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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Mayıs 2020 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 sahip fe-
dere 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 kay-
nakları ile Türk Dünyası sahasının bir kısmı yahut geneli üzerinde çalışmalar yü-
rüten 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 tarafın-
dan Türk dünyasına yönelik doğrudan ya da dolaylı etkiye sahip konuşmalarına; 
kurumlar ile devletlerin gerçekleştirdiği etkinliklere bir özet hâlinde ulaşabilirsi-
niz. Kısacası “Türk dünyasında neler oluyor?” soruna cevap olacak niteliğe sahip, 
bir aylık süre zarfındaki olaylara erişebilirsiniz.

Bu vesileyle, “Mayıs 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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ÖZBEKİSTAN’DA BARAJ PATLADI: BİNLERCE 
KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Özbekistan’ın Sırderya Eyaleti’ne bağlı Sardoba 
bölgesinde bulunan barajda meydana gelen kaza 
sonucu çevre köyler su altında kaldı. Barajın alt 
kısmının yıkılması sonucu meydana gelen kaza 
sonrasında acil durum ilan edilen bölgede yaklaşık 
12 bin kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Yapılan 
müdahalelerden sonra barajdaki su akışı durduruldu.
KAZAKİSTAN’DA KULLANILIP ATILAN YÜZ 
MASKESİ İÇİN PARA CEZASI 
Kazakistan OHAL Devlet Komisyonundan yayınla-
nan açıklamaya göre, kullanılmış maskeyi yere atan 
kişinin şehir ve diğer yerleşim yerlerinin imarına iliş-
kin kuralları ihlal ettiği belirtilerek, yasa gereği idari 
sorumluluğa çekilerek 55 bin 560 tenge para cezası 
kesileceği açıklandı. Sokağa atılan maskeler koro-
navirüs dahil çeşitli hastalıkların yayılmasına sebep 
olabilirken toplum sağlığı için tehlike oluşturuyor. 
Koronavirüsün maske üzerinde 30 saatten fazla ya-
şayabildiğini belirten uzmanlar, kullanılmış maskeyi 
yanlarından içe doğru kapayıp bir poşetin içinde ko-
yarak çöpe atılmasını öneriyor.
TÜRKSOY BALKANLAR KİTABI ÇIKTI
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 
ve Balkan ülkeleri iş birliğinde düzenlenen faa-
liyetlerin yer aldığı TÜRKSOY-Balkanlar kitabı, 
TÜRKSOY’un üye ülkeleri ile ilgili çalışmalarını 
okuyucularla buluşturduğu serinin 5. kitabı olarak 
çıktı. Daha önce TÜRKSOY tarafından yayımlanan 
TÜRKSOY–Azerbaycan, TÜRKSOY-Kazakistan, 
TÜRKSOY-Kırgızistan ve TÜRKSOY-KKTC isimli 
kitapların ardından okuyucuların beğenisine sunulan 
kitapta TÜRKSOY’un Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey 
Makedonya, Macaristan, Romanya ve Sırbistan’da 
düzenlediği etkinlikler yer alıyor. Teşkilatın faaliyet-
lerini; resmî temaslar, bilimsel toplantılar, sanatsal 
faaliyetler ve yayınlar başlıklarında ele alan eser aynı 
zamanda zengin bir görsel arşiv niteliğinde. Türk-
çe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanan, 
TÜRKSOY ve Balkan ülkeleri iş birliğinde düzenle-
nen faaliyetlere katılan kültür insanlarının isimlerine 
de yer veren TÜRKSOY-Balkanlar kitabı 274 say-
fadan oluşuyor. Balkan coğrafyasının sahip olduğu 
kültürel zenginliği, tüm canlılığı ile koruyarak gele-
cek nesillere aktarma amacıyla TÜRKSOY tarafın-
dan hayata geçirilen projelerin yer aldığı çalışma, bu 
mirasın taşıyıcılarının tüm dünyada tanınmasına ve 
TÜRKSOY üyesi ülkeler ve Balkan ülkeleri arasında 
karşılıklı ilişkilerin gelişimine vesile olmayı amaçlı-
yor.

KAZAKİSTAN SENATOSU’NA YENİ  
BAŞKAN SEÇİLDİ
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert  Tokayev’in imzala-
dığı kararname ile görevinden alınan Dariga Nazar-
bayeva’nın yerine Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan 
Yardımcısı olarak görev yapan Maulen Aşimbayev 
seçildi. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı To-
kayev’in imzaladığı karaname ile Cumhurbaşkan-
lığı İdaresi Başkan Yardımcısı görevinden alınan 
Aşimbayev senato milletvekili olarak atandı. Aralık 
2019’dan beri bu görevi yapan Aşimbayev, senatoda 
yapılan oylamadan sonra Kazakistan Senatosu Baş-
kanlığı’na seçildi.
TÜRK KONSEYİ ÜYE ÜLKELERİ ARASINDA 
YEREL PARAYLA TİCARET YAPMAK İÇİN 
DÜĞMEYE BASTI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş-
birliği Konseyi (Türk Konseyi) 
üyesi ülkelerin ve gözlemci üye 
Macaristan’ın ekonomi, tica-
ret ve gümrük bakanları video 
konferans yöntemiyle toplantı 
gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı 

Ruhsar Pekcan, Türkiye’yi temsilen toplantıya ka-
tıldı. Türk Konseyine üye ülkelerin iş birliği içinde 
olmaları çağrısında bulunan Bakan Pekcan, korona-
virüs nedeniyle tüm dünya ekonomisinin bir değişim 
içinde olduğunu belirtti. Sürecin başında sınırların 
çoğunun kapatıldığını bildiren Bakan Pekcan, ticare-
tin insan teması olmadan devam ettirildiğini kaydetti. 
Pekcan, Türk Konseyi üyesi ülkelere ticarette yerel 
para birimlerinin kullanılması çağrısında bulunarak, 
“Koronavirüs salgını döneminde ve takip eden za-
manda Türk Konseyi üye ülkeler arasında yerel pa-
ralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının 
döviz bulma sıkıntısının önüne geçmiş olacağız. Ara-
mızdaki ticaret hacmini daha hızlı artırabileceğimize 
inanıyorum ticarette yerel para birimlerinin kulla-
nımının yaygınlaştırılması ile ekonomik bağlar çok 
daha güçlendirilmiş olacaktır” dedi.
KAZAKİSTAN’IN İLK BAŞBAKANI SERGEY 
TEREŞENKO YENİ FABRİKA AÇTI
Günlük kapasitesi 500 ton kolza ve 400 ton ayçiçeği, 
proje maliyeti 4,4 milyar tenge olan Kazakistan’ın ilk 
Başbakanı Sergey Tereşenko’ya ait bitkisel yağ fab-
rikası Taldıkorgan’da açıldı. İlk aşamada 50’ye yakın 
kişiye istihdam sağlayan fabrikanın tam kapasiteyle 
çalışması ve genişletilmesiyle yaklaşık 500 kişilik 
yeni istihdam olanağının sağlanması hedefleniyor. 
Alman ekipmanlarla donatılan fabrikada ekstruder 
teknolojisi kullanılacak olup hazır ürün yerel pazarda 
satılacak. İlerleyen dönemde ise Çin’e ihraç edilmesi 
planlanıyor.
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TÜRKMENİSTAN’IN “ZAFER”E KATKISI  
BÜYÜK: 7.392 KİLOGRAM TAKI  
SAVUNMA FONU’NA VERİLDİ 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov, Türkmenistan halkını büyük Zaferin 75. 
yıldönümü dolayısıyla tebrik etti. Savaşın başlama-
sıyla çok sayıda  Türkmen vatandaşının diğer kardeş 
halkların vatandaşları ile aynı safta yer alarak, zafer 
için savaştıklarını kaydeden Türkmen Lider, koca-
larını, oğullarını ve büyüklerini göndererek, geride 
kalan yaşlı kadınlar, gelinler ve çocukların cepheye 
gerekli ürünleri, kıyafetleri ve yiyecekleri göndere-
rek zafere büyük katkıda bulunduğunu, kadınların 
ve gelinlerin 7.392 kilogram altın ve gümüş takıla-
rını Savunma Fonu’na devrettiklerini belirtti. Devlet 
Başkanı, gazilerin yaşam koşullarının sürekli iyileş-
tirilmesine ve sağlıklarının güçlendirilmesine büyük 
önem verildiğini, onlara tatil köylerinde ve hastane-
lerde sosyal yardımların sağlandığını ifade etti.
KIRGIZİSTAN’DA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ZAFERİ-
NİN 75. YILDÖNÜMÜ VE 2010 NİSAN DEVRİMİ-
NİN 10.YILDÖNÜMÜNE ATFEN AF İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 1941-1945 
İkinci Dünya Savaşı zaferinin 75. yıldönümü ve 
2010 Nisan Devrimi’nin 10. Yıldönümüne atfen ilan 
edilen affı içeren kararnameyi imzaladı. Af yasasının 
hümanizm ve merhamet ilkelerini uygulamak, evren-
sel olarak kabul edilen insan haklarına ve özgürlük-
lerine saygı göstermek ve 1941-1945 Büyük Vatan-
severlik Savaşı’nda Zafer’in 75. yıldönümü ve Nisan 
2010 Halk Devrimi’nin 10. Yıldönümüne atfen kabul 
edildiği belirtildi. İlgili af, 60 yaş üstü  erkekler ve 
55 yaş üstü kadınlar, sağlık sınırlamasına imkânına 
sahip I ve II gruplarının engelli kişileri, en az iki kü-
çük çocuğu veya grup I ve II engelli çocukları olan 
ile bir ailenin tek geçimini sağlayan kişiler, ilk kez 
daha ağır olmayan suçları işleyen kişiler, dul veya tek 
başına olan kadınlar, çok çocuklu kadınlar ve bu af 
ilanının yürürlüğü girdiği tarihten itibaren cezası bir 
yıldan az olan kadınlar ve küçükleri kapsıyor.
KAZAKİSTAN’DA “9 MAYIS ZAFER  
BAYRAMI” KUTLAMALARI
Kazakistan’da Sovyetler Birliği tarafından Nazi Al-
manya’sına karşı kazanılan II. Dünya Savaşı zaferi-
nin 75. yıldönümü törenlerle kutlandı. Koronavirüs 
salgını sebebiyle uygulanan karantina tedbirlerinden 
dolayı resmi kutlama törenleri yapılamayan Kazakis-
tan’da valiliklerin organizasyonları ile savaş gazileri 
evlerinde ziyaret edildi ve konserler verildi. Başkent 
Nur-Sultan’da Vali Altay Kulginov’un da katıldığı 
kutlamalarda evlerinde ziyaret edilen gazilere hedi-
yeler verildi.

TÜRKMENİSTAN İLE AZERBAYCAN  
ARASINDA ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞME 

Türkmenistan Dışişleri 
Bakanlığı Hazar Denizi 
Enstitüsü Müdürü Mu-
rat Atacanov ile Azer-
baycan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Halaf Hala-

fov arasında çevrimiçi formatta bir görüşme gerçek-
leştirildi. Görüşmede Türkmenistan ile Azerbaycan 
arasında kaynak kullanımı ve Hazar’da işbirliğine 
yönelik bir dizi işbirliği konuları ele alındı. Taraflar 
2019 yılında Türkmenistan’da düzenlenen Birinci 
Hazar Ekonomik Forumu’nun önemine değindi. Bu 
forumda Hazar’a kıyısı bulunan ülkeler arasında tica-
ri-ekonomik, ekoloji ve ulaştırma alanlarında çabala-
rın güçlendirilmesi konusunda işbirliğinde kararlılık-
larını gösterdiği kaydedildi. Ayrıca Hazar Denizi’nin 
çeşitli alanlarda kapsamlı işbirliği için temel anlaşma 
olan Hazar Denizi’nin hukuki statüsüne ilişkin Söz-
leşme’nin tüm Hazar ülkelerinin benimsenmesinin 
önemini de değindiler.
TÜRKİSTAN EYALETİNDE AFETZEDELERE 
100.000’ER TENGE YARDIM PARASI 
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar baş-
kanlığında kurulan Hükümet Komisyonu’nun kara-
rıyla Özbekistan’da barajın çökmesi sonucu Türkis-
tan eyaletinde sular altında kalan köylerin sakinlerine 
100.000’er tenge yardım parasının verilmesi karar-
laştırıldı. Mırzakent kasabasının kenarında yeni semt 
yapılacak olup, buraya Dostık, Janaturmıs ve Jenis 
sakinleri taşınacaktır. Yeni semtte gerekli altyapı, ço-
cuk yuvaları ve okullar inşa edilecek. Su baskınından 
zarar gören Örgebas ve Firdousi köylerinin sakinleri-
ne ise üç seçenek teklif edildi. Yapılan teklifte; yeni 
evlerin inşa edileceği diğer yerleşim yerlerine taşın-
ması, kendi evlerinin onarılması ve evlerinin onarımı 
için harcayacakları masrafların telafisi. Tarım üreti-
cilerine ve evcil hayvan sahiplerine de zararın tela-
fi edileceği bildirildi. Tarım kredilerinde ise ödeme 
süreleri erteleme kararı alındı. 
ALMATI HAVALİMANI TÜRK HOLDİNGE SATILDI 
Almatı Uluslararası Havalimanı hisselerinin yüz-
de yüzü Türk holding TAV Havalimanları Holding 
tarafından 415 milyon dolara satın alındı. TAV 
Havalimanları’nın konsorsiyumdaki payı en az yüzde 
75 olacak ve hisse devri tüm yasal prosedürlerin 
tamamlanmasından sonra gerçekleşecek. Almatı 
Uluslararası Havalimanı, TAV Havalimanları 
Holding portföyündeki 15. havaalanı olacak.



MAYIS 2020 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

6
www.turkdunyasibir l ik .org

TÜRKMENİSTAN’DA “ZAFER BAYRAMI” ASKERİ 
GEÇİT TÖRENİ İLE KUTLANDI
Türkmenistan’da İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan 
Zaferin 75. yıldönümü törenler ile kutlandı. Başkent 
Aşkabat’ta Hatıra Parkı’nda 9 Mayıs Zafer Bayramı 
dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Türkme-
nistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhame-
dov’un katıldığı törene; Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcıları, askeri yetkililer, devlet erkânı, basın 
mensupları katıldı.
KAZAKİSTAN’DA VATAN KORUYUCULARI GÜNÜ 
KUTLANDI 
Salgın nedeniyle tüm etkinliklerin iptal edildiği Ka-
zakistan’da, Vatan Koruyucuları Günü dolayısıyla vi-
deo konferans yöntemiyle savunma ve güvenlik ku-
rumlarında çalışanlara rütbe takdim törenleri yapıldı. 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, savunma 
bakanı ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 
24 kişiye rütbelerin verilmesine ilişkin kararnameyi 
imzaladı. Tokayev, yayımladığı kutlama mesajında, 
Kazak ordusunun en iyi geleneklerinin vatanı cesur-
ca koruyan atalarının kahramanlığını devam ettirme-
si olduğunu belirtti. Askerlerin, Kovid-19 salgınıyla 
mücadeleye aktif katılımının takdirle karşılandığına 
işaret eden Tokayev, “Savunma potansiyelinin güç-
lendirilmesi, askerleri ve onların ailelerini destekle-
mek devletimizin öncelikli hedeflerinden.” ifadesini 
kutladı. 20’den fazla subaya rütbe verildi. Kazakistan 
Silahlı Kuvvetlerinin kuruluş tarihi 7 Mayıs, 2013 
tarihinden itibaren Vatan Koruyucuları Günü olarak 
kutlanıyor.
TÜRKMENİSTAN İLE ÖZBEKİSTAN  
ARASINDA ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞME 
Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu 
Başkan Yardımcısı Raşid Meredov ile Özbekistan 
Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı 
Sardor Umurzakov arasında video konferans yönte-
miyle görüşme gerçekleştirildi. Taraflar, geleneksel 
iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkeleri temelin-
de, Türkmenistan ile Özbekistan arasındaki yüksek 
düzeydeki işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile 
getirdiler. Daha önce yapılan anlaşmaların uygulan-
masını ele alan taraflar, dünya ülkeleri için bu zor 
zamanda bölge ülkeleri arasındaki yük taşımacılığını 
kapsamlı bir şekilde desteklemek için ticaret, ekono-
mik, ulaştırma ve lojistik sektörlerindeki işbirliğinin 
genişletilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, hü-
kümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel, Teknik 
ve Kültürel İşbirliği Komisyonu çerçevesinde taraf-
ların işbirliğinin genişletilmesi konusu belirtilirken 
tarım, sağlık, eğitim ve diğer alanlardaki ikili işbir-
liğinin acil sorunları hakkında da görüş alışverişinde 
bulunuldu.

KAZAKİSTAN’DA ÇOCUKLARA AŞI  
YAPILMASI ZORUNLU HALE GELDİ
Kazakistan Meclisi çocuk sağlığı ve sağlık sistemin 
ile ilgili kanunun ikinci kısmında değişiklileri öngö-
ren yeni kanun tasarısını onayladı. Mecliste görüşü-
len kanun taslağında çocuklara zorunlu aşı yapılması 
oy birliği ile kabul edildi.
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK  
EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜNÜ  
KULLANIMA SUNDU 

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 
hazırladığı Türk Edebiyatı İsimler elektronik sözlü-
ğünü hizmete sundu. Yapılan açıklamada, üniversite 
tarafından hazırlanan 16 binden fazla madde ve 62 
bin eser içeren Türk Edebiyatı İsimleri elektronik 
sözlüğünün erişime açıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 
milyon kelimelik bir veri tabanına sahip sözlüğün 27 
ciltlik ansiklopediye eş değer olduğu aktarıldı. Söz-
lüğün 21. yüzyıla (1985 doğumlu) kadar olan şair 
ve yazarları, divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat 
sonrası modern Türk edebiyatını kapsadığı kayde-
dildi. Açıklamada ayrıca, “Türk Edebiyatı İsimler 
Sözlüğü projesi, Anadolu’da Selçuklularla başlayıp 
Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebi 
birikimi toplumla buluşturmayı amaçlıyor. Eski Uy-
gur, Karahanlı, Harezmî-Kıpçak, Çağatay ve Azeri 
sahasındaki isimler de projeye dahil edildi.” ifade-
si kullanıldı. Projenin yeni Türk edebiyatı alanında 
Türkiye ile sınırlı kalmadığı, Balkanlar, Kıbrıs ve Av-
rupa ülkelerinde bulunan ve Türkçe yazan yazarların 
biyografilerine de yer verildiği kaydedildi.
UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KIRIM 
TATAR GAZETECİLERİ SERBEST BIRAKMA 
ÇAĞRISI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Dünya Basın Özgürlü-
ğü Gününde yasadışı olarak alıkonulan Kırım Tatar 
gazetecilerin serbest bırakılması için Rusya’ya karşı 
yaptırımları arttırma çağrısında bulundu. Bakanlık 
tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü’nde Kırım Tatar yurttaş gazetecileri 
olan Remzi Bekirov, Osman Arifmemetov, Rüstem 
Şeyhaliyev, Nariman Memedeminov ve insan hakla-
rı aktivisti Server Mustafayev’in serbest bırakılması 
için uluslararası toplumu Rusya’ya karşı yaptırımları 
arttırmaya çağırıyoruz.” denildi.
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KAZAKİSTAN’IN DIŞ TİCARETİ YILIN İLK 
ÇEYREĞİNDE YÜZDE 2,7 ARTTI
Kazakistan’ın dış ticareti 2020 yılı ocak-mart döne-
minde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 ar-
tarak 21 milyar dolar oldu. Ticaret ve Entegrasyon 
Bakanı Bahıt Sultanov, Bakanlar Kurulu toplantısın-
da, yurt içi ticaretin bu yılın ocak-nisan aylarında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 geriledi-
ğini belirtti. Perakende satışların yüzde 44,7, toplan 
satışların yüzde 27,8 düştüğünü ifade eden Sultanov, 
“Olağanüstü hal uygulanmasıyla ticari tesislerin fa-
aliyetinin askıya alınması ticaretteki düşüşün temel 
sebebi.” dedi.
AZERBAYCAN’DA TİCARİ DOĞALGAZ ÜRETİMİ 
YÜZDE 17,1 ARTTI
Azerbaycan’da ticari doğal gaz üretimi %17,1 arttı. 
Devlet İstatistik Komitesi tarafından açıklanan veri-
ye göre, bu alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluş-
ları ve bireysel girişimciler, bu yılın Ocak-Nisan dö-
neminde 13 milyar manat değerinde ve 2019’un ilgili 
dönemine göre %3 daha fazla sanayi ürünü üretti.
KIRIM, KERKÜK, 12 ADA VE GİRİT’İN  
TÜRKİYE’YE İADESİ İÇİN KRİTİK HAMLE 
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
çatısı altında bulunan 100’den fazla STK, hukuken 
Türkiye’ye ait olduğunu düşündükleri 12 Ada, Girit, 
Libya, Musul - Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgi-
li uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyor. 
Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Halit Kanak, davayı uluslararası en üst mer-
cilere taşıyacakları bilgisini paylaştı.
“TÜRKMENİSTAN – TARAFSIZLIK  
ÜLKESİ” FOTOĞRAF DERGİSİ DÜZENLEDİ
Türkmenistan’da, ülkenin “daimi tarafsız ülke” sta-
tüsünü kazanmasının 25. yılı nedeniyle uluslararası 
fotoğraf sergisi ve konferans düzenlendi. Türkmenis-
tan’da devletin en önemli ilkelerinden biri olarak ka-
bul edilen tarafsızlık anlayışı, ülkenin dış politiksını 
belirleyen en büyük etmen. Bu nedenle Türkmenis-
tan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmıyor, 
topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasına veya 
topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kulla-
nılmasına izin vermiyor ve tarafsızlık statüsünü ze-
deleyeceğini düşündüğü politikalardan kaçınıyor.

DÜNYA BANKASI’NDAN ORTA ASYA  
ÜLKELERİNE KORONAVİRÜS DESTEĞİ
Dünya Bankası Orta Asya ülkelerine koronavirüs 
ile mücadele etmek için 370 milyon dolardan fazla 
destek sağladı. Dünya Bankası Orta Asya Bölgesel 
Direktörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada dünya-
yı etkisine alan koronavirüs salgını  ile mücadelede 
Orta Asya ülkelerine gerekli tıbbi ekipmanların alın-
ması için 370 milyon dolardan fazla fon sağlandığını 
duyurdu. İlk olarak aralarında suni solunum cihazla-
rının da bulunduğu 236 mekanik ventilasyon cihazı 
(IVL), 123 vantilatör ve tıbbi ekipmanların satın 
alınması için Kazakistan’a 27 milyon dolar gönderdi.  
Dünya Bankasının yardım paketinde Tacikistan’a 
27.5 milyon dolar, Kırgızistan’a 21 milyon dolar ve 
ulusal sağlık sistemini geliştirmek ve yoksulları des-
teklemek için Özbekistan’a ise 95 milyon dolar gön-
derilmesi planlandı.
TÜRKMENİSTAN, DTÖ’YE KATILMAK İÇİN 
BAŞVURUDA BULUNDU 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov ülkenin Dünya Ticaret Örgütü’ne göz-
lemci olarak girmesi hususundaki belgeyi imzaladı. 
DTÖ’ye katılma prosedürlerine göre, Türkmenis-
tan’ın gözlemci olarak örgüte kabul etme konusu, 
DTÖ Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısında ele 
alınacak. Türkmenistan’ın DTÖ’ye girmesi ilk kez 
9 yıl önce Avrupa Komisyonu başkanı Jose-Manuel 
Barroso tarafından gündeme getirildi. 2011 yılında 
Aşkabat’a yaptığı ziyarette Barosso, Türkmenistan’ı 
Dünya Ticaret Örgütü’ne katılmaya davet etmişti.
KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDA 
GERGİNLİK
Kırgızistan ile Tacikistan sınırında bulunan “tartış-
malı bölgede” çıkan çatışmada 3 Kırgızistan askeri 
yaralandı. Kırgızistan Devlet Sınır Hizmetleri Basın 
Merkezinden yapılan açıklamada, Batken bölgesinde 
Kırgızistan tarafından kullanılan 50 dönümlük arazi-
nin kullanımı konusunda iki ülke vatandaşları arasın-
da gerginlik yaşandığı, 80 kişilik iki grubun birbirine 
taş atmasıyla büyüyen kavga sırasında Tacikistan ta-
rafının av tüfeği kullandığı ifade edildi.
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KKTC: HAK VE ÇIKARLARIMIZDAN ÖDÜN 
VERMEYECEĞİZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan 
Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum lider-
liğinin bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayın-
lamakla kendilerinin hak ve çıkarlarından ödün ver-
meyeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır, 
Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri 
Bakanları’nın Doğu Akdeniz’e ilişkin gerçeklerden 
yoksun, izlenim yaratmaya yönelik ve bütünüyle 
siyasi bir ortak bildiri yayımladığı hatırlatıldı. Rum 
kesiminin Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin böl-
gedeki haklarını gasbetmek ve çıkarlarına halel getir-
mek gayretinde ısrar ettiği ifade edilen açıklamada, 
bu tür hak ve uluslararası hukuktan yoksun bilindik 
çabaların, KKTC’yi, Doğu Akdeniz bölgesindeki hak 
ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile iş 
birliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoya-
mayacağı vurgulandı.
BDT DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANDI
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’un 
dönem başkanlığında gerçekleştirilen video konfe-
rans toplantısında KOVİD-19 salgınıyla mücadele 
ve küresel salgının, olumsuz ekonomik ve insani so-
nuçlarının üstesinden gelmede işbirliği konuları de-
ğerlendirildi. Toplantıda BDT ülkelerinin başta BM, 
AGİT, AB, AGİK ve DSÖ olmak üzere uluslararası 
kuruluşlarla işbirliğinin yanı sıra üye ülkelerdeki ku-
rumlar arasında işbirliği öncelikleri ayrıntılı olarak 
tartışıldı. Bu bağlamda, özellikle uyuşmazlıkların ve 
çatışmaların çözümünde karşılıklı güvene dayalı iliş-
ki kültürünün güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.
STALİN’İN RESMİ KIRIM SEMALARINDA
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Karasupazar 
(Belogorsk) kentinde, on binlerce Kırım Türkü’nün 
ölümüne sebep olan Sovyet diktatör Josef Stalin’in 
dev resmi, işgalciler tarafından uçan balonla gökyü-
züne havalandırdı.

AZERBAYCAN’DA BİR SÜRE DAHA  
FUTBOL YOK

Azerbaycan’da korona virüs salgını sebebiyle 13 
Mart 2020’de ara verilen futbol ligleriyle alakalı bir 
normalleşme kararı verilmedi. Ülkede profesyonel 
liglerin yakın zamanda başlaması öngörülmüyor.
YUNANİSTAN PARLAMENTOSUNUN TÜRK 
VEKİLLERİ, BATI TRAKYA’DAKİ BASKILARA 
KARŞI HAREKETE GEÇTİ
Batı Trakya’da Ramazan ayını geçirmekte olan Türk 
azınlığa yönelik baskılara karşı Yunanistan Parla-
mentosu’nda yer alan Türk milletvekilleri harekete 
geçti. Rodop bölgesinin KİNAL Partisi Milletvekili 
İlhan Ahmet, konuyu Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Yorgos Kalaycis’e taşıdı. Milletveki-
li Ahmet’in yoğun görüşme trafiği sonrasında Türk 
azınlığın din ve vicdan özgürlüğüne yönelik bu mü-
dahalelerde önemli gelişmeler yaşanacağı öğrenildi.
TİKA, TÜRKMENELİ’YE 5 TIRLIK GIDA 
YARDIMINDA BULUNDU
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Mavi Mey-
dan’da Türkmeneli’nin bütün bölgelerine yardım ko-
lileri dağıttı. Irak Türkmen Cephesi Diyale İl Başkanı 
Semir Salihi, “Türk İşbirliği ve Kooridansyon Ajan-
sı tarafından gönderilen yardım kolilerinden dolayı 
Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Bu yardımlar, Adanaköy, Karatepe, Kızlarbat, ve 
Mendeli bölgelerindeki geliri düşük Türkmen ailele-
re dağıtılacaktır.” dedi.
DOĞU TÜRKİSTAN’DA BAZI TARİHİ CAMİLERİN 
BARA ÇEVRİLDİĞİ İDDİASI
Doğu Türkistan’a yönelik yayınlar yapan Türkis-
tan Press internet sitesinin duyurduğu habere göre, 
Doğu Türkistan’ın Artuş vilayeti Aktu ilçesine bağlı 
Camalterek Köyü Mahallesindeki Pazar Camii, Çin 
Halk Cumhuriyeti yönetimi tarafından yıkıldı. Bunun 
haricinde, kapısına kilit vurularak ibadete kapatılan 
meşhur camilerin olduğu, bu yapıların sadece “Çinli 
ve yabancı turistlerin ziyareti” sırasında açıldığı be-
lirtildi. Bu camilerden bazılarının özellikle bara çev-
rilmiş camiler olduğu ve Çinli turistlerin ilgi odağı 
haline geldiği ileri sürüldü.
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DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARININ  
DÖRDÜNCÜSÜ ERTELENDİ
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nede-
niyle ertelenen ve iptal olan uluslararası etkinliklere, 
Dünya Göçebe Oyunları da dahil oldu. Oyunların 
2021 yılına ertelendiğinin bildirilmesi ile ilgili Türk 
Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev: “Türk 
halklarının ulusal oyunlarını canlandırmak, geliştir-
mek ve korumak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları 
düzenleme girişimi, 2012 yılında Bişkek’te gerçek-
leştirilen 2. Türk Konseyi Zirvesi’nde Kırgız Cum-
huriyeti tarafından ileri sürülmüştür. Girişim Türk 
Konseyi Üye Ülkelerinin Devlet Başkanları tarafın-
dan güçlü bir şekilde desteklenmiş, Üye Ülkelerin ve 
Türk Konseyi Sekretaryasının destekleriyle Dünya 
Göçebe Oyunları bugüne kadar üç kez düzenlenmiş-
tir. Türk Konseyi Devlet Başkanları 4. Dünya Göçebe 
Oyunlarının 2020 yılında Türkiye’de düzenlenmesi-
ni kararlaştırmışlardır. Bununla birlikte, Türkiye’nin 
Üye Ülkeler ve Sekretarya işbirliğinde gerçekleş-
tirmekte olduğu tüm hazırlıklara rağmen, 4. Dünya 
Göçebe Oyunları tüm dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmek 
zorunda kalınmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.
TİFLİS TV KULESİNDEN  
TÜRKMENİSTAN’A JEST 
Gürcistan’ın Tiflis TV Kulesi, Türkmenistan’ın 18 
Mayıs’ta kutlanan Anayasa ve Bayrak Bayramı’na 
dolayısıyla iki gün boyunca Türkmenistan bayrağının 
renklerinde aydınlandı. Dostane etkinlik, Tiflis Be-
lediye Başkanlığı tarafından Türkmenistan’ın Gür-
cistan’daki Büyükelçiliği’nin yardımıyla organize 
edildi. Etkinlik, iki ülke arasındaki yapıcı diyaloğun 
ve Türkmen halkına saygının göstergesi oldu. Gür-

cistan’ın başkenti 
Tiflis’te yer alan bir 
televizyon kulesidir. 
Kule, 1955 yılında 
inşa edilmiş olup 
274.5 metre yüksek-
liğe sahiptir. Kule 
üzerinde düzenli ya-
yın, MMDS, çağrı 
cihazı ve hücresel, 
ticari televizyon ve 
amatör radyo tekrar-
layıcısı gibi iletişim 
sistemleri içermek-
tedir.

ÖZBEK TÜRKÇESİ’NİN KAMUDA ZORUNLU 
HALE GETİRİLMESİNİ ELEŞTİREN RUSYA’YA 
TEPKİ
Özbekistan, devlet teşkilatlarında Özbek Türkçesi 
konuşulmasını zorunlu kılan yasa tasarısını 
eleştiren Rusya’ya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbek dilinde 
çalışma taraftarlarının Özbekistan toplumunda 
azınlık statüsünde olduğu belirtildi. Moskova ayrıca, 
eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan’ı tarih, 
zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık 
olarak Rusça’nın resmi kullanımını korumaya 
çağırdı. Rusça’nın resmiliğinin kalıcılığına dair 
yapılan açıklama, Özbekistan’da ülkenin iç işlerine 
müdahale olarak yorumlandı. Özbek Dışişleri 
Bakanlığı yaptığı açıklamada, henüz yürürlüğe 
girmemiş olan yeni düzenlemelerin uzun süredir 
devam eden kuralların uygulanmasını amaçladığını, 
bu tür kararların devletin iç politikası olduğunu, 
dolayısı ile müdahalesinin kabul edilemez olduğunu 
belirtti.
ULAŞTIRMA ALANINDA TÜRKMENİSTAN İLE 
ÖZBEKİSTAN ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
Türkmen-Özbek Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Komisyonunun üçüncü toplantısı çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkmenistan ile Özbe-
kistan Ulaştırma Bakan Yardımcıları ve ilgili bakan-
lık yetkilileri katıldı. Video konferans yöntemiyle 
yapılan görüşmede, iki ülke devlet sınırları boyunca 
demiryolu ve karayolu taşımacılığı ile ilgili ulaşım 
ve transit alanındaki işbirliği mekanizmalarının ge-
liştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜRKMENİSTAN 73. DÜNYA SAĞLIK 
ASAMBLESİ’NE KATILDI
73. Dünya Sağlık Asamblesi, video konferansı ile 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Dünya Sağlık Örgütü’ne 
üye ülkelerin Sağlık Bakan ve Bakan Yardımcıları, 
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ve temsilcileri katıl-
dı. Toplantıda, Türkmen tarafı, Türkmenistan Sağlık 
ve Medikal Sanayi Bakan Yardımcısı ve Türkme-
nistan’ın Cenevre’deki BM nezdindeki Daimi Tem-
silcisi tarafından temsil edildi. Toplantıda konuşan 
Türkmen temsilcileri, Türkmenistan’daki sağlık sis-
teminin faaliyetleri, uluslararası standartları dikkate 
alan istikrarlı gelişimi anlattı. Türkmenistan’ın DSÖ 
ile daha fazla işbirliği yapmaya kararlı olduğu ifade 
edildi. Tüm insanlığın sağlığını geliştirmeyi ve ko-
rumayı amaçlayan program ve girişimlerin de dahil 
olduğu kaydedildi.
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RUSYA VE ORTA ASYA DIŞİŞLERİ BAKAN 
YARDIMCILARI TOPLANTISI 
Rusya ile Orta Asya ülkeleri; Kazakistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan Bakan 
Yardımcıları toplantısı yapıldı. Toplantı video konfe-
rans formatında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan-
lar özellikle COVID-19 salgını ile mücadele etmeyi 
amaçlayan tüm dünya topluluğu da dahil olmak üzere 
Orta Asya ve Rusya işbirliğini, çabaların güçlendiril-
mesi ve koordine edilmesi konuları ele alındı.
TÜRKMENİSTA ÖZBEKİSTAN-İRAN  
HATTINDA DEMİRYOLU İŞ BİRLİĞİ
Türkmenistan, Özbekistan ve İran arasında demiryo-
lu alanında işbirliğine yönelik video konferans yön-
temiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Üç ülke arasında 
demiryolu ve karayolu yüklerinin transit taşımacılığı 
alanındaki işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi 
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlam-
da taraflar, gıda güvenliğini sağlamak için tarafların 
koordineli faaliyetleri de dahil olmak üzere kesintisiz 
mal tedariki ile ilgili konular da değerlendirdi.
ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN KAÇAK GÖÇE 
KARŞI MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Özbekistan ve Kazakistan hükümetleri arasında 
yasadışı göçle mücadelede işbirliği konulu anlaşma 22 
Mayıs 2020’de yürürlüğe girdi. Özbekistan Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, belgede, 
yasadışı göçe karşı mücadelede tarafların etkileşimi, 
iki devletin topraklarında yasadışı olarak ikamet 
eden kişilerin belirlenmesi ve tescili, ayrıca taraf 
çalışanlarının bilgi ve deneyim alışverişi, mesleki 
gelişimi ve ortak operasyonel ve önleyici tedbirlerin 
düzenlenmesi öngörülmektedir. Belge, 15 Nisan 
2019’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 

Tokayev’in Özbekistan’a 
gerçekleştirdiği ziyareti 
kapsamında imzalandı 
ve bu yıl 26 Mart’ta 
onaylandı.

AZERBAYCAN’DA KÜLTÜR BAKANI  
YOLSUZLUK İDDİASI İLE GÖREVDEN ALINDI 
Azerbaycan’da Kültür Bakanlığına yolsuzluk ve gö-
revi kötüye kullanma nedeniyle operasyon düzen-
lendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
kararı ile Kültür Bakanı Ebülfez Garayev’in göre-
vine son verildiği açıklandı. 64 yaşındaki Ebülfez 
Garayev, 1994-2001’de Gençlik ve Spor Bakanı, 
2001-2006 yıllarında Gençlik, Spor ve Turizm Ba-
kanı ve 2006-2018’de ise Kültür ve Turizm Bakanı 
olarak görev yaptı. Garayev, 2018 yılından itibaren 
ise Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak 
görev yapıyordu.

TÜRK KENEŞİ, TÜRK AKADEMİSİ TARAFINDAN 
DÜZENLENEN ULUSLARARASI VİDEO 
KONFERANSINA KATILