim olduğumuzu, köklerimizin nerden geldiği-
ni ve nereye gittiğimizi anladık. Şimdi bu bizim için 
çok önemli.” diye konuştu. Rustem Abrdaşev ayrıca, 
Kazak Hanlığı’nın kurulmasıyla babaların kendileri-
ni bir “halk” olarak kanıtladığını dile getirdi.
“ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI 
AÇISINDAN 27.YILINDA HOCALI KATLİAMI” PA-
NELİ 
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Azerbaycan’ın An-
kara Büyükelçiliğinin desteğiyle “Uluslararası Hu-
kuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı 
Katliamı” konulu panel düzenlendi. TBB’de yapılan 
programın açılış konuşmalarını TBB Başkanı Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu ile Azerbaycan’ın Ankara Bü-
yükelçisi Hazar İbrahim yaptı. Büyükelçi İbrahim, 
Ermeni çetelerinin 26 Şubat 1992’de Dağlık Karabağ 
bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı’nın, dünyanın 
şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri oldu-
ğunu belirterek “Bizim 27 yıl önce verdiğimiz şehit-
lerin hatırasını burada yad ediyoruz.” dedi. Hocalı’da 
yapılan katliamın 99 yıl önce Kahramanmaraş, Iğdır, 
Kars ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşanan ha-
diselerin benzeri olduğuna işaret eden İbrahim, “26 
Şubat 1992’de Ermeniler, Dağlık Karabağ bölgesin-
de bizi Türk ve Müslüman olduğumuz için katletti.” 
dedi. İbrahim, katliamın dünyaya doğru anlatılması 
gerektiğini belirterek “Diplomatlar ve tarihçiler bu 
konuyu konuşurlar ancak tanınmış hukukçuların 
1992’de Hocalı’da gerçekleşen katliamı, ‘soykırım’ 
olarak adlandırması çok önemlidir.” diye konuştu. 
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KAZAKİSTAN’DA ORTA ÇAĞ SAVAŞ TEKNİKLERİ 
GÖSTERİSİ 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, farklı ülkelerden 
sporcuların katılımıyla Orta Çağ savaş teknikleri 
gösterisi düzenlendi. Esil Valiliği tarafından Manevi 
Yenilenme Programı çerçevesinde botanik bahçesin-
de düzenlenen gösterilere, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Rusya’dan 65 sporcu katıldı. İki takı-
ma ayrılan sporcular, savaş kıyafetleri giyerek elle-
rinde kılıç ve baltalarla savaş tekniklerini sergiledi. 
Gösteriler, Astana’da yaşayanlar tarafından yoğun 
ilgi ile karşılandı.
TİKA’DAN AZERBAYCANLI GENÇLERE DESTEK 

Azerbaycan’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajan-
sı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle, “Bakü Gençlik 
Akademisi” projesi kapsamında “Kendini Keşfetme 
ve İç Motivasyon Teknikleri” semineri gerçekleşti-
rildi. Azerbaycanlı gençlerin milli değerler çerçeve-
sinde toplum için faydalı bireyler olarak kendilerini 
yetiştirmelerini hedefleyen faaliyetler çerçevesinde 
gerçekleştirilen seminere, Türkiye’den davet edilen 
kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şahin Akbulut katıldı. 
Kişilerin hayatta başarılı olması için ilk önce kendile-
rini keşfetmesi gerektiğini söyleyen Akbulut, gerçek 
başarı hikâyelerinden örnekler vererek, gençlerin he-
deflerine ulaşmalarını sağlayacak önerilerden bahset-
ti. Akbulut, insanın kendi yetenek ve potansiyelinin 
farkında olmasının hedeflere daha kararlı ve hızlı ula-
şabilmesinde büyük etken olduğunu vurguladı. Pro-
je kapsamında Azerbaycanlı ve Türkiye’den davet 
edilen akademisyenler, araştırmacılar, iş adamları ve 
milletvekillerinin katılımıyla mevcut ekonomik du-
rum, liderlik, tiyatro, şehir hayatı ve insanlar üzerin-
deki etkileri ile İslam medeniyeti gibi konuların yanı 
sıra vatanseverlik, Türk kültürü, Karabağ meselesi, 
modern Azerbaycan tarihi gibi konularda seminerler 
verilmesi ve tarihi, kültürel mekânların ziyareti ya-
pıldı.

KAZAKİSTAN’IN HEDEFİ, 10 YILDA EN GELİŞMİŞ 
30 ÜLKE ARASINA GİRMEK 

Nazarbayev, Nur Otan Partisi’nin 18’inci Genel Ku-
rulu’nda yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığını 
kazandığı 1991’den bu yana dış ticaret hacminin 9 
kat arttığını, ülkeye 320 milyar dolar doğrudan ya-
bancı yatırımı yapıldığını, halkın gelirlerinin 16 kat 
büyüdüğünü anlattı. Ülkede yeni gelişme aşamasının 
başlatıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev, “Gelecek 10 yıl, en gelişmiş 30 ülke arasına gir-
me bakımından belirleyici bir dönem olacak.” dedi. 
Nazarbayev, faaliyetlerinde “milli birlik, rekabet ede-
bilir güçlü ekonomi, entelektüel olarak gelişmiş top-
lum ve dünyada saygın ülke” gibi temel bileşenler-
den oluşan milli fikre rehberlik etmeleri gerektiğini 
söyledi. Nursultan Nazarbayev ayrıca, “Bizde uzun 
vadeli strateji, doğal kaynaklar, siyasi irade var. Dev-
letin gücü, onun ekonomik gelişmesi, halkın yaşam 
kalitesinin artırılması dinamiğiyle değerlendiriliyor. 
Bu nedenle bana güvenen halkın yarın değil, bugün 
mutlu olduğunu görmek istiyorum.” diye konuştu.
RUSYA’YA GÖÇTE KAZAKİSTAN 2. SIRADA 
Tacikistan’ın ardından, Rusya’ya göçmenlerin giri-
şinin sıralamasında Kazakistan ikinci sırayı aldığını 
bildirdi. 2018’den itibaren Rusya’ya giren 31 bin in-
sanı ile Tacikistan listedeki ilk sırada. Önceden, ilk 
sırada duran ve 2017’den bu yana Rusya Federas-
yonu’nda yaşamak için hareket eden Ukraynalıların 
sayısı üçten fazla azaldı, 47,7’den 14,8 bin kişiye 
düştü. 26.500 kişi daimi ikamet için Kazakistan’dan 
Rusya’ya taşındı.
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SANAL ORTAMDA LATİN HARFLERİYLE KAZAK-
ÇA ÖĞRENME 

Kazakistan’da Devlet Dili Geliştirme Vakfı, devlet 
kurumlarıyla başlatılan sanal dil öğretim portalıyla 
hem Kazakistan vatandaşları hem de yabancıların, 
Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini 
öğrenmelerine katkı sağlıyor. Devlet Dili Geliştirme 
Vakfı tarafından, Birinci Cumhurbaşkanı Vakfı ve 
Samruk Kazına Refah Fonunun destekleriyle 2015 
yılında başlatılan “Soyle.kz Dil Öğretim Portalı Pro-
jesi” aracılığıyla binlerce Kazak ve yabancı, uzaktan 
eğitimle ücretsiz olarak Kazakçayı öğreniyor. Kazak-
ça, portalda daha önceden Kiril alfabesiyle öğretilir-
ken, ülkenin geçen yıl Latin alfabesine geçmesiyle 
dersler yeni Kazak alfabesiyle veriliyor. Kullanıcı sa-
yısının 115 binden fazla olduğu portalda, bütün ders-
lere her gün 24 saat erişim imkânı sunuluyor. Portal 
gramer, sözlük, sesli ve görüntülü malzemeleri içeri-
yor. Vakıf Müdürü Azat Şaueyev, yaptığı açıklamada, 
çeşitli projeler geliştirerek ülkesinin Latin alfabesine 
geçiş sürecini desteklemeye çalıştıklarını belirterek, 
“Soyle.kz sitemiz 4 yıldır faaliyet gösteriyor. Şu an 
115 binden fazla kullanıcımız var. Kazakça öğreni-
yorlar.” dedi.
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KAYNAKÇA

Anadolu Ajansı (AA), www.aa.com.tr 
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, www.atavatan-turkmenistan.com 
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), www.avim.org.tr 
Avrupa Türkmen Gazetesi, www.avrupaturkmengazetesi.com 
Azadlıq Radyosu, www.azadliq.org 
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZƏRTAC), www.azertag.az 
Azerbaycan Televizyonu (AzTV), www.aztv.az 
AZ Press, www.azpress.az 
Batı Trakya Haber Ajansı, www.batitrakya.org 
BBC Türkçe, www.bbc.com/turkce 
CNN Türk, www.cnnturk.com 
Davam.Az Haber Portalı, www.davam.az 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, www.gokbayrak.com 
Dünya Bülteni, www.dunyabulteni.net 
Dünya Gazetesi, www.dunya.com 
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr 
Gündem Avrasya, www.gundemavrasya.com 
Habererk, www.habererk.com 
Haber Kıbrıs, www.haberkibris.com 
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net 
Haber Rus, www.haberrus.com 
İhlas Haber Ajansı, www.iha.com.tr 
Hürriyet, www.hurriyet.com.tr 
Kazakistan.Kz Haber, www.kazakistan.kz 
Kerkük Gazetesi, www.kerkukgazetesi.com 
Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (KABAR), www.kabar.kg 
Kırcaali Haber, www.kircaalihaber.com 
Kırım Haber Ajansı (QHA), www.qha.com.ua 
Mehr Haber Ajansı, tr.mehrnews.com 
Memleket Gazetesi, www.memleket.com.tr 
NTV, www.ntv.com.tr 
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), www.orsam.org.tr 
Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet Portalı, www.gov.uz 
Sputnik News, tr.sputniknews.com 
Suriye Türkmen Meclisi, suriyeturkmenmeclisi.org 
TatarTürk, www.tatarturk.com 
T Haber, www.thaber.bg 
Timetürk Haber, www.timeturk.com 
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr 
Trend Haber Ajansı, www.tr.trend.az 
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr 
TRT Haber, www.trthaber.com 
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net 
Türk Bakış Haber, www.turkbakis.com 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.org 
Türk Dünyası Haber Ajansı, www.turkishworld.org 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), www.tika.gov.tr 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.gov.tr 
Türk Yurdu Haber, www.turkyurduhaber.org 
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com 
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net 
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com 
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm 
Türkmenistan Günlük Haber & Analiz Bülteni, www.turkiye-turkmenistan.com 
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org 
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), www.turkistanlilar.org 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org 
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), www.uyghurnet.org 
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platformu Yayınlar Dizini

Yayın Nu. 1: Ağustos 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 2: Eylül 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 3: Ekim 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 4: Kasım 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2016
Yayın Nu. 5: Aralık 2016 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 6: Ocak 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 7: Şubat 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 8: Mart 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 9: Nisan 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 10: Mayıs 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 11: Haziran 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 12: Temmuz 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 13: Ağustos2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 14: Irak’ın Kuzeyindeki Gelişmeler Işığında Referandum Analizi, 2017
Yayın Nu. 15: Eylül 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 16: Ekim 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 17: Uluslararası Hukuk Açısından Kırım’ın İlhakı, 2017
Yayın Nu. 18: Kasım 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2017
Yayın Nu. 19: Aralık 2017 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 20: Ocak 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 21: Şubat 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 22: Türk Dünyası Devletlerinin Teşkilât Yapıları, 2018
Yayın Nu. 23: Mart 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 24: Nisan 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 25: Mayıs 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 26: Haziran 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 27: Temmuz 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 28: Ağustos 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
Yayın Nu. 29: Eylül 2018 Türk Dünyası Güncesi, 2018
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
Yayın Nu. 35: Şubat 2019 Türk Dünyası Güncesi, 2019
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