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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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ANKARA’DA “AZERBAYCAN YEMEK GÜNLE-
Rİ” 

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 
“Azerbaycan Yemek Günleri” açılış kokteyli dü-
zenlendi. Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen, 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbra-
him’in ev sahipliği yaptığı kokteyle, eski TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Suat Alpay, büyükelçiler ile çok sa-
yıda davetli katıldı. Büyükelçi İbrahim, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Azerbaycan 
için yabancı bir ülke olmadığını belirtti. Azer-
baycan yemeklerinin özel olduğuna vurgu yapan 
İbrahim, “Umuyorum sizler hafta boyunca sade-
ce Azerbaycanlı şeflerin ellerinden Azerbaycan 
yemeklerinin tadına bakmayacaksınız, Azerbay-
can kültürüyle de tanışacaksınız. Azerbaycan’ın 
kültürünü, yemeğini ve müziğini seveceğinizden 
hiç şüphem yok. Biz büyükelçilik olarak her za-
man sizlere Azerbaycan kültürünü daha fazla ta-
nımanız için yardımcı olacağız.” dedi. 

ÖZBEKİSTAN-TACİKİSTAN ARASINDA BİR 
SINIR KAPISI DAHA AÇILDI 
Tacikistan Sınır Koruma Birlikler Basın Ofisin-
den yapılan açıklamaya göre, yeniden faaliyete 
başlayan sınır kapısının açılışına ilişkin tören dü-
zenlendi. Her iki ülkeden çok sayıda vatandaşın 
da yer aldığı törende, Özbekistan Sınır Koruma 
Birliği Komutanı Ruslan Mirzayev ile Tacikis-
tan Sınır Koruma Birliği Komutanı Racabali 
Rahmanali de hazır bulundu. Törende, ülkenin 
Özbekistan ile sınırındaki “Babatağ” sınır geçiş 
noktası yeniden hizmete açıldı. Söz konusu sınır 
kapısı Tacikistan’ın Hisar ve Özbekistan’ın Sa-
riasya ilçelerini birbirine bağlayacak. Tacikistan 
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın geçen sene 
Özbekistan’a yaptığı ziyaret sırasında Cumhur-
başkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşme-
de “Babatağ” sınır kapısının açılmasına ilişkin 
mutabakat sağlanmıştı.

KIRGIZ TÜRK’Ü DIŞİŞLERİ BAKANI KUVEYT 
BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbe-
kov, Astana Büyükelçisi ve Kuveyt Devleti’nin 
Büyükelçisini Astana Kırgız Cumhuriyeti’ne As-
tana ikamet Abdullah Al-Faraj’da ikamet ederek 
aldı. Görüşme sırasında, Kırgız-Kuveyt’in iş bir-
liği konusu ve ortak çıkarların her alanına geliş-
mesi için umutlar tartışıldı. Karşılıklı ziyaretleri 
en yüksek ve en yüksek düzeyde organize etme-
nin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, yatırım ve 
kültürel-insani alanlarda ikili ilişkilerin daha da 
geliştirilmesine yönelik özel tedbirlere değinildi.

TÜRKMENİSTAN İLE GÜRCİSTAN İŞ BİRLİĞİ 
EYLEM PLANI İMZALADI 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te Hazar Deni-
zi-Karadeniz Uluslararası Taşımacılık Koridoru 
projesi kapsamında Türkmenistan ile Gürcistan 
Dışişleri Bakanları görüşmesi gerçekleştirildi. 
Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konula-
rı ele alındı. Bakanlar, Türkmenistan ile Gürcis-
tan arasında siyasi ve diplomatik münasebetlerin 
yüksek seviyesinden memnun olduklarını açık-
ladı. Görüşme kapsamında, bakanlar, 2019-2021 
yılları arasında iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları 
arasında ilişkileri daha da artıracak bir iş birliği 
planı imzaladılar. İki ülkede uluslararası transit 
ve enerji projelerinde iş birliği ve katılımın öne-
mini vurguladılar. Bu bağlamda, Hazar Denizi 
ve Karadeniz ulaşım yollarının geliştirilmesini 
kolaylaştıracak Bükreş Deklarasyonu’nun imza-
lanacağı bir dörtlü bakanlar toplantısının önemi-
ne değinildi.
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KIRGIZ TÜRK’Ü DIŞİŞLERİ BAKANI VE JA-
PONYA BÜYÜKELÇİSİ İKİLİ İŞ BİRLİĞİ KONU-
LARI ELE ALINDI 

Kırgız Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov, 
Japonya’nın Kırgızistan Büyükelçisi Yoshihira 
Yamamura ile bir araya geldi. Toplantıda taraflar 
ikili iş birliği ile ilgili çok çeşitli konular tartışıl-
dı. Aidarbekov, Kırgız Cumhuriyeti’nde Japon 
tarafının sosyo-ekonomik kalkınmaya ve de-
mokrasinin güçlendirilmesine sürekli destek ve 
etkili katkılarından dolayı şükranlarını dile getir-
di. Taraflar ayrıca karşılıklı çıkarların ikili ve çok 
taraflı iş birliği konularında da görüş alışverişin-
de bulundular. 2019 için planlanan bazı olaylar 
da tartışıldı. Japonya Hükümeti hibe programı 
“Çimen kökleri ve insan güvenliği” çerçevesin-
de, toplam 600 bin ABD Doları tutarında hibe 
sözleşmesinin imzalanmasına yönelik törenlerin 
yapıldığı belirtildi. Bu projeler, Kırgız Cumhu-
riyeti’nin tıp, sosyal, eğitim ve diğer kurumları-
nın maddi tabanını güçlendirmeyi amaçlamakta-
dır. Bu projelerin bir parçası olarak 4 ambulans 
da verilecek.

ESKİ ÖZBEK LİDER İSLAM KERİMOV’UN KIZI 
GÜLNARA KERİMOVA HAPSE ATILDI
Özbekistan’ın Eski  Devlet Başkanı İslam Ke-
rimov’un kızı Gülnara Kerimova, ev hapsi ku-
rallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine gön-
derildi. Savcılar, Kerimova’nın yasak olmasına 
karşın defalarca internet kullandığını ve dairesin-
den ayrıldığını açıkladı. 46 yaşındaki Kerimova 
2017’de, sahtecilik ve kara para aklama suçla-
malarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 
Ceza daha sonra 5 yıl ev hapsine çevrilmişti. 
Kerimova’nın İsviçreli avukatı Gregorie Mange-
at Twitter’da yaptığı açıklamada, Kerimova’nın 
“zorla daireden çıkartıldığını ve bilinmeyen bir 
yere götürüldüğünü” söyledi. 

TÜRKMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASIN-
DA İKİLİ VERGİLENDİRME İPTAL EDİLDİ 
Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ikili 
vergilendirme iptal edildi.  Türkmenistan parla-
mentosu, “Türkmenistan ve Azerbaycan hükü-
metleri arasında gelir ve mülke dair çifte vergi-
lendirmenin kaldırılması hakkındaki anlaşmanın 
onaylanması üzerine” bir belge kabul etti.

