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Değerli okuyucularımız,
Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Nisan 2020 konulu sayısını
sizlerin ilgisine sunuyoruz.
Arzu ettiğimiz ve yarınlara dair ümitlerimizin aslî faktörü olan Türk Birliği ülküsüne sloganist bir tavır ile ulaşılmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. İster
bağımsızlığın tesis edildiği Türk devletlerimiz olsun ister özerk yapıya sahip federe yönetimlerimiz olsun isterse de işgâl altında bulunan yurtlarımız olsun, bu
bölgelerde hangi gelişmelerin olduğunu takip etmeden bir Turan ülkesi düşünmek
olağan dışıdır. Gerek dünyâ siyasetinin Türk coğrafyalarına yansımasından doğan
gerek bölgelerin kendi içerisindeki dinamiklerinden kaynaklı gerekse de karşılıklı
ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan olayları yadsımak mümkün değildir.
Mevcut konjonktür içerisinde Türk Dünyasında cereyan eden olayların bölgesel,
ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan gazete, dergi ve ajanslar gibi haber kaynakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışmalar yürüten kurumların raporlarının tek tek incelenmesi, tasnif edilmesi, kronolojik bir
sıra ile derlenmesi sonucunda oluşan Güncemizde başta bağımsız Türk devletleri
olmak üzere Türkmeneli’nden Kırım’a, Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a kadar
kadim Türk yurtlarındaki gelişmeleri tâkip edebilirsiniz. Yine, Türk devletlerinin
ve topluluklarının temsilcilerinin çeşitli vasıtalarla vermiş olduğu demeçleri takip
edebilirsiniz. Uluslararası kuruluş temsilcileri ile yabancı devlet 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, “Nisan 2020 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, fayda,
bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.
Tanrı Türk’ü korusun!
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KAZAKİSTAN, RUSYA’DAN BENZİN
İTHALATINI YASAKLADI
Kazakistan’da benzin ihracatını artırmaya yönelik tedbirler alındı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kazakistan, Rusya’dan
benzin, dizel ve havacılık yakıtı ithalatını geçici
olarak yasakladı.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca daha önce uygulanan otomobillerle benzin
ihracatına getirilen yasak da kaldırıldı. Kazakistan’da bir yılda üretilen yaklaşık 90 milyon ton
petrolden 17 milyon tonu ülkede rafine ediliyor.
ÖZBEKİSTAN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE
ASYA KALKINMA BANKASINDAN 1 MİLYAR
DOLARLIK KAYNAK İSTEDİ
Özbekistan hükümeti, yeni koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle Asya Kalkınma
Bankasından (ADB) 1 milyar dolar mali kaynak
istedi. Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı,
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Serdar
Umrzakov, ADB Başkanı Masatsugu Asakava
ile yaptığı telefon görüşmesinde, koronavirüsle
mücadele tedbirleri ile salgınının küresel ve
ulusal ekonomiye etkilerini aktardı. Görüşme
sonunda ADB Başkanı, bankanın Özbekistan’ı
desteklemek için gereken desteği sağlamaya
hazır olduğunu, banka tarafından Özbekistan’ın
koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında
tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçlarının
karşılanması için 200 bin dolarlık hibe yardımı
ayrılmasının onaylandığını belirtti.
TÜRKMENİSTAN İLE GÜRCİSTAN
ARASINDA VİDEO KONFERANSLI
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında Türkmenistan temsilcileri ile Gürcistan yetkilileri arasında video konferans eşliğinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ulaştırma ve transit taşımacılığı
alanındaki iki taraflı işbirliğine dikkat çekildi.
Taraflar Hazar Denizi ve Karadeniz uluslararası
ulaştırma koridorunun aktif olarak kullanılmasına ve Poti limanı (Gürcistan) bölgesinde bir
arsanın olası kullanımı konuları görüşüldü. Lojistik alanında karşılıklı yarar sağlayan temaslar
kurmanın önemine dikkat çeken taraflar, kargo
taşımacılığı, gümrük vergileri, ticari kolaylıklar
ve ilgili departmanlar arasındaki yerleşimlerdeki fiyatlandırma konularında görüş alışverişinde
bulundular.

KAZAKİSTAN, PETROL ÜRETİM
TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ
Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol
üretim tahmininin 86 milyon ton olduğunu bildirdi. Dalenov, makro ekonomik göstergelerin
ve bütçe seçeneklerinin küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirüs salgını dolayısıyla
güncellendiğini ifade etti. Düşük fiyat şartlarında petrol üretimiyle ilgili tahminin 4 milyon ton
azaltıldığını ve 86 milyon ton olarak belirlendiğini, madencilik sektörü üretiminde azalmaya
yol açacağını söyledi.
“TÜRK DÜNYASI GELENEK VE
GÖRENEKLERİ” ONLİNE RESİM YARIŞMASI

Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 6-16
yaş grubu öğrenciler arasında, “Dünyamızı Koruyalım: Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri”
konulu, uluslararası çevrimiçi resim yarışmasını
ilan ederek, yarışmaya aktif olarak katılmaya davet ediyor. Yarışma, sanatsal hayal gücüne sahip
olan yetenekli öğrencileri desteklemeyi, onlara
özgünlerini geliştirme fırsatı tanımayı, sanatsal
etkinliklere teşvik etmenin yanı sıra, Türk halklarının zengin kültürel mirasının, kadim geleneklerinin, ulusal-manevi değerlerinin korunması
ve tanıtımı çalışmalarına genç kuşakların katılımı sağlamasını amaçlıyor. Resimlerin, Türk dili
konuşan halkların ulusal gelenekleri ve törenleri
yanı sıra Türk Dünyası’nın kültürel değerlerinin
ortak özelliklerini yansıtması gerekmektedir.
Kazananlar özel diploma ve ödüllerle taltif
edileceklerdir.
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TÜRK KENEŞİNDEN KORONAVİRÜSE KARŞI
BİRLİK MESAJI

KAZAKİSTAN’DA KORONAVİRÜS TANI KİTİ
GELİŞTİRİLDİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, üye devletler arasındaki iş birliği ve dayanışmaya dikkat
çekerek uluslararası toplumun yeni tip koronavirüs ile mücadelede koordineli ve kararlı çaba
göstermesi gerektiğini belirtti. Küresel krize
karşı konseye üye olan Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve gözlemci
ülke Macaristan’ın salgının beraberinde getirdiği sorunların üstesinden gelmek için gereken kararlılığı sergilediğini, Türk dünyası liderlerinin
birbiriyle yakın istişarelerde bulunduğuna dikkat
çekti. Bu ortak çaba ve iş birliğinin bir parçası
olarak Türkiye, Azerbaycan’a test kitleri gönderen ilk ülke olmuş, kardeş ülke Azerbaycan’ın bu
hastalığa yakalanan ilk hastaların teşhis edilmesi için gerekli imkânlara ulaşmasını sağlamıştır.
Aynı zamanda Türkiye ve Kırgızistan Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa yönetilen Bişkek’teki
Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin, Kırgızistan
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına devredilmesini,
hastanenin Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılmasını kararını almıştır. Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle, komşusu Kırgızistan’a zor
günleri atlatmasına katkı sağlamak üzere insani
yardım gönderilmiştir. Bunların dışında ise Kazakistan hükümeti, Kırgız vatandaşlarının Çin ve
Hindistan’dan hava yoluyla tahliyesinde yardım
sağlamıştır.

Merkez Referans Laboratuvarı’nda koronavirüsü tanı kitini geliştirmek için yapılan araştırmalarda yeni tip virüs şüphesi olan 2 binden fazla
hastanın kan tahlili örneği incelendi. Hazırlanan
test kiti ile virüsün birkaç saat içinde tespit edilebildiği açıklandı. Hızlı testlerin her zaman doğru
sonuç vermediğini, tam teşhisin laboratuvarda
konulduğunu söyleyen uzmanlar, yeni testin tüm
uluslararası standartlara uygun olduğunu belirtti.
İki aydır devam etmekte olan yeni tanı kitinin en
yakın zamanda ülkenin tüm laboratuvarlarında
kullanılacağı açıklandı.

“YAŞLIK” TELEVİZYON KANALINDA EĞİTİM
DERSLERİ VERME KARARI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 2020 yılının ilk çeyreğine ilişkin
çalışmalarının sonuçlarının özetlendiği video
konferans formatında genişletilmiş bir Bakanlar
Kurulu toplantısı düzenledi. Basın alanındaki
yetkililere hitap eden Devlet Başkanı, televizyon
kanalları aracılığıyla uzaktan okul ve üniversite müfredat programlarının yapılmasını istedi.
Türkmen Lider, bilgisayar okuryazarlığı, ekonomi ve diğer alanlarda dijital bir sistemin tanıtılması üzerine derslerin hazırlanarak yayınlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

TÜRKMENELİ VAKFI “CANBALA”
DERGİSİNİN İLK SAYISINI YAYINLADI
Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı İle Yunus
Emre Enstitüsü ortaklaşa işbirliği içerisinde
“Canbala”dergisi yayınlandı. Dergide öğrencilere
dair sosyal, dini, edebi, dil bilimi ve eğitimsel
konular yer almaktadır. Dergide, “Mevlana
Anlatıyor” yazısıyla okuyuculara güzel bir öğüt
veriliyor. Türkmen Düşünür ve Edebiyatçı Ata
Terzibaşı’nın da hayatından söz edilmiştir.
“Dinim islam” başlığı altındaki yazıda ise Allah’a
iman konusu kalplere işlenmiştir. Önemli günler
bölümünde ise 16 Ocak Türkmen Şehit Gününe
değinilmiştir. Tarihimizin liderlerini öğrenmek
isteyenler için ise “Müslüman Türk Büyükleri”
başlığında yazı yer almaktadır. Dergide ayrıca
Türkmeneli Halk Kültürü’nde yer alan atasözleri,
deyimler, horyatlar, ninniler, tapmacalar ve
tekerlemeler yer alıyor. Çocuk oyunlarının yanı
sıra peygamberlerimizin meslekleri ile ilgili bir
yazıda bulunmaktadır.
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7 NİSAN’DAN İTİBAREN ALMATI’DA İZİN
KÂĞITLARI GEÇERSİZ SAYILDI
Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da karantina nedeniyle çalışmasına izin verilen kuruluşların personelinin işyerinden aldıkları izin kağıdı
7 Nisan’dan itibaren geçersiz sayıldı . Almatı
OHAL Kriz Masası tarafından karantina sırasında çalışacak işletmelerin elektronik bilgi bankası
oluşturuldu. Bilgi bankasında sağlık, yaşam desteğini sağlayan devlet kuruluşları, emniyet, belediye, medya kuruluşları, taksi ve kurye hizmeti
çalışanlarının verileri kaydedildi. Vakaların çoğalması nedeniyle Kriz Masası yalnızca e-bilgi
bankasına istinaden hareket edileceğini bildirdi.
İzin almak için başvuruda bulunan tüm işletmelere ret veya kabul cevabının e-postaya gönderildiği bildirildi.
ÖZBEKİSTAN’DA KOORDİNE MERKEZİ
KURULDU
Özbekistan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek
amacıyla koordine merkezi kurdu. Yardım
isteyen herkes 7/24 yardım hattını arayabiliyor ve
yardım talebinde bulunabiliyor. İlk başvuruların
ardından 14 bin 261 aileye gıda ve tıbbi ürün
dağıtıldı.
7 BİN TÜRKMENİSTANLI DÜNYA SAĞLIK
GÜNÜ İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ
Türkmenistan’da 7 Nisan Dünya Sağlık Günü
kapsamında etkinlikler düzenlendi. Ülkede
Dünya Sağlık günü dolayısıyla 7 bin insan pedal çevirdi. Aşkabat’ta etkinliğe 3 bin 500 insan
katıldı. Ülkenin birçok kamu kurumları, spor
kompleksleri ve diğer kuruluşları meydanlarda
spor egzersizleri gerçekleştirdi. Müzik gösterileri ve Sağlık yolunda yürüyüş yapıldı.