TÜRKMENİSTAN RUSYA ÜZERİNDEN PET-
ROL İHRACATINA BAŞLADI 
Türkmenistan, Ocak 2017 yılından itibaren Rus-
ya’dan petrol geçişini askıya alarak tüm hacim-
lerini Azerbaycan ve Gürcistan’a yönlendirmişti. 
Rusya üzerinden petrol transitinde önemli bir ar-
tış yaşandı. Bu rakam 6,6 oranında büyüyerek, 
3,3 milyon tona ulaştı. Bunun 2,7 milyon tonunu 
Kazak petrolü, 249 bin tonunu ise Azerbaycan 
petrolü oluşturdu. Türkmenistan’ın Çeleken ya-
tağından 2,4 milyon ton, Ekerem yatağında ise 
300 bin tona yakın petrol üretilmektedir. Mahaç-
kala deniz limanı 24 Ocak tarihinden itibaren 
Türkmen petrolünün yeniden ihraç edilmesini 
sağladı. İlk olarak 6 bin ton kapasitesindeki Ala-
ca petrol tankeri Mahaçkala limanına demirle-
mişti. Mahaçkala limanına gelen Türkmen petro-
lü, rezervuarlara alınarak, buradan da Transneft 
şirketinin boru hattıyla müşterilerine ulaştırıl-
maktadır.
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“TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI” DERS KİTA-
BI PROGRAMINDA ANLAŞMAYA VARILDI 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Uluslararası Akade-
misi uzmanları, Türkiye Coğrafyası taslak prog-
ramını görüşmek üzere Kazakistan’ın Astana 
kentinde bir araya geldi.  Toplantıya Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin bilim ve 
eğitim bakanlıklarının temsilcileri ve coğrafya-
cılar katıldı. Uluslararası Türk Akademisi Baş-
kanı Darhan Kidarli, ders kitaplarının Okten’den 
Balkanlara kadar geniş coğrafyanın hayal gücü-
nü oluşturan yeni müfredata dayanarak gelişti-
rileceğini söyledi.  Akademinin başkanına göre, 
bu proje tüm Türk dünyası için büyük bir varlık 
olacak ve dört ülkenin uzmanları tarafından ka-
bul edilen müfredat da kaliteli bir ders kitabı ola-
cak. Toplantıda uzmanlar, üye ülkelerde seçmeli 
dersler olarak verilecek olan “Türk dünyasının 
Coğrafyası” programına ilişkin görüşlerini pay-
laştı ve ders kitabının Türkçe konuşulan ülkeler-
de öğretilmesinin önemini vurguladılar. 

BAŞKAN ZOURABİCHVİLİ: BÖLGEDEKİ İLK 
ZİYARETİMİ DOSTHANE AZERBAYCAN’A 
YAPTIM 
“Gürcistan Devlet Başkanı olarak bölgedeki ilk 
ziyaretimi dostane Azerbaycan’a yaptım. Ül-
kede Gürcistan’ın yaşadığı bölgeye gittim. 
”dedi.  Gürcistan parlamentosunda bir konuşma 
yaparken Gürcistan Salome Başkanı Zourabi-
chvili; Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’da yaptığı 
müzakerelerin sonuçlarına övgüde bulundu ve 
Bakü’de yaptığı görüşmelerde çok önemli ko-
nuların ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı 
Zourabichvili de yaptığı konuşmada, ülkesinin 
koridoru genişletme konusundaki ilgisinin altı-
nı çizerek “Hazar Denizi-Karadeniz Uluslarara-
sı Taşımacılık Güzergâhı” nın gelişimine dikkat 
çekti. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, BAKCELL VE AZE-
DUNET İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI 
Milli Eğitim Bakanlığı, Bakcell ve AzEdunet 
şirketleri işbirliği konusunda bir protokol im-
zaladılar. Protokol Eğitim Bakan Yardımcısı 
İdris İsayev, Bakcell CEO’su Nikolai Beckers 
ve AzEduNet Müdürü Natig Yahyayev tarafın-
dan imzalandı. İmzalanan belgenin asıl amacı, 
Azerbaycan Eğitim Ağı aracılığıyla, internet ve 
ağ hizmetlerine erişen uzak köylerde bulunan 700 
kadar genel eğitim kurumunun sağlanmasıdır. Bu 
iş birliği çerçevesinde Bakcell, 3 yıl boyunca 
genel eğitim kurumlarına ücretsiz aylık internet 
trafiği ve veri kartı sağlayacak; Azerbaycan 
Eğitim Ağı›nın işletmecisi olan AzEduNet ise 
ağın kaynaklarına sınırsız erişim sağlayacak 
ve teknik destek hizmetleri Taraflar ayrıca, 
Bakcell›in eğitim alanındaki KSS projeleri 
çerçevesinde ortak önlemleri güçlendirmeyi kabul 
etti. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı İdris İsayev, “eğitim kurumlarının 
ağ altyapısı ile sağlanmasının modern eğitim 
kavramının başarılı bir şekilde uygulanması için 
gereken faktörlerden biri olduğunu belirtti. Bu 
açıdan bakıldığında, Azerbaycan Eğitim Ağı›nın 
genişlemesi, ülkenin en büyük iç eğitim ağı 
olan eğitim sürecinde yenilikçi yaklaşımların 
uygulanması için geniş fırsatlar sağladığı için 
büyük önem taşımaktadır.” dedi. 

NATO MOBİL EĞİTİM EKİBİ BAKÜ’DE SEMİ-
NER VERDİ 

NATO’nun Müttefik Hava Komutanlığı’nın 
(AIRCOM) Mobil Eğitim Ekibi, Bakü’de “He-
likopterlerin katılımı ile hava operasyonları” 
konulu bir seminer düzenledi. Seminerde çeşitli 
konularda bilgiler sunuldu.
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KIRGIZİSTAN’DA 5 MART MİLLİ AK KALPAK 
GÜNÜ 

Başkent Bişkek’teki ana meydanda Milli Ak Kal-
pak Günü için Kültür, Enformasyon ve Turizm 
Bakanlığının katkılarıyla 40 Çoro (40 asker) 
Gençlik Hareketi tarafından kutlama programı 
organize edildi. Vatandaşların Milli Ak Kalpak 
Günü’nü kutlayan Kültür, Enformasyon ve Tu-
rizm Bakanı Azamat Camankulov, “Ak kalpağı 
takan Kırgızdır. Ak kalpak medeniyetimizin kay-
nağıdır. Kırgız halkının yüzüdür. Tanrı Dağ’ın 
kutsal simgesidir. Temizliğin, büyüklüğün, iyi 
niyetin ve vatanseverliğin sembolüdür. Ak kal-
pağı giyen adam asla kötü iş yapmaz. Ak kalpa-
ğımızı korumalıyız. Ak kalpağı giyen halkımız 
hep yükseklerde olsun.” ifadesini kullandı.

AZERBAYCAN VE İSVİÇRE SİYASİ İŞTİRA-
LERDE BULUNDU 
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 
ile İsviçre Konfederasyonu Federal Dışişleri 
Bakanlığı arasındaki siyasi istişareler Bakü’de 
gerçekleşti. İki ülke arasındaki üst düzey politik 
diyalogu selamladılar, ikili ilişkilerin mevcut du-
rumunu analiz ettiler ve iş birliği umutları hak-
kında görüş alışverişinde bulundular. Heyetler 
ayrıca, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ 
ihtilafını ve işgal altındaki Azerbaycan toprak-
larında yasadışı faaliyetleri de tartıştılar. Azer-
baycan tarafı, anlaşmazlığın barışçıl çözümünün 
önemini vurguladı. Azerbaycan’da yapılan eko-
nomik reformlar, İsviçre şirketlerinin Güney Gaz 
Koridoru projesine katılımı ve karşılıklı olarak 
ilgilenen diğer bölgesel ve uluslararası konular 
üzerine tartışmalar yer aldı.

NOVRUZ MAMMADOV: AZERBAYCAN İLE 
TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER TÜM DÜN-
YAYA MÜKEMMEL ÖRNEK 
Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Novruz 
Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 
ilişkiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Sentop ile görüştüğü için tüm dünyaya 
mükemmel bir örnek olarak selamladı. Novruz 
Mammadov, Azerbaycan ve Türkiye tarafından 
ortaklaşa yürütülen ulaştırma ve enerji projele-
rinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişki-
lerinin gelişmesine ivme kazandırdığını söyledi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa 
Sentop, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, iki ülkenin yetkililerinin birbirlerine 
ilk ziyaretlerini yapma geleneği haline geldiğini 
söyledi. Ulusal lider Haydar Aliyev’in “bir mil-
let, iki devlet” sözlerini hatırlatan Konuşmacı,” 
STAR Petrol Rafinerisi ve Trans-Anadolu Gaz 
Boru Hattı’nın (TANAP) lanse edilmesi de dahil 
olmak üzere iki ülkenin uyguladığı küresel pro-
jelerin benzersiz olduğunu gösteriyor.” şeklinde 
konuştu. Mustafa Sentop, Türkiye’nin her zaman 
Azerbaycan’ın, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık 
Karabağ çatışmasının çözümünde bulunduğunu, 
ülkenin bu konuda Azerbaycan’a kardeş yardı-
mını desteklediğini vurguladı. 

BÜYÜKELÇİ KAPUCU, TÜRKMEN ÖĞRENCİ-
LERE SUNUM YAPTI 
Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Mus-
tafa Kapucu, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı 
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğrencileri için 
Türk dış politikası konusunda bir sunum yaptı. 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığının inisiyatifi 
ile ülkeye akredite olan yabancı ülke diplomatik 
misyon şefleri ve uluslararası örgüt temsilcileri 
tarafından enstitü öğrencileri için düzenli 
olarak yapılması öngörülen uluslararası ilişkiler 
alanındaki derslerin ilkini, Türk Büyükelçisi 
verdi. 27 yıllık diplomasi kariyeri bulunan 
Büyükelçi, geleceğin diplomatları olan Türkmen 
öğrencilerle yaptığı söyleşide Türkiye’nin dış 
politikası, Türk-Türkmen ilişkileri, ikili iş birliği 
alanları, küreselleşme, küresel sınamalar ve 
bölgesel konularda bilgi ve değerlendirmelerini 
aktardı.  
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BM, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TOPLAMA 
KAMPLARINI İNCELEME TALEBİNDE BU-
LUNDU 

Birleşmiş Milletler’in (BM) Dini Özgürlükler 
Soruşturmacısı, 5 Mart’ta Çin hükûmetine ilet-
tiği başvuru ile Doğu Türkistan’ı ziyaret ede-
bilmek için izin talebinde bulundu. Uluslararası 
kamuoyunun giderek büyüyen tepkisi karşısında 
Çin konuya ilişkin diplomatik girişimlerini art-
tırarak söz konusu ‘eğitim’ kamplarının radikal 
unsurların topluma yararlı bireyler olarak kazan-
dırılmasını amaçladığı tezini işliyor. Çinli diplo-
matlar bir süredir, “Radikal İslamcı grupların ab-
sürt öğretilerinin bu bölgede birçok insanı katil 
canilere dönüştürdüğünü” ileri sürüyor. BM Özel 
Soruşturmacısı Ahmed Şahid, Reuters’a yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Doğu Türkistan’a 
gitmek için izin talep ettim. Orada olanları bi-
rinci elden görüp anlamak için bu şart. Buradaki 
kamplardan gelen bilgilere ilişkin haklı endişeler 
doğdu.”  Çin’e iletilen BM mektubunda ayrıca 
ülkede azınlıklara ilişkin genel düzenlemeler, 
Türk kökenli Müslümanlara yönelik tutum, dil 
ve din konusunda azınlıkların hakları, Kazak-
ların durumu ve temel haklarına ilişkin kaygılar 
iletildi. 

ÜSKÜP- ANKARA ARASINDA EDEBİYAT 
KÖPRÜSÜ “ONLİNE YAZARLIK ATÖLYESİ” 
AÇILDI 
TİKA’nın, Avrasya Yazarlar Birliği, Balkan Ya-
zarlar Birliği ve MATÜSİTEB iş birliğinde baş-
lattığı “Online Yazarlık Atölyesi”nin açılış prog-
ramı Üsküp’te yapıldı. Online Yazarlık Atölyesi, 
Makedonya, Kosova, Batı Trakya ve bölge ül-
kelerindeki diasporada yaşayan Türk genç şair 
ve yazarları bir araya getirdi. T.C. Üsküp Büyü-
kelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı 
Umut Lütfi Öztürk, Üsküp’e gelişinin birinci 
haftasında Türk dili ve kültürüne yönelik böyle 
bir programın açılışında bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

KERKÜK VALİSİ, HACEROĞLU’NA TAKDİR-
NAME SUNDU 
Türkmeneli TV’de yayınlanan Beyne Avina ve 
Uhra programına katılmak üzere televizyon bi-
nasına gelen Kerkük Valisi Rakan Sait El Cu-
buri Türkmeneli TV Genel Müdürü Yalman 
Haceroğlu ile görüştü. Cuburi, gerçekleri 
dünyaya aktarmada gösterdiği başarıdan ötü-
rü Türkmeneli Televizyonu Genel Güdürü›ne 
takdirname sundu. Türkmeneli Televizyonu 
Genel Müdürü Yalman Haceroğlu Türkmeneli 
TV binasını ziyaret eden Kerkük Valisi’ne tak-
dirname için teşekkür etti. Haceroğlu medyaya 
Irak’ın aydınlık yüzü sloganı adı altında çıktık-
larını da dile getirdi. Haceroğlu Türkmeneli Te-
levizyonu tarafından yayınlanan birçok haberin 
Irak, Arap ve Yabancı kanallar tarafından kaynak 
gösterildiğini belirtti. Haceroğlu öte yandan ge-
nel olarak Irak milleti ve özelliklede Türkmen 
milletinin hizmeti için Kerkük Valisi ve diğer 
tüm devlet daireleri ile işbirliği yapmaya hazır 
olduğunu söyledi.

BELARUS’DAN TÜRKMENİSTAN’A KAMYON 
TEDARİK TEKLİFİ 
Belarus’un Aşkabat Büyükelçiliği’nin doğrudan 
desteğiyle Belarus’un MAZ ağır vasıta üreti-
cisi şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gennadi 
Skitov öncülüğündeki heyet, Türkmenistan’da 
temaslarda bulundu. Özellikle, Türkmenistan’a 
kamyon ve yedek parçalarının tedarik edilmesi-
ne yönelik konular değerlendirildi. Taraflar, Aş-
kabat’ta Belarus şirketinin kendi temsilciliğinin 
açılmış olmasının doğrudan münasebetlerin ku-
rulmasına imkân sağladığı kaydedildi. Belarus 
kamyonlarının Türkmenistan’a tedarik edilmesi 
teklifi gerçekleştirildi. Taraflar arasında MAZ 
markalı Belarus araçlarının Türkmenistan’a te-
dariki, araçlara güvenilir servis hizmetinin sağ-
lanması ve yedek parçalar ile anında temin edil-
mesi konusunda verimli görüşmeler yapıldı.
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AZERBAYCAN DEVLET BAŞKANI VE FRAN-
SIZ ULUSAL KANSER ENSTİTÜSÜ KURUCU-
SU BİR ARADA 
Azerbaycan Cumhuriyeti Birinci Başkan Yar-
dımcısı Mehriban Aliyeva, Paris’teki Fransız 
Ulusal Kanser Enstitüsü eski kurucusu ve pro-
fesörü David Khayat ile bir araya geldi. Onkolo-
jik hastalıkların önlenmesi, bu alandaki deneyim 
alışverişi ve yeni işbirliği alanlarının belirlenme-
si konusunda geniş bir görüş alışverişi yaptılar. 
Taraflar ayrıca iki ülkenin onkoloji merkezleri 
arasında yakın işbirliği kurulması ve ortak proje-
ler uygulanması gerekliliğini vurguladı.

İTALYA’YA KIRGIZİSTAN 
BAŞKONSOLOSLUĞU TALEBİ

İtalya›da 5 bin Kırgız vatandaşının yaşadığına 
dikkat çeken Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Jeenbekov, Konsolosluk açmayı düşündüğünü 
belirtti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Jeenbekov büyükelçilerle birlikte yaptığı toplan-
tıda, “Yurtdışındaki yurttaşlarımız, Kırgızistan’ı, 
nasıl yardım edeceklerini, yatırımları nasıl çeke-
ceklerini düşünüyor, ancak onları desteklemiyo-
ruz” dedi. “Dün İtalya Büyükelçisi ile tanıştım. 
Orada 5 bin Kırgız yaşıyor. Orada bir konsolos-
luk açmalıyız, vatandaşlarımıza destek olacak 
bir ofis. Bürokrasiyi durdurarak kendi koşulla-
rını yaratırsak, yatırımları artacaktır” dedi. “Ül-
kenin diplomatik kurumları, yabancı ülkelerde 
yaşayan, okuyan ve çalışan vatandaşlarımız için 
güvenilir bir destek olmalıdır. Bunun yanında, 
yurtdışında zor durumda olan vatandaşlarla ilgili 
kiminle görüşebilirsin? Bu nedenle elçiliklerin 
ve konsoloslukların kapıları gece gündüz açık 
olmalı ve çalışanlar temyiz başvurusuna derhal 
yanıt vermeli ve çıkarlarını korumalılar. ” dedi.

ORTA ASYA’NIN EN BÜYÜK CAMİSİNİN TE-
MELİ KAZAKİSTAN’DA ATILDI 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, başkent Astana’da yapılacak Orta Asya’nın 
en büyük camisinin temelini attı. EXPO 2017 
fuar alanı yanında yer alacak 30 bin kişi kapa-
siteli caminin temel atma törenine katılan Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, ca-
minin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda 
turistlerin ziyaret edeceği, şehrin önemli sem-
bolü olacağını belirterek “Geçen hafta Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne gittim ve Şeyh Zayed Cami-
si’ni ziyaret ettim. 3-4 yıl önce hizmete sunul-
masına rağmen, onu yılda 6 milyon turist ziyaret 
ediyor.” Dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca caminin iş 
adamları ve gönüllüler tarafından finanse edi-
leceğini ve bölgedeki en büyük cami olacağını 
sözlerine ekledi. Projeye göre, 57 bin metrekare 
alana inşa edilecek caminin minarelerinin yük-
sekliğinin 130 metre olması planlanıyor.

KAZAKİSTAN LİDERİ NAZARBAYEV İSTİFA 
ETTİ 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarba-
yev (78) istifa etti.  19 Mart’taki halkına hita-
ben yaptığı konuşmada istifasını açıklayan Na-
zarbayev yaptığı açıklamada, “ Kazakistanlılar, 
her şeyi birlikte yaptık. Beni bütün seçimlerde 
desteklediniz. Böyle bir ülkenin cumhurbaşka-
nı olmak iyi bir şans. Size sadakatle hizmet et-
tim. Sizin sayenizde, ben başkan oldum ” dedi. 
28 yıldır ülkesinin devlet başkanlığını yürüten 
liderin istifasının nedenine ilişkin bir bilgi pay-
laşılmadı. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev, 21 Şubat tarihinde ülkede yaşanan 
ekonomik darboğaz nedeniyle hükümeti feshet-
tiğini açıklamıştı.
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TÜRKİYE’DEN AZERBAYCAN’A TÜRK MÜZİK 
ALETLERİ HEDİYE EDİLDİ 

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından 
yapılan açıklamaya göre, vakfın desteğiyle 
Azerbaycan Müzik Kültürü Devlet Müzesine 
Türkiye›den, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 
Başkanı Selçuk Akat ve müzik aletleri ustası 
sanatçı Feridun Obul tarafından hediye edilen, 
aralarında cura, tütek, Karadeniz kemençesi, 
çift davul, nefir, sipsi ve cümbüşün de 
bulunduğu 12 müzik enstrümanının tanıtımı 
yapıldı. Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanı 
Abulfaz Garayev, yaptığı konuşmada, müzik ve 
müzik enstrümanlarının Azerbaycan halkının 
kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna işaret 
ederek, buna UNESCO›nun Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesi›ne giren Azerbaycan 
mugamını örnek gösterdi. Uluslararası Türk 
Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Günay 
Efendiyeva da Türk dünyasının iki kardeş 
ülkesi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki daimi 
dostluk ve mevcut çok yönlü iş birliğinden 
bahsederek, söz konusu etkinliğin Aliyev›in 
«Bir millet, iki devlet» ifadesini onayladığını 
söyledi. Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi 
veren Efendiyeva, vakfın amacının müzik dahil 
Türk dünyasının kültürel mirasını korumak ve 
dünyayı tanıtmak olduğunu belirtti. 

TÜRKMENİSTAN’DA GENEL AF 
Türkmenistan Devlet Başkanı Nevruz Bayramı 
dolaysıyla Af Kararını imzaladı. Bugün gerçek-
leşen Konferans toplantısında Türkmen Lideri af 
kararına imza attı. Karar gereğince, toplam 2028 
kişi affedildi.

ÇANAKALE ŞEHİTLERİ KAZAKİSTAN’DA 
ANILDI 
Çanakkale Deniz Zaferi›nin 104. yıl dönümü 
ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı›nın 
kabulünün 98. yıl dönümü ve şairi Mehmet Akif 
Ersoy›u Anma Günü dolayısıyla Kazakistan›ın 
başkenti Astana›da tören düzenlendi. Türkiye›nin 
Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık›ın ev 
sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Kazakistan›da 
faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri 
ve diplomatların yanı sıra çok sayıda davetli 
katıldı. Saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının 
çalınmasıyla başlayan törende Astana Yunus 
Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe kursu öğrencileri 
tarafından Çanakkale hakkında şiirler okundu 
ve filmler gösterildi. Türk milletinin 1915›te o 
dönemdeki en güçlü ordulara karşı alınan zaferle 
ülkenin daima ayakta kalacağını gösterdiğine 
dikkati çeken Uyanık, «Çanakkale Muharebeleri 
aynı zamanda Türk›ün mertliğini, yiğitliğini 
ve yüksek insanlık vasıflarını tüm dünyaya 
gösterdiği er meydanıdır. İslamofobi, terörizm 
ve her türlü aşırılıktan müzdarip bugünün dün-
yasına ders niteliğinde bir şanlı destandır.” Dedi.

KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ “NURSULTAN “ 
OLDU 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert To-
kayev, başkent Astana’nın isminin Nur-Sultan 
olarak değiştirilmesini öngören yasayı onayladı. 
Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
19 Mart’ta cumhurbaşkanlığı görevinden isti-
fa etmesinin ardından Senato Başkanı Tokayev, 
cumhurbaşkanı olmuş, 
Nazarbayev’in isminin başkente verilmesini 
önermişti. Parlamento, cumhurbaşkanının öneri-
sini desteklemiş, ilgili yasayı kabul etmişti.
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ÖZBEKİSTAN BAE VATANDAŞLARINA 
SÜRELİ VİZEYİ KALDIRDI 
Özbekistan, BAE vatandaşlarına 30 gün 
boyunca vize uygulamasını kaldırdı. Karara 
ek olarak, iş amacıyla Özbekistan›ı ziyaret 
eden BAE vatandaşlarına, belgelerin alındığı 
günü saymayarak, 3 iş günü içinde bir yıla 
kadar çok girişli vize verilecek. Ayrıca, 
Özbekistan’daki davet edici tüzel kişiliğe 
Dışişleri Bakanlığına itiraz etme zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Kararın amacı, Özbekistan ile 
Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki politik, 
ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel 
iş birliğini daha da yoğunlaştırmak, uygun bir 
yatırım ortamı oluşturmak ve ülkenin turizm 
potansiyelini geliştirmek. Daha önce, yılın 
başında, Özbekistan, 45 ülkenin vatandaşları 
için vizesiz seyahat sağlamıştı. Ve geçen yılın 
şubat ayından bu yana İsrail, Endonezya, Güney 
Kore, Malezya, Singapur, Türkiye ve Japonya 
vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz Özbekis-
tan’a vize alma hakkı tanındı.

AZERBAYCAN’DA NEVRUZ BAYRAMI 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in nevruz ateşini 
yakmasıyla başlayan coşkulu kutlamalar başkent 
Bakü’nün farklı bölgelerinde yapıldı. Vatandaş-
lar, kent merkezinde kurulan panayırlara akın 
ederek burada düzenlenen kutlama etkinliklerine 
katıldı. Nevruzun Azerbaycan’daki simgelerin-
den “Kosa ve Keçel” ile “Bahar Kız”ın eğlen-
celi gösterileri, halk oyunları ekiplerinin müzik 
ve dans performansları gösterilere renk kattı. 
Bayram sembolleriyle süslenen Bakü’de kutla-
maların bir adresi de İçerişehir Metro İstasyonu 
oldu. İstasyonda, “Kosa”, “Keçel”, “Bahar Kız” 
ile illüzyonistler gösteri düzenlendi. Müzik ve 
danslar eşliğinde devam eden gösteriyi izleyen 
çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİNİN SIRA-
LAMASINDA KIRGIZİSTAN 86. OLDU 

Dünyanın en mutlu ülkelerinin sıralamasında 
2018 yılında 92. sırada yer alan Kırgızistan bu 
yıl 6 sıra daha yükselerek 86. sıraya yerleşti. 
Bu değerlendirme, Dünya Mutluluk Raporunda 
araştırmacılar tarafından yapıldı. Toplamda, ra-
por dünyadaki 156 ülkeyi değerlendirmekte ve 
yaşam beklentisi, sosyal destek, yolsuzluk ve di-
ğerleri gibi göstergeleri dikkate almaktadır. Ra-
por BM’nin isteği üzerine derlendi, ilk kez ben-
zer bir çalışma 2012’de yayınlanmıştı. Üst üste 
ikinci kez Finlandiya üst sıralarda. Danimarka, 
Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni 
Zelanda, Kanada ve Avusturya da en mutlu ül-
keler seçildi.

CEENBEKOV, KAZAKİSTAN CUMHURBAŞ-
KANLIĞI GÖREVİNİ ÜSTLENEN KASSIM JO-
MART TOKAYEV’İ TEBRİK ETTİ 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceen-
bekov 20 Mart’ta Kazakistan Cumhurbaşkanlı-
ğı görevini üstlenen Kassım-Jomart Tokayev’i 
tebrik etti. Ceenbekov’un Kazak mevkidaşına 
ilettiği tebrik mesajında, “Kırgız Cumhuriyeti 
ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin stratejik ortaklı-
ğının, dostluğunun, ittifakının ve iyi komşuluk 
ilişkilerinin, halklarımızın refahı ve refahı için 
ortak çabalarla daha da güçlendirileceğine derin-
den inanıyorum. Bu fırsatı değerlendirmek için, 
sevgili Kassım-Jomart Kemeleviç, sağlık, refah 
ve devlet faaliyetlerinizde başarılar diliyorum.” 
ifadesine yer verildi.
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KIRGIZ TÜRKLERİNİN YÜZYILLARDIR NEV-
RUZ BAYRAMI GELENEĞİ SÜMÖLÖK 

Kırgızistan’da tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan 
bolluk ve bereketin simgesi “Sümölök tatlısı», 
Nevruz Bayramı›nın vazgeçilmez ikramlarından. 
On iki hayvanlı eski Türk takviminde, gece ile 
gündüzün eşitlendiği 21 Mart gününün yılbaşı 
olarak kabul edildiği, Türk toplulukları arasında 
yeni yıl kutlamalarının yapıldığı kaynaklarda yer 
alıyor. Kış mevsiminin sona erip baharın başladı-
ğı, tabiatın canlandığı, dirildiği 21 Mart’tı Bahar 
Bayramı olarak kabul eden Türkler, yüz yıllardır 
bayrama küs girmemek için bayram öncesinde 
barışıyor, geleneksel bayram yemeklerini birlik-
te hazırlıyor. Nevruz kutlamaları için hazırlanan 
yiyecekler, bu bayramın Türk toplumlarının or-
tak geleneği olduğunu gösteren önemli unsurlar-
dan birini oluşturuyor. Günümüzde Türk cum-
huriyetlerinde malzemeleri ve yapılışı aynı olan 
ancak farklı isimler verilen yiyeceklerden birisi 
de Kırgız Türklerinin Sümölök dediği Nevruz 
tatlısı.

TİKA’DAN BOSNA HERSEK’TE 850 PROJE 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA), 24 yıldır faaliyet gösterdiği Balkan 
ülkesi Bosna Hersek’te 850 proje ve faaliyeti ha-
yata geçirdi.  TİKA Saraybosna Ofisi, TİKA’nın 
Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği projelere iliş-
kin tanıtım toplantısı düzenledi. Ofisin kuruldu-
ğu 1995 yılından bugüne kadar ortak tarihi ve 
kültürel mirasın korunmasından eğitim ve sağlı-
ğa, sosyal ve idari altyapıların geliştirilmesinden 
üretim sektörlerine kadar birçok alanda gerçek-
leştirdiği proje ve faaliyetlerle, 2019-2021 faa-
liyet programını basın mensuplarıyla paylaşıldı.

BAE OLİMPİYATLARI’NDAN KIRGIZİSTAN’A 
İKİ ALTIN MADALYA 
Kırgızistanlı sporcular, Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya 
Oyunları Abu Dabi 2019’da performansını iki al-
tın madalyayla tamamladı. Başbakanlık Gençlik 
İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı’ndan 
yapılan açıklamada, 14-21 Mart tarihleri arasında 
yapılan Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları Abu 
Dabi 2019’a dünyanın 170 ülkesinden yaklaşık 7 
bin sporcunun katıldı. Yarışmanın son gününde, 
“United Sport” programında performans sergi-
leyen Perizat Canış Kızı (atlet) ve İlitay Mam-
betaliyeva (ortağı), iki katına badmintonda altın 
madalya kazandı. Yerel sporcularımız Kuveyt, 
Umman ve Kazakistan gibi takımları yendiler. 
Daha önce, sporcu Gülzada Kalıkul kızı söz ko-
nusu turnuvada altın madalyanın sahibi olmuştu. 
Yarışmaya zihinsel engelli sporcular katıldı.

MUSUL VALİSİ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTI-
RILDI 
Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıkla-
maya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul 
Valisi Hammadi’yi 100’ün üzerinde insanın ha-
yatını kaybetmesine yol açan Dicle Nehri açıkla-
rındaki feribotun batmasından dolayı açılan so-
ruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden 
uzaklaştırdı. Abdulmehdi, ayrıca yaşanan facia 
sonrası kentte kriz yönetimi komitesi kurulması 
için talimat verdiği kaydedildi.
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KIRGIZİSTAN İLE RUSYA ARASINDA İŞ SÖZ-
LEŞMESİ İMZALANDI 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceen-
bekov, Kırgızistan-Rusya Bölgelerarası 8. Fo-
rumu’nda Rus şirketlerle 6,5 milyar doların 
üzerinde yatırım ve ihracat sözleşmesinin im-
zalandığını söyledi. Ceenbekov, resmi ziyaret 
için Kırgızistan’da bulunan Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ile dün başkent Bişkek’te 
700’den fazla Kırgız ve Rus iş çevrelerin temsil-
cilerinin katılımıyla başlayan Kırgızistan-Rusya 
Bölgelerarası 8. Forumu kapanış törenine ka-
tıldı. Ceenbekov,  yaptığı konuşmada, Putin’in 
Kırgızistan’a ziyaretini, “Bugünlerin en önemli 
olayı” olarak nitelendirerek, “Kırgızistan-Rusya 
Bölgelerarası 8. Forumu’nda Rus şirketlerle 6,5 
milyar doların üzerinde yatırım ve ihracat söz-
leşmesi imzalandı.” dedi.

ARETİ GROUP, HAZAR’DA DEV PETROL SA-
HASININ ARAŞTIRILMASINA KATILMA KA-
RARI 
Merkez ofisi İsviçre’de bulunan ARETİ Group 
şirketi, Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısın-
daki dev Uzunada petrol sahasının araştırılması 
ve geliştirilmesi projesine katılma kararı aldı. Bu 
konu ilk önce Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov ile ARETİ Group şir-
keti Başkanı İgor Makarov arasında yapılan gö-
rüşmede değerlendirildi. Türkmen Lider, Hazar 
Denizi kıyısında yapılan çalışmalarda ekolojik 
dengenin korunmasına büyük önem verilmesini 
istedi. Türkmenpetrol Devlet Kurumu uzmanları 
tarafından Uzunada sahasında yapılan sondaj ça-
lışmaları sonucunda 7 bin 150 metre derinliğinde 
günlük 140 ton petrol üretimini sağladı.

TÜRKMEN SAHRA BÖLGESİNİN YARDIMINA 
KARDEŞİ BATI AZERBAYCAN KOŞTU 
 Güney Azerbaycan Türkleri, “Türkmen Sahra” 
bölgesinde yaşanan sel krizi zamanında, doğal 
afet bölgesine yardım etmeye çalışıyorlar.  Urmi-
ye halkından toplanan mal ve gıdalar bir kamyon 
tarafından “Türkmen Sahra” gönderildi. Yardım, 
Azerbaycanlı aktivistler tarafından düzenlenen 
yardım merkezlerinde toplandı. “Türkmen Sah-
ra” bölgesinde sel ortaya çıkmasından sonra, 
İran basını ülke hakkında birkaç günlüğüne ha-
ber vermedi ve devlet zamanında ve yeterli yar-
dımda bulunmadı. Bu duruma rağmen, Güney 
Azerbaycan’da Türkmen kardeşlerine yardım 
sağlamak için birçok merkez kuruldu. Merkezle-
rin bazıları polis tarafından saldırıya maruz kalsa 
da, giyecek ve gıda maddeleri ve diğer maddeler 
toplandı. Farklı şehirlerde toplanan yardımlar sı-
rayla sel bölgesine gönderildi.

KAZAKİSTAN’DA ROMANYA KÜLTÜR MER-
KEZİ AÇILACAK 
Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri 
Viktor Alekseev, Astana’ya yaptığı resmi ziyaret-
te, Kazakistan Birinci Cumhurbaşkanı politikası-
nın ülkede barış ve uyumu koruduğunu söyledi. 
Viktor Alekseev, “Kazakistan Halkı Meclisi’nin 
oluşturulmasında Kazakistan’ın eşsiz deneyi-
mini takdir ediyoruz. Bu model, tüm dünyaya 
sorumluluk üstlenen bilge bir liderle, tüm etnik 
grupların temsilcilerinin barış ve uyum içinde 
yaşayabileceğini göstermiştir. Sovyetler-sonrası 
alandaki bütün ülkeler bunu yapmayı başarama-
dı, ancak Nursultan Nazarbayev başardı” dedi. 
Ayrıca, Astana’daki Romanya kültür merkezinin 
açılışında ve ülkeler arasındaki eğitimin gelişti-
rilmesinde ikili ilişkilerin güçlendiğini gördüğü-
nü dile getiren Viktor Alekseev,“Romanya için 
Kazakistan Orta Asya’daki en büyük ekonomik 
ortak. İkili ilişkilerin gelişiminde potansiyel ol-
duğunu görüyoruz.” dedi. 
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TACİKİSTAN, İKİ AYDA 13,4 MİLYİN DOLAR-
LIK İNSANİ YARDIM 
Tacikistan, yılın ilk iki ayında 34 ülkeden 13,4 
milyon dolar tutarında insani yardım aldı. Ta-
cikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan 
açıklamada, ülkeye yılın ocak-şubat aylarında 
5,5 bin ton insani yardımın ulaştırıldığı belirtil-
di. Açıklamada, yardımların gıda ürünleri, ilaç 
ve tıbbi malzeme ile diğer eşyalardan oluştuğu 
vurgulandı. Tacikistan’a insani yardım gönderen 
ülkeler arasında yüzde 18,2’lik payla Rusya ilk 
sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 3,6 ile Çin, 
yüzde 1,7 ile Hindistan ve yüzde 1,2 ile Özbe-
kistan izledi. Tacikistan’a en çok insani yardım 
yapan ülkeler arasında, daha önce ilişkilerinde 
bir ara soğuk dönemin yaşandığı Özbekistan’ın 
olması dikkat çekti.

KAZAKİSTAN’DA DOLANDIRICILIK RAKAM-
LARI AÇIKLANDI 

Kazakistan Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Sicil 
ve İstatistik Komitesi; 2018 yılı suç verilerini 
açıkladı. Geçen yıl 263 bin 100 suç kayıtlara geç-
ti. Bunların yüzde 11’ini(29 bin 300) dolandırıcı-
lık vakaları oluşturuyor. 2019 yılı başı itibariyle 
dolandırıcılık şikâyetiyle alakalı başvuruların 8 
bini geçtiği belirtildi. Komitenin verilerine göre 
genel suç oranı 2017 yılıyla karşılaştırıldığında 
yüzde 7,9 oranında düşerken, dolandırıcılık va-
kalarında yüzde 6,6 artış gözlemleniyor. Dolan-
dırıcılık vakalarının en çok gözlemlendiği şehir, 
7 bin 515 başvuruyla Almatı olurken onu sıra-
sıyla 4 bin 263 vakayla Nur-Sultan(Astana), 2 
bin 346 ile Çimkent takip ediyor. Almatı eyale-
ti gerçekleşen 2 bin 16 dolandırıcılık vakasıyla 
dördüncü, Karaganda ise 1898 suç başvurusuyla 
beşinci sırada bulunuyor.

TÜRK SANATÇI KIRGIZİSTAN’DA DOWN 
SENDROMLU GENÇLERE FOTOĞRAFI SEV-
DİRDİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek›te, fotoğraf 
sanatçısı Fatih Savruk›tan eğitim alan down 
sendromlu gençlerin çektiği fotoğraflar sergilendi. 
Türkiye›nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz 
Kamil Fırat›ın eşi Vasilika Fırat›ın girişimleri 
ile Kırgızistan›a gelen fotoğrafçı Savruk, 
Down Sendromlu Çocukların Ebeveynleri 
Vakfı›nda 4 ay boyunca 8 down sendromlu 
gence fotoğrafçılık dersi verdi. Hayatlarında 
ilk kez fotoğraf makinesi kullanan gençlerin 
çektiği farklı temalardaki siyah beyaz ve renkli 
fotoğraflar, 21 Mart Dünya Down Sendromu 
Günü vesilesiyle Kırgız Milli Kütüphanesi›ndeki 
Cengiz Aytmatov Türkiye-Kırgızistan Kültür 
Merkezi›nde, «46+1 Kromozom-Varız ve 
Gururluyuz» başlığıyla sergilendi. Çeşitli 
ülkelerden diplomatların yoğun ilgi gösterdiği 
serginin açılışına, değişik yaş gruplarından down 
sendromlular ve aileleri katıldı. Törende, farklı 
dans türlerinde koreografiler sunan ve fotoğrafları 
sergilenen gençlere, fotoğraf makinesi, tişört ve 
bardak hediye edildi.

ABD, ÖZBEK PAMUĞUNU SATIN ALMA YA-
SAĞINI KALDIRDI 
Özbekistan Dışişleri Bakanlığı›ndan yapılan 
açıklamaya göre, ABD Çalışma Bakanlığı, 
Özbekistan›da üretilen pamuğu «zorla çocuk 
işçiliği kullanılarak üretilen ürünler” in yer al-
dığı listeden çıkarılmasına ilişkin nihai kara-
rı kabul ederek, Amerikan şirketlerinin Özbek 
pamuğunu satın alma yasağını kaldırdı. Karar-
da, Özbekistan’da pamuk toplama mevsiminde 
zorla çocuk işçiliğini kullanma oranının belirgin 
ölçüde azaldığının tespit edildiği, bu nedenle de 
Özbek pamuğunun bu listede yer alması için ge-
reken şartların bulunmadığı vurgulandı. 
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TİKA’DAN KIRIMOĞLU’NA ANLAMLI ZİYA-
RET 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. 
Mahmut Çevik ve TİKA Ukrayna Koordinatö-
rü Esin Ergin ACAR, 21 Mart tarihinde Kırım 
Tatar halkının millî lideri, Ukrayna Cumhurbaş-
kanı’nın Kırım Tatarlarından sorumlu yetkilisi, 
Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kı-
rımoğlu’nu Kıyiv’de (Kiev) ziyaret etti. Görüş-
mede, başta Kırım olmak üzere tüm dünyadaki 
Kırım Tatar halkının yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerileri ele alındı. TİKA Balkanlar ve Doğu Av-
rupa Daire Başkanı Çevik nezdinde özellikle bu 
bölgede yaşayan Kırım Tatarlarının sorunlarının 
da konuşulduğu toplantıda, TİKA’nın soydaş ve 
akraba topluluklar ile Ukrayna’ya yönelik dip-
lomasi, politika ve çeşitli faaliyetleri noktasında 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

KAZAKİSTAN KÜRESEL SİBER GÜVENLİK 
ENDEKSİNDE 40. OLDU 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 
Küresel Siber Güvenlik Endeksinde Kazakis-
tan’ın, 175 ülke arasında 40. sırada yer aldığı bil-
dirildi. Kazakistan Dijital Kalkınma, Savunma, 
Uzay ve Havacılık Sanayii Bakanlığının açıkla-
masında, ülkenin küresel siber güvenlik endek-
sinde 42 sıra yükselerek 40. sıraya yerleştiği,  si-
ber güvenlik tehditlerine karşı yüksek hazırlıklı 
seviyesi olan ülkeler listesine girdiği belirtildi. 
Siber Güvenlik Endeksinde İngiltere’nin birinci, 
ABD’nin ikinci olduğu ifade edilen açıklamada, 
Maldivler’in 175. ülke olduğu aktarıldı. Açıkla-
mada, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve 
iş dünyası temsilcileri arasındaki ortak çalışma-
ların ülkenin siber güvenlik sıralamasında konu-
munu iyileştirmesini sağladığı kaydedildi.

TÜRKMENABAT HAVALİMANI WEB SİTESİ 
FAALİYETTE 
Geçen sene faaliyete giren, Guinness rekorlu 
Türkmenabat Uluslararası Havalimanının resmi 
web sitesi faaliyete başladı. Türkmence, Rus-
ça ve İngilizce dillerinde yayınlanan yeni web 
site www.tia.gov.tm adresinden faaliyet göste-
riyor. Yolcular web sitesi aracılığıyla Türkme-
nabat Uluslararası Havalimanının uçuş bilgi-
lerine ulaşabilirler. “Bilet satın almak” linkine 
tıklandığında web site Türkmenistan Hava Yol-
larının https://turkmenistanairlines.tm/ sitesine 
yönlendirmekte ve yolcular bu site aracılığıyla 
çevrimiçi bilet satın alabilecekleri belirtilmekte-
dir. Web site de Havalimanı iletişim bilgilerinin 
yanı sıra Havalimanın 100 yatak kapasiteli oteli 
hakkında da bilgi paylaşılmıştır.

TAŞKENT’İN TASARIMI TÜRK MİMARLARA 
EMANET 

Orta Asya’nın en eski ve büyük şehirlerinden 
Taşkent’in yeniden imarına ilişkin çalışmalar 
Türk mimarlar tarafından yapılıyor. Köklü bir 
geçmişe sahip Taşkent’te durgunluğun ardın-
dan adeta “inşaat patlaması” yaşanırken, devam 
eden kapsamlı inşaat projelerinde Türk mimarlar 
önemli çalışmalara imza atıyor. Toplam 335 ki-
lometrekare alana yayılan şehirdeki çeşitli inşaat 
çalışmalarında yer alan Türk inşaat mühendisleri 
ve mimarlar kentin daha da güzelleşmesi ve çağ-
daşlaşmasına ön ayak oluyor. Taşkent Valiliğinin 
davetiyle kente gelen Türk mimar Murat Kader, 
hayata geçirdikleri mimari tasarım çalışmalarıy-
la Taşkent’in daha güzel ve çağdaş bir şehir ol-
masına katkıda bulunduklarını belirtti.



MART 2019 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

16
www.turkdunyasibir l ik .org

KAZAKİSTAN’DA GEÇEN YIL 3,1 MİLYAR DO-
LARLIK YABANCI YATIRIM PROJESİ UYGU-
LANDI 
Kazakistan’da geçen yıl 3,1 milyar dolarlık Ka-
zakistan’da geçen yıl 3,1 milyar dolar değerinde 
yabancı sermayenin katılımıyla 27 yatırım pro-
jesi uygulandı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı-
nın açıklamasında, Kazakistan Ulusal Yatırım 
Şirketi Kazakh Invest’in destekleri ve 3,1 milyar 
dolarlık yabancı sermaye ile 27 yatırım projesi-
nin hayata geçirildiği belirtildi. Kazakh Invest’in 
izleme sisteminde 26 ülkeden yatırımcıların ka-
tılımıyla 157 projenin bulunduğu ifade edilen 
açıklamada, söz konusu projelerin toplam mikta-
rının 40 milyar dolar civarında olduğu aktarıldı. 
Açıklamada, bu yıl da 27 projenin uygulanması 
ve 100 civarında yeni yatırımcının ülkeye çekil-
mesinin planlandığı kaydedildi.

MUHSİN YAZICIOĞLU KERKÜK’TE ANILDI 

Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonu-
cu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi’nin 
(BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğ-
lu, vefatının 10. yılında Irak’ın Kerkük kentinde 
düzenlenen törenle anıldı. Kerkük’e bağlı Al-
tınköprü kasabasında Yesevi Alperenler Eğitim, 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Türkmeneli 
Partisi Öğrenci ve Gençlik Teşkilatının düzenle-
diği törene çok sayıda vatandaş katıldı. Yesevi 
Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Kürşat Mican,  yaptığı açıklamada, 
“Kerkük’te Muhsin Başkanımızı anmak bizi çok 
mutlu etti.’’ ifadesini kullandı. Mican, Türkmen 
sevdalısı Yazıcıoğlu’nun Türkmen davası uğru-
na çok mücadele ettiğini söyledi. 

KAZAKİSTAN’DA “DÜNYA SAATİ” ETKİNLİĞİ 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından, 
iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla her 
yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesin-
de Bayterek Kulesi, EXPO 2017 fuar alanındaki 
Nur Alem Pavilyonu, Hazreti Sultan Camisi, Ba-
rış ve Uyum Sarayı ile diğer ana binaların ışıkları 
bir saatlik süreyle söndürüldü. Etkinlik çerçeve-
sinde alışveriş merkezlerinde topluma, elektriği 
bir saatliğine kapatma çağrısı yapan etkinlikler 
düzenlendi. WWF tarafından 2007 yılında baş-
latılan ve her yıl düzenlenen Dünya saati etkin-
liğine 175 ülke katılırken, etkinlik kapsamında 
dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, 
yapıların ve binaların ışıkları 1 saatliğine söndü-
rülüyor.

TÜRK KENEŞİ BERLİN’DE TOPLANDI 
Türk Konseyi Genel Sekreterliği koordinasyo-
nunda ve YTB ile Türkiye’nin Berlin Büyükel-
çiliği ev sahipliğinde düzenlenen Türk Keneşi 
Türkdildeş Diaspora Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcilerine Yönelik Ortak Kapasite Geliştir-
me Eğitim Programı, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren katı-
lımlarıyla Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde 
gerçekleştirildi. 
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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
Yayın Nu. 36: Mart 2019 Türk Dünyası Güncesi, 2019
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