TÜRK KENEŞİ TOPLANTISINDA “TÜRK
VİZYONU 2040” PROGRAM ÖNERİSİ
Türk Keneşi ülkelerinin liderlerini mevcut küresel krizi aşmak için güçlerini birleştirmeye çağıran Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev, halk sağlığı sistemini modernize etme
gereğini vurguladı. Tüm gelişmiş ülkelerin koronavirüsle mücadele adına aşı çalışmaları yürüttüğünü belirten Tokayev, konsey olarak bu
çalışmalara destek olunması gerektiğini, Kazakistan’ın tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Konsey Sekreteryası’nın “Türk
Vizyonu 2040 “sağlık programı üzerinde çalıştığını hatırlatan Tokayev, Türk Keneşi Onursal
Başkanı Nursultan Nazarbayev’in yedinci zirvede bu belgenin hazırlanmasının önemine dikkat
çektiğini söyledi. Koronavirüs salgınının Türk
Konseyi ülkeleri arasındaki ticaret ve ekonomik
ilişkileri olumsuz etkilediğini, sonuçlarının üstesinden gelmek için ortak bir “Eylem Planı” geliştirilmesini öneren Tokayev, hazırlanacak belgenin karşılıklı ticareti ve yatırımı teşvik edici
tedbirleri yansıtması gerektiğini, bu bağlamda,
Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Türk Yatırım
Fonu’nun çalışmalarını hızlandırılmasının herkes için faydalı olacağını ifade etti. Zirve toplantısının sonunda, Cumhurbaşkanları tarafından
‘Ortak Deklarasyon’ kabul edildi.
TÜRKMENİSTAN’DA ULAŞTIRMA
SEKTÖRÜNDE DİJİTAL SİSTEM
Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşmeden Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Övezov, Türkmen Awto Ulaglary Ajansı
ve diğer ulaştırma sektöründeki dijital sistemin
kurulmasına yönelik bilgi verdi. İki aşamada
gerçekleşecek uygulama ilk olarak; Aşkabat ve
vilayetlerde çalışan yolcu taksileri ve yolcu otobüslerine dijital izleme sistemleri kurulacak, bu
da konumlarının, seyahat hızının ve trafik çizelgelerine, yakıt tüketimine, teknik operasyonlara
harcanan zaman kontrol altında tutulacak. İkinci
olarak ise, dijital takip ülke genelinde hareket
ederek yük taşımacılığı alanını kapsayacak. Genel olarak aşama, uluslararası taşımacılık yapan
yerli araçların takip edilmesi ve sınır geçişi için
elektronik izinlerin alınması öngörülecek. Bunun dışında transit yabancı araçlarla ilgili tüm
bilgileri içerecek bir elektronik yol haritası ve
merkezi bir bilgi tabanı oluşturulacaktır.
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DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞI ALMATI’YA
İNDİ
Ukrayna’dan uçan, dünyanın en büyük kargo
uçağı An-225 Mriya, yakıt ikmali için Almatı’ya
indi. Uçak, tıbbi ekipman ve Koronovirüs ile
mücadele araçları için Çin’in Tianjin Havaalanı’na gidiyor ve oradan Almatı üzerinden transit
olarak Polonya’ya uçacak. Dünyanın en büyük
uçağı, Göksel İmparatorluk’tan 7 milyon P2 tıbbi maske, birkaç yüz bin koruyucu giysi ve birkaç yüz bin koruyucu kalkan teslim edecek. Teslimat, Polonyalı şirketler KGHM Polska Miedź
ve Grupa Lotos tarafından düzenlenmiştir. Mriya
uçağı 1988 yılında Kiev’de inşa edilmiştir ve tek
bir kopya olarak bulunur.
TÜRKMENİSTAN’DA E-GAZETE DÖNEMİ
Basın ve Kültürden Sorumlu Bakanlar Kurulu
Başkan Yardımcısı Bahargül Abdıyeva, gazete
ve dergilerin elektronik formata çevrilmesi konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Dijital Ekonomi Geliştirme Kavramı
uyarınca medyanın çalışma süreçlerine ve organizasyon yapılarına yeni araçlar, modeller ve
teknolojiler tanıtılmasına dikkat çeken Abdıyeva, “Dünya pratiği göz önünde bulundurularak
geliştirilen proje, süreli yayınların, haberlerin ve
diğer bilgi türlerinin materyallerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için geniş fırsatlar sunacaktır.”
şeklinde konuştu. Uygulanmanın kağıt ve diğer
baskı ürünlerinin maliyetini de önemli ölçüde
azaltacağı belirtildi. Raporu dinleyen Türkmenistan Devlet Başkanı, yazılı basının geleneksel
kâğıttan elektronik formata ve internet versiyonuna dönüştürülmesinin amacı Türkmenistan
medyasını modern standartlar seviyesine getirmek olduğunu belirtti.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, VATANDAŞLARI HARİCİNDEKİLERE 30 NİSAN’A
KADAR SINIR KAPILARINI KAPATTI
KKTC hükümeti, Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan’a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar verdi. Hükümet, KKTC’ye sefer
yapan gemilerin 11 Nisan 2020 tarihinde başlayarak 27 Nisan’a kadar, elzem hizmetler dışında
ülkeye yolcu taşımalarını da yasakladı.
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KAZAKİSTAN’DAN TACİKİSTAN’A 5 BİN TON
UN YARDIMI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacik mevkidaşı İmamali Rahmon ile
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke hükümetlerinin koronavirüsle mücadelede aldıkları tedbirler ile ekonomik güvenlik konuları ele
alındı. Tacikistan Cumhurbaşkanı, herkes için
zor olan bu günlerde Tacikistan’ın yardım isteği üzerine Kazakistan’ın 5 bin ton un yardımda
bulunması, Tacikistan halkının yanında olduğu
ve destekleri için teşekkür etti. Kasım Cömert
Tokayev ise, iki ülke arasındaki geleneksel dostane ilişkilere karşılıklı destek ve açıklığın özgü
olduğunu belirterek, Tacikistan’ın ikinci büyük
ticari partneri olan Kazakistan’ın karşılıklı gıda
ihracatı dahil ikili ticaret hacminin arttırılmasından yana olduğunu dile getirdi.
“ATAVATAN ESERLERİ” YARIŞMASI
BİRİNCİSİ TÜRKMEN BASININDA
Uluslararası Atavatan Türkmenistan Dergisi’nin
www.atavatan-turkmenistan.com web sitesi tarafından Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının
25.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Ata
Vatan Eserleri” yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren yazarlar ödüllendirildi. Ödül töreni ve yarışma Türkmenistan’da
yayınlanan “Asker” adlı gazetede yayınlandı.
“Başarılı olmanın yolları” konulu yarışmada jüri
üyelerinin puanlaması ve web sitesinde makalenin okuma sayısının sonucunda ortaya çıkan
sonuçlar dahilinde “Başarılı olmak için” konulu
makalesi ile Türkmenistan Savunma Bakanlığı
Büyük Saparmurat Türkmenbaşı Harp Enstitüsü öğrencisi Dövletgeldi İlgeldiyev birinci oldu.
Ödül olarak hediye ve sertifika takdim edildi.
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KAZAKİSTAN’IN ULUSAL PARA FONU BİR
AYDA 2,5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankası, Ulusal Fonun döviz varlıklarının bir ayda 2,5 milyar dolar azaldığını açıkladı.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aliya Moldabekova, ilk verilere göre ulusal fonun döviz
varlıklarının 57,5 milyar olarak gerçekleştiğini
ve bir ay içerisinde 2.5 milyar dolar azaldığını
belirten ve mart ayında ulusal fonun varlıklarının hisse senedi endeksinde yüzde 13 düşüş yaşandığını ve ilk çeyrekte borsanın yüzde 25 düştüğünü belirtti. Dünyada yaşanan koronavirüs
salgını ve brent petrolün piyasalardaki değerinin
20 dolar seviyesine düşmesi ile Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı 10 milyar
dolarlık krize karşı önlem paketiyle ekonominin
canlandırılması hedefleniyor. Koronavirüs sebebiyle zarar gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin borç ödemelerinin durdurulması ve tüm vergilerden 3 ay muaf tutulması başta olmak üzere
vatandaşların kredi ödemelerinin ertelenmesi,
dar gelirli ve işsizlere aylık 42500 tenge (95dolar) yardım ve emeklilerin maaşlarının yüzde 10
artırılması sağlanacak.
BAKÜ’DEKİ HAYDAR ALİYEV MERKEZİNİN
DIŞ CEPHESİNE TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün yeni mimari
sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış
cephesine, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle
mücadelesine Azerbaycan’ın desteğini göstermek amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı. Türk bayrağının yanında merkezden ayrıca Türk müzikleri seslendirildi.

TÜRKMENSİTAN’DA EĞİTİM ALANINDA
YENİLİK DÖNEMİ
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Sağlık, Eğitim ve Spordan Sorumlu
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Pürli Agamuradov ve Eğitim Bakanı M.Geldinıyazov’un
katılımıyla çalışma toplantısını gerçekleştirdi.
Devlet Başkanı, eğitim sektöründeki gelişmelerin devam ettirilmesini, bilgi teknolojisi dünyasındaki hızlı gelişme göz önüne alındığında,
eğitimin her düzeyinde yenilikleri aktif olarak
tanıtmak gerektiğinin altını çizdi. Türkmen Lider, Türkmenistan’da bilişim teknolojilerinin
gelişimine ve dijital ekonomiye geçişe verilen
önem dikkate alındığında, bu alanın personel potansiyelinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Robotik çalışması ile uzmanlaşmış ortaokullar
açmanın önemini vurgulayan Türkmen Lider,
böylece çocuklar ve gençlerin inovasyon alanına
iyice yönelebileceğini belirtti.
KIRGIZİSTAN-ÇİN ARASINDAKİ İRKEŞTAM
SINIR KAPISI TİCARİ GEÇİŞLERE AÇILDI

Kırgızistan ile Çin arasındaki iki kara sınır kapısından birisi olan İrkeştam Sınır Kapısı, sadece
iki ülkenin yük taşımacılığı için yeniden açıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya
göre, Kırgızistan’ın kuzeyinde yer alan diğer
sınır kapısının açılması konusu ise bölgedeki
epidemiyolojik duruma göre daha sonra değerlendirilecek.
KAZAKİSTAN’A VİZESİZ GİRİŞ 1 KASIM’A
KADAR DURDURULDU
Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin 17 Nisan
2020 tarih ve 220 sayılı Kararı gereği, Kazakistan’ın vizesiz giriş hakkı tanıdığı Türkiye Cumhuriyeti dahil diğer dış ülkelerin vatandaşlarının
Kazakistan’a vizesiz girişi 1 Kasım 2020 tarihine kadar durduruldu. Karar, 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.
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TÜRKMENİSTAN’DA ÜZERLİK OTU
TOHUMUNDAN SIVI SABUN ÜRETİLDİ
Polietilen torbalar alanında kendi işini kuran Taç
Hil isimli özel firma, sağlık için faydalı olarak
bilinen üzerlik otu tohumundan sıvı sabun üretiminin test denemelerini gerçekleştirdi. Firmanın uzmanları tarafından üretilen ürün, Türkmen
doğasında yetişen ve sağlığa da faydalı tohumun
kullanılması, doğal iyileştirici özelliklere ve zararlı bakterilere karşı koruma sağlamaktadır. Tesiste 26 çeşit ıslak mendil ve Türkmen halkına
uygun fiyatlarla 6 çeşit bulaşık deterjanı ve 5 çeşit sıvı sabun üretilmektedir. Ürünler halka arz
edilmekte ve “Türkmenistan – Tarafsızlık Ülkesi” markası altında ihraç edilmektedir.
AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE
DOĞALGAZ İHRACATI ARTTI
Azerbaycan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde yurt dışına
3,57 milyar metreküp doğal gaz satıldı. Söz konusu dönemde, Türkiye’ye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 2,6 milyar metreküp doğal gaz gönderildi.
KAZAKİSTAN ÇİN’E PROTESTO NOTASI
GÖNDERDİ
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao’yu bakanlığa çağırarak, Çin’in www.sohu.com sitesinde ‘Kazakistan neden Çin’e geri dönmeye çalışıyor’ başlıklı
yazısını kınadı ve böyle bir makalenin yayınlanmasının, 11 Eylül 2019’da Cumhurbaşkanları
tarafından imzalanan Kazakistan ve Çin Halk
Cumhuriyeti ortak bildirisinde tanımlanan sonsuz kapsamlı stratejik ortaklık ruhuna uygun gelmediğine dikkat çekti. Taraflar, bilgi paylaşımı
ve kitle iletişim araçları konusunda yakın işbirliği yapmayı kabul ettiler. Bunun yanında Kazakistan Pekin Büyükelçiliği de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bir nota gönderdi.
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ÖZBEKİSTAN’DA YENİ DOĞALGAZ YATAĞI
KEŞFEDİLDİ
Özbekistan’ın kuzeyindeki Üstyurt bölgesinde
yeni doğal gaz yatağı bulundu. Ülkenin milli enerji
şirketi Özbekneftgaz’dan yapılan açıklamada,
Karakalpakistan’ın Üstyurt bölgesindeki Kuzey
Berdak sahasında bulunan kuyuda sondaj
çalışmalarının tamamlandığı ve kuyunun günlük
100 bin metreküp doğal gaz üretme kapasitesine
sahip olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Söz
konusu
yatakta
üretimin
başlatılması
için yeterli doğal gaz
akışının
sağlandığına
işaret edilirken, keşfedilen
yatağın toplam rezervi
hakkında bilgi verilmedi.
TÜRKMENİSTAN BORSASINDA 25
MİLYONLUK İŞLEM
Yabancı döviz bazındaki işlemlerde Afganistan
ve İskoçya’dan gelen girişimciler, Türkmenbaşı
Petrol Rafinerisinde üretilen benzin ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nin iş çevrelerinin temsilcileri
üre satın aldı. Toplam işlem tutarı 25 milyon 325
bin doları bulan ve yerli girişimcilerinde, iç piyasada üretilen polietilen ve polipropilen (Türkmengaz Devlet Kurumu), polipropilen (TKNPZ), halı ve pamuk lifi satın aldı. Toplam bedel
ise 14 milyon 166 bin manatı buldu.
IRAK TÜRKMENLERİ, KURULACAK YENİ
HÜKÜMETTEN HAKLARININ GARANTİYE
ALINMASINI İSTEDİ
Irak Meclisindeki Türkmen grubu milletvekilleri, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından
hükumet kurması için geçen hafta görevlendirilen Mustafa el-Kazimi ile başkent Bağdat’ta
görüştü. Görüşme sonrasında Türkmen grubu
toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Toplantıda Türkmenlerin de içinde yer aldığı Irak toplumunun tüm bileşenlerinin temsil edildiği bir ulusal hükumet kurma mekanizmasının ele alındığı
belirtildi. Türkmen grubunun Kazimi’den kurulacak yeni hükumette Türkmenlerin haklarının
garantiye alınmasının istendiği ve Kazimi’nin
de buna karşılık olarak, “Bu ülkedeki Türkmen
varlığı yüzyıllar öncesine uzanıyor. Hükumette
temsil edilme ve ülkenin geleceğini şekillendirmede öncü rol üstlenme hakkına sahiptirler.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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TÜRK KENEŞİ LİDERLERİNDEN KORONAVİRÜSE KARŞI “DAYANIŞMA” MESAJI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
girişimiyle düzenlenen “Koronovirüs salgınıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma” temalı
zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldı. Yapılan
zirvede devlet başkanları, birlik ve beraberliğe
vurgu yaparken Kazakistan kitler konusunda tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu, Kırgızistan
da “Krizle Mücadele Fonu” oluşturma, Özbekistan ise karşılıklı dayanışma ilkelerine dayanarak
çalışılması gerektiğini vurguladı. Türkmenistan
ise koordineli adımlar atılması gerektiğini aynı
zamanda Türk Konseyi üye ülkelerin ticari, ekonomik ilişkilerin ve taşımacılığın düzenli bir şekilde devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

TÜRKMENİSTAN’IN HALI, TEKSTİL VE
TİCARİ ÜRÜNLERİ İÇİN SANAL FUAR
Türkmenistan Ticaret, Tekstil, Borsa ve Özel
Sektörden Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan
Yardımcısı Çarı Gılıcov, ihracata yönelik mal ve
hizmetlerin sanal bir sergisinin oluşturulması ve
bunun yanı sıra Türkmenistan’ın halı, tekstil ve
ticaret sektörlerinin başarılarına yönelik bir fuar
organizasyonu ile ilgili çalışmalar hakkında, Bakanlar Kurulunda ilgili teklifleri sundu. Gılıcov,
günümüzde sanal sergilerin internette yaygınlaştığı, uluslararası iş ilişkilerinin gelişimi, dış ticaret ve ticaretin genişletilmesi için etkili bir mekanizma haline geldiğini ifade etti. Dijital serginin
bir parçası olarak, ileri teknolojiler ve elektronik
görüntüler kullanılarak, geniş bir kullanıcı kitlesine işletmeler ve kuruluşlar, mallar ve hizmetler
hakkında elektronik veriler sunulacak.

ÇİN’İN BORÇ TUZAĞINA DÜŞEN
KIRGIZİSTAN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE
ÖDEME KOLAYLIĞI TALEP ETTİ
Kırgızistan, koronavirüs ile mücadele kapsamında ekonomisini ayakta tutabilmek için Çin’den
ödeme koşullarının hafifletilmesi ve ertelenmesi
talebinde bulundu. Çin’in “Kuşak ve Yol Projesi” adı altında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeleri finansal borç tuzağına çekme planından en
çok etkilenen ülkelerden biri de Kırgızistan oldu.
Kırgızistan, dünyada Çin’e kendi bütçesi oranında en çok borcu olan ülkelerden biri. Kırgızistan’ın milli gelirinin yaklaşık %30’u oranında
Çin’e dış borcu bulunmakta.
KAZAKİSTAN EKONOMİSİ İLK ÇEYREKTE
YÜZDE 2,7 BÜYÜDÜ
Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, yılın ilk
çeyreğinde ülke ekonomisinin yüzde 2,7 büyüğünü açıkladı. Ocak-Mart aylarında gayri safi
yurtiçi hasılanın geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 2,7 büyüdüğünü belirten Mamin, “Ana
sermayeye yatırım yüzde 5,1 arttı. Döviz rezervleri 30 milyar dolara, Ulusal Fonun sermayesi
57,5 milyar dolara ulaştı.” dedi. Mamin, ülkenin
ana sektörleri olan madencilikte yüzde 5, imalatta yüzde 8,8, inşaat sektörünün yüzde 11,7, makine üretiminde ise yüzde 30,4 büyüme kaydedildiğini aktardı. Yeni tip koronavirüs salgınına
karşı uygulanan kısıtlamaların mali, ulaştırma ve
hizmet sektörlerinde düşüşe neden olduğunu da
kaydetti.
TACİKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN KORONAVİRÜS OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİNDE
Daily Mail gazetesi yaptığı açıklamaya göre
dünyada koronavirüsün olmadığı ülke ve yerleşim beldelerine göre Tacikistan ve Türkmenistan’ında bulunduğu 15 ülke ve 11 yerleşim
merkezinde tek bir koronavirüs vakasının tespit
edilmediğini kaydetti. Gazete aynı zamanda bu
ülkelerden Türkmenistan’ın verileri açıklamadığını da öne sürdü. Kovid-19 vakası ve can kaybı
açıklamayan Türkmenistan ise resmî olarak salgınla alakalı hükümetin verdiği bilgilerin doğru
olduğunu ve hiçbir verinin saklanmadığını söyledi.
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KAZAKİSTAN’IN BAŞKENTİ NURSULTAN’DA
13 GÜNDE 200 YATAKLI MODÜLER
ENFEKSİYON HASTANESİ İNŞA EDİLDİ

Kazakistan Olağanüstü Hal Devlet Komisyonu’nun koronavirüsle mücadele adına Nur-Sultan, Almatı ve Çimkent’te inşa edilmesini kararlaştırıldığı enfeksiyon hastanesi başkentte
tamamlandı. 13 günde inşa edilen hastane 10 bölüm ve 10 çıkıştan oluşuyor. Hastanenin maliyetinin ise yaklaşık 5,5 milyar tenge olduğu açıkladı.
Hastane, enfeksiyon türlerine göre kırmızı ve
yeşil renklerden oluşan bölgelere ayrıldı. Ayrıca
hastaların analizlerinin hızlı sonuçlandırılması
adına özel olarak oluşturulan BT ünitesi, diğer
enfeksiyon hastanelerinde bulunmuyor.
TÜRKMEN LİDERİNİN KİTABI TÜRKÇE’YE
AKTARILDI
Türkmenistan’da her yılın son Pazar günü çeşitli
törenlerle kutlanan Ulusal At Bayramı ülkenin
doğusundaki Lebap vilayetinde Meclis Başkanı,
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, bakanlar
ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlendi. Törende Türkmenistan Devlet Başkanı’nın
“Atta vefa da var, sefa da” isimli kitabının başta
Türkçe olmak üzere Almanca ve Arapça tercüme edilmiş nüshalarının tanıtımı gerçekleştirildi.
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçisi, Almanya’nın
Aşkabat Büyükelçisi ve Birleşik Arap Emirlikleri Aşkabat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı katıldı.
Diplomatlar, Türkmen liderinin çalışmalarının
temsil ettikleri ülkelerin okurları arasında büyük ilgi uyandırdıklarını kaydetti. Aynı zamanda
“Ahal Teke atlarının tarihi ve mevcut durumu
hakkında bilgi edinme, Türkmenistan’da at yetiştiriciliğinin gelişim aşamaları hakkında çok
şey öğrenme fırsatı yaratacağının” altını çizdiler.
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TÜRKİSTAN VİLAYETİNE YENİ HAVAALANI
Kazakistan’ın Türkistan vilayetine yeni bir havaalanı inşa ediliyor. Uluslararası nitelikte olacak
havaalanını bir Türk firması olan YDA inşa ediyor. Havaalanı saatte 450 yolcu kapasiteli olacak
şekilde planlandı.
TÜRKMENİSTAN’DA SINIRDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRME KARARI
Türkmenistan’ın bazı yasa mevzuatlarına değişiklik ve ekleme yapılmasına yönelik kanun
yürürlüğe girdi. Türkmenistan Devlet Başkanı’nın imzalaması ile yürürlüğe giren kanun çerçevesinde 4 Mayıs 2013 tarihinde kabul edilen
“Türkmenistan Devlet Sınırı” yasasının 221 sayılı “Kontrol noktalarında güçlendirilmiş kontrol
önlemleri” maddesi eklendi. Bu maddeye göre,
halk sağlığını tehlikeye sokabilecek bir olay durumunda kontrol noktalarında, araç geçişlerinde, otomobil ve demiryolu taşımacılığında özel
ve daha sıkı ek gözetim
şekilleri uygulanacak.
Ayrıca sınırda dezenfeksiyon tesisleri inşa
edilerek araç geçiş kontrollerinde dezenfeksiyon
çalışmaları yapılacak.
TARİHİ MOSTAR KÖPRÜSÜ, TÜRK
BAYRAĞININ RENKLERİNE BÜRÜNDÜ
Bosna Hersek’in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü’ne Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yılı
dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye’nin
Mostar Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tarihi köprünün
fotoğraflarıyla birlikte, “TBMM 100 yaşında.
Coşkuyla kutlayalım.” mesajı yayımlandı.
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IRAK TÜRKMEN CEPHESİ, 25 YAŞINDA
Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) kuruluşu
diğer Türkmen siyasi ve kültürel grupları
olan Irak Milli Türkmen Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi,
Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmeneli İşbirliği
ve Kültür Vakfı, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği gibi oluşumların bir araya gelmesiyle sağlandı. Irak Türkmen Cephesi, 24 Nisan
1995 yılında Erbil şehrinde kuruldu. İlk kurultayını 4-7 Ekim 1997’de Erbil’de yapan ve bunun
sonucunda “Irak’ın toprak bütünlüğü içerisinde
Türkmenlerin ve diğer milletlerin meşru haklarına kavuşması, Irak’ta demokratik, insan hak ve
özgürlüklerine saygılı çoğulcu parlamenter bir
sistemin kurulması, Irak’ta yaşayan tüm etnik,
mezhebi ve dini azınlıklar arasında eşitliğin sağlanması, siyasi ve idari yapının eşit haklar ilkesi
esaslarına göre düzenlenmesi” gibi temel prensipleri parti programı olarak kaydetti. ITC Genel
Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de
ITC’nin 25. kuruluş yıl dönümü ile ilgili yaptığı
açıklamada, “ITC, Türkmen Milleti’nin meşru
haklarını savunan ve Türkmen toplumunu bütün
dünyada temsil eden yegane kurumdur. Bundan
tam 25 yıl önce kurulan cephemiz, Türkmenlerin
üzerinde bir güneş gibi doğmuştur. ITC sadece
Irak’taki değil, tüm dünyadaki Türkmenleri temsil etmektedir.” ifadelerini kullandı.
KAZAKİSTAN VE ASELSAN ARASINDA
STRATEJİK ANLAŞMA
Türk savunma sanayisi şirketi ASELSAN ile
Kazakistan yönetimi arasında, uzaktan komutalı
“SARP DUAL” silah sistemlerine ilişkin sözleşmeye imza atıldı. Yapılan yazılı açıklamaya
göre, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde
geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemleri 20
farklı ülkenin envanterinde yer alıyor. ASELSAN konuya dair yaptığı paylaşımda, “Faaliyet
yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da
hızla sürdüren ASELSAN, dost ve müttefik ülke
Kazakistan’ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL
Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’ne yönelik yeni
bir sözleşme imzaladı.” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKMENİSTAN ÜNİVERSİTELERİ PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELER LİSETESİNE GİRECEK
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, video konferans eşliğinde Bakanlar
Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, çeşitli sektörlerden sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları raporlarını sundu. Eğitim, Spor
ve Sağlıktan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan
Yardımcısı Pürli Agamuradov, ülke üniversitelerini uluslararası düzeydeki prestijli üniversiteler
listesine dahil edilmesi yönündeki çalışmalar
hakkında bilgi verdi. Konunun incelenmesi ve
yüksek mesleki eğitim alanını geliştirmek için,
Eğitim, Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarından
uzmanları içeren bir çalışma komisyonu oluşturuldu. Eğitim kurumlarının tanıtılması için uluslararası kuruluşlar tarafından tanımlanan tüm
kriterleri inceleyen komisyon “2024 yılına kadar
ülkenin üniversitelerinin uluslararası düzeydeki
yükseköğretim kurumları listesine dahil edilmesi için önlemler planı” hazırladı. Belgeye göre,
üniversitelere uluslararası akreditasyon almak,
öğrenciler ve öğretim üyelerinin uluslararası
akademik faaliyetlerini oluşturmak ve dünya biliminin ve birikmiş ulusal deneyimlerin başarılarına dayanarak, eğitim ve bilimsel faaliyetlerde
yenilikçi yöntemler sunulacak.
ÖZBEKİSTAN’DA TEKSTİL ENDÜSTRİSİ
GELİŞTİRME KONULARI TARTIŞILDI
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,
tekstil endüstrisinde istikrarı sağlama ve salgının
endüstri üzerindeki etkisini azaltma konularında
bir toplantı yaptı. Toplantıda, sanayinin istikrarlı
bir şekilde işlemesi için işletmeleri işletme sermayesi ile kapsama konusu ele alındı. Devlet
Başkanı ayrıca beş yılda 4-5 kez mamul üretimi
artırma, malların rekabet gücünü arttırarak dış
pazarlar geliştirme talimatı verdi. Menzillerini
genişletme ve kaliteyi artırma ihtiyacı kaydedildi. Özellikle yabancı şirketlerin katılımıyla büyük ihracatçı işletmelerin organizasyonu, tanınmış markalar altında popüler ürünlerin üretimi
hakkında talimatlar verildi. Bu amaçla, ”Namangan, Semerkant ve Taşkent bölgelerinde nihai
ürünlerin ihracatı için yeni girişimler düzenlenecek. Bu projelerin uygulanması için İmar ve Kalkınma Fonu’nun kredi limiti altında 300 milyon
dolar tahsis edilecek” şeklinde konuşuldu.
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KAZAKİSTAN’DA İŞLETMELERE 14 MİLYAR
DOLARLIK DESTEK PAKETİ
Kazakistan’da koronavirüs ile mücadelede zarar
gören ve işini kaybeden kurum, kuruluş ve şahıslara destek amacıyla 6 trilyon tenge tutarındaki
(yaklaşık 14 milyar dolar) yardım paketi hazırlandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev’in yazılı olarak sunulan ulusa seslenişinde 16 Mart’ta başlayan ve 11 mayısa kadar
uzatılan olağanüstü halde alınan ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. Ekonominin ayakta
kalması ve istikrarın devamı adına 700 binden
fazla küçük ve orta ölçekli işletmelere desteklerin süreceğini ve bu işletmelerin kredilerin erteleneceğini ifade eden Tokayev, bu işletmelerin
ve şahısların hayatta kalması için 6 trilyon tenge
desteğin verileceğini aksi halde gerekli desteğin
verilmemesi durumunda ülke ekonomisinin de
iyileşmesini güçleşeceğine dikkat çekti. Genel
olarak kriz sonrası döneme hazırlıklı olmak için
çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kazakistan
daha öncede 10 milyar dolarlık destek paketi
açıklamıştı.
TÜRKMENİSTAN İLE JAPONYA FİNANSAL
YATIRIM ALANINDA İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ
Türkmenistan Dış Ekonomik İşler Devlet Bankası ile Japonya Devlet İhracat Kredi Ajansı (Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)
temsilcileri arasında video konferans gerçekleştirildi. İki ülkenin iş temsilcileri arasındaki ilgili ortaklık alanları arasında kimya endüstrisi,
petrol ve gaz rafineri endüstrisi, elektrik enerjisi
endüstrisi, ulaşım ve iletişim sektörü, ileri teknolojilerin tanıtımı, tarım ve diğer alanlardaki işbirliği konuları görüşüldü. Bu bağlamda,
Türkmenistan ile Japonya’nın, sigorta hizmetleri
NEXI tarafından sağlanan çeşitli alanlarda ortak altyapı projelerinin uygulanmasında başarılı deneyime sahip oldukları vurgulandı. Online
görüşmede, Türkmenistan’ın izlediği “Açık kapılar” politikası bağlamında daha fazla işbirliği
için somut öneriler de dile getirildi.
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BERDIMUHAMEDOV, RAMAZAN AYININ İLK
GÜNÜ İFTAR VERDİ

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ramazan ayının ilk günü Aşkabat’ın Parahat 7 semtindeki camisinde iftar yemeği verdi. Cami girişinde yaşlılar ile sohbet
eden Türkmen Lider, yaşlılar heyetinin devletin
önemli etkinliklerine aktif olarak katılmalarından dolayı teşekkür etti. Devlet Başkanı’na yerli
halkının refahı, kültürel ve manevi mirasının korunması konusundaki çalışmaları için teşekkür
eden yaşlılar, Cumhurbaşkanına ülkenin refahına yönelik çalışmalarında başarılar diledi. İftar
sonrasında Devlet Başkanı adına Hazreti Ömer
camisine araba hediye edildi.
TİKA KIRGIZİSTAN’IN OŞ ŞEHRİNDE ÇOCUK
OYUN PARKI VE AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ
KURDU

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sadece Koronavirüsün konuşulduğu
bu günlerde normal yaşama dair farklı bir projeye imza attı. 2019 yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti olan Kırgızistan’ın güneyinde bulunan
Oş şehrinin merkezindeki Toktogul Satılganov
Belediye Parkına çocuk oyun parkı ve açık hava
spor aletleri kuruldu. Oyun çağındaki 3-12 yaş
arası çocuklar için Türkiye’den getirilen salıncaklar, zıpzıp oyuncaklar, atlıkarınca, dönence
ve kombine oyun grupları, parkın içindeki 640
m2 alana kuruldu. Ayrıca yetişkinler için 300 m2
alana 10 çeşit açık hava spor aleti kuruldu. Oyun
gruplarında çocukların sağlığı için zararsız ve
yaralanmalara karşı güvenlik sağlayan sertifikalı ürünler tercih edildi. Bununla birlikte, oyun
alanlarının içi kauçuk zeminlerle döşendi ve etrafına kaldırım taşları ve banklar yerleştirildi.
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ÖZBEKİSTAN BİLİM ADAMLARI BİR HİLLİNG
MAKİNESİ İÇİN YENİ BİR CİHAZ ÜRETTİ
Tarım Mekanizasyonu Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün bilim adamları, bir hilling makinesi
için enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan teknik
cihaz üretti. Bilim adamlarının patentini aldığı
yeni cihazın saha testleri Taşkent bölgesindeki
Quyichirchiq bölgesinde, Namangan bölgesinin
Pap ve Uychi bölgelerinde başarıyla gerçekleştirildi. Cihazın endüstriyel bir versiyonu oluşturuldu. Bilim adamları, “yatağın kenarlarındaki
ve yatağındaki yüzeyi kalitatif olarak yumuşatır,
yabancı otları tamamen ortadan kaldırır, yüzeylerinde yumuşak bir toprak tabakası oluşturur.
Yakıt tüketiminin 1,57 kat, kullanım maliyeti
yüzde 40,8 azalması önemlidir” şeklinde açıklamada bulundu.
AHAL TEKE ATLARI SANAT YARIŞMASI
Türkmenistan’da
Nisan ayının son
Pazar
gününde
Ulusal At Bayramı kapsamında
Ahal teke atlarının sanat eserlerinin yayıncılık ve
televizyon yapımında gösterilmesine yönelik yarışmalar düzenlendi. Yarışma sonucunda dereceye girenlere Türkmenistan Devlet Başkanı adına
hediyeler takdim edildi. Bu bağlamda Türkmenistan milli ressamı Ada Gutlıyev’e, Türkmen
atı tasvir eden halı için 3 bin dolar ödül verildi.
En iyi at takıları dalında Devlet Sanat Akademisi’ne bağlı Türkmen Devlet Özel Sanat Okulu
öğretmeni Şazad Orazberdiyev 2 bin dolar ödül
aldı. Devlet Sanat Akademisi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Parahat Gapançayev, en iyi Ahalteke atı resmi için 1,5 bin dolar
para hediyesi kazandı. Sanat Akademisi 6. sınıf
öğrencisi Patdık Patdıkov heykel kompozisyonu ile bin dolar ödül aldı. En iyi at fotoğrafları
dalında Neytralnıy Türkmenistan gazetesi basın
fotoğrafçısı Hasan Magadov bin dolarlık ödülün
sahibi oldu. Türkmen owazy televizyon kanalı
kameramanı Aleksey Koçetov ise bin dolar ödül
kazandı.

TÜRK KENEŞİ SAĞLIK BAKANLARI
KORONAVİRÜS ÇALIŞMALARINI ELE ALDI

Türk Konseyi Dönem Başkanı Azerbaycan
Sağlık Bakanı Prof. Ogtay Shiraliyev’in ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Türk Konseyi Genel
Sekreteri Baghdad Amreyev, Kazakistan, Türkiye ve Özbekistan ülkelerinin sağlık bakanları,
Kırgızistan Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı, Macaristan Devlet Sağlık Bakanı ve Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü katıldı.
Görüşmede bakanlar, Devlet Başkanları Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmasının yollarını ele alarak; KOVID-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde Üye ve Gözlemci Ülkeler
arasında somut program ve projelerle, bu alanda işbirliğinin önemine vurguda bulundu. Türk
Konseyi çerçevesinde işbirliğinin öneminin altını çizerek, tehlikeli enfeksiyonların önlenmesi,
teşhisi, tedavisi, izlenmesi, epidemiyolojik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarda bilgi-deneyim
ve en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla,
Üye ve Gözlemci Ülkeler arasında çok taraflı işbirliği mekanizmaları oluşturulması hususunda
mutabık kalan Bakanlar, tarafların sağlık profesyonelleri arasında teknik ziyaretler ve eğitim
programları başlatılmasını kararlaştırdı.
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GAZETECİLERİN DAMA TURNUVASI BÜYÜK
İLGİ GÖRDÜ

Aşkabat şehrinin Spor ve Gençler Politikalar
Genel Müdürlüğü’nün ihtisaslı satranç-dama
okulunda ülkedeki basın kurullarında çalışan
gazeteciler ve gazetecilik alanda ülkenin çeşitli üniversitelerinde eğitim alan öğrenciler dama
turnuvasına katıldı. Bu yıl 2’ncisi düzenlenen
dama turnuvası, erkek ve kadın gazeteci grupları
olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi. İsviçre
sistemi baz alınan turnuvada hem erkekler hem
de kadınlar kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara Makul Hyzmat Tercüme
Merkezi tarafından hediyeler ve katılım sertifikası takdim edildi. Kadınlarda Yaşlık televizyonundan Aygül Gurbansahedov birinci, Miras
radyosundan Zıba Suhanova ikinci, Uluslararası
Beşeri Bilimler ve Kalkınma Üniversitesi öğrencisi Mercen Atagarrıyev ise üçüncü olarak dereceye girdi. Erkeklerde Türkmen Sporu gazetesinden Bekdurdı Atabayev birinci, Türkmenistan
Spor uluslararası dergisinden Merdan Bayadov
ikinci, gazeteci Aydogdu Akmammedov üçüncü
oldu.
ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ MEZARLIĞI
YOK ETTİ, YERİNE OTOPARK YAPTI
Doğu Türkistan’ın Hoten şehrinde geçen yıl yok
edildiği uydu görüntüleriyle tespit edilen mezarlık ve türbe bölgesinin otoparka çevrildiği tespit
edildi. Araştırmacı gazeteci Rian Thum yaptığı
paylaşımda, “Geçen yıl, Çin hükumeti Hoten’de
mezarlığı ve kutsal türbeyi yıkmıştı. Şimdi yerine ne koyduklarını görebiliriz: Otopark.” ifadelerini kullandı. Thum, ayrıca Çin hükûmetinin
mezarlığın yok edilmesine dair bir açıklamasını da paylaştı. Buna göre hükûmet bu durumu
“Şehrimizin kalkınması yönündeki ihtiyaçları
temel alarak ve ferah, geniş, güzel bir çevrenin
oluşturulması” şeklinde açıklamış.
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KAZAKİSTAN’IN DÖVİZ REZERVLERİ 87,4
MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Merkez Bankası’nın Mart 2020 verilerine göre
Kazakistan’ın uluslararası rezervleri % 0.3 artarak (78.9 milyon dolar) 30 milyar dolar olarak
gerçekleşti. Merkez Bankası artışın, uluslararası rezervlerin büyümesi, yabancı para cinsinden
mevduat akışıyla ve ikinci kademe bankaların
Merkez Bankası ile muhabir hesaplarındaki bakiyelerin artması ile ilişkili olduğunu açıkladı.
TÜRK KENEŞİNDEN ERMENİ YALANLARINA
CEVAP
Türk Konseyi, 1915 olaylarına dair Ermenistan
ve Ermeni diasporasının sözde soykırım iddialarına karşı bir açıklamada bulundu. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, “Türkiye
Cumhuriyeti aleyhinde Ermeni ideologlarının
hasmane dogmasına dayanan ve bazı devletler
tarafından desteklenen sözde ‘Ermeni soykırımı’
ile ilgili iddialar, tarihi tahrif ederek siyasi hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır” dedi. Amreyev, çağdaş uluslararası ilişkiler ve yaşanan tüm
trajedilerin şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi
gerektiğini vurgulayarak, “Bu bağlamda Türkiye’nin 1915 olaylarının tarihçiler tarafından incelenmesi için ortak bir tarih komisyonu kurma
girişimi ve bu amaçla arşivlerini açması övgüye
değerdir. İnanıyoruz ki, bilim adamları ve araştırmacılar tarafından tarihsel olguların tarafsız
bir şekilde araştırılması ve değerlendirilmesi,
105 yıl önceki olaylara ışık tutacaktır” dedi.
TÜRKMENİSTAN’DAN BULAŞICI OLMAYAN
HASTALIKLAR İÇİN YENİ STRATEJİ
Aşkabat’taki BM Ofisinde Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’nden uzmanlar ve Türkmenistan Sağlık ve Medikal Sanayi Bakanlığı
temsilcilerinin yer aldığı bir video konferans
gerçekleştirildi. Toplantıda 2021-2030 yılları
için Türkmenistan’da bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerine yeni bir stratejinin geliştirilmesi ve
deneyim alışverişi gerçekleştirildi. Uluslararası
uzmanların değerlendirilmesine göre, Türkmenistan’ın ulusal sağlık programlarının uygulanması çerçevesinde başarılı bir şekilde çalıştığını ve nüfusun tıbbi bakımının iyileştirilmesine,
Türkmen halkının sağlıklı bir yaşam tarzını uygulamasına ve kötü alışkanlıklardan vazgeçilmesine dayanan Türkmen modelinin oluşturulduğu
vurgulandı.
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NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TÜRK DÜNYASINDAKİ KORONAVİRÜS DURUMU
(İlgili veriler, devletler tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile paylaşılan resmî verilerdir.
Özellikle İran, Rusya ve Çin’deki Türk yurtlarında sağlıklı veri akışı olmama ihtimali yüksektir.)

Ülke/Bölge

Toplam Vaka

Toplam Ölüm

Azerbaycan

1766

23

Kazakistan

3333

25

Kırgızistan

746

8

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

108

4

Özbekistan

2031

9

0

0

117589

3081

Altay Cumhuriyeti (Rusya)

33

-*

Başkurdistan (Rusya)

843

-*

Çuvaşistan (Rusya)

627

-*

Tataristan (Rusya)

894

-*

Hakasya (Rusya)

257

-*

Tuva Cumhuriyeti (Rusya)

39

-*

Yakutistan (Rusya)

229

-*

Gagauzya (Moldova)

106

4

Kırım

85

-**

Doğu Türkistan

76

3

Batı Azerbaycan Eyaleti (Güney Azerbaycan/İran)

395

-***

Doğu Azerbaycan Eyaleti (Güney Azerbaycan/İran)

813

-***

Erdebil Eyaleti (Güney Azerbaycan/İran)

289

-***

Hamedan Eyaleti (Güney Azerbaycan/İran)

175

-***

Zencan (Güney Azerbaycan/İran)

394

-***

Kazvin (Güney Azerbaycan/İran)

669

-***

Türkmenistan
Türkiye

*Rusya, federe devlet ve bölgelerine yönelik yalnızca vaka sayısını açıklamakta, ölüm sayılarına dair bilgileri ülke geneli
ile sınırlı tutmaktadır.
**Kırım’ın işgal altında olması sebebiyle ilgili veriler, Rusya’nın paylaştığı verilerdir.
***İran, federe devlet ve bölgelerine yönelik yalnızca vaka sayısını açıklamakta, ölüm sayılarına dair bilgileri ülke geneli
ile sınırlı tutmaktadır.
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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 Sağlık Örgütü (WHO), www.who.int
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), www.uyghurcongress.org/tr
Habererk, www.habererk.com
Haber Kıbrıs, www.haberkibris.com
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, www.habermakedonya.net
Haber Rus, www.haberrus.ru
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.tr
KKTC Sağlık Bakanlığı, www.saglik.gov.ct.tr
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
Timetürk Haber, www.timeturk.com
Trakyadan Haber, www.trakyadan.gr
Trend Haber Ajansı, www.trend.az
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr
TRT Haber, www.trthaber.com
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), www.turkajansikibris.net
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, www.turkkon.org
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), www.turk-pa.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.twitter.com/turkyurduhaber
TürkKazak Haber Portalı, www.turkkazak.com
Türkmeneli Haber, www.turkmenelihaber.net
Türkmeneli Televizyonu, www.turkmenelitv.com
Türkmenistan Devlet Haber Ajansı, www.tdh.gov.tm
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

Yayın Nu. 37: Nisan 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020

18
www.turkdunyasibirlik.org

TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

19
www.turkdunyasibirlik.org

NİSAN 2020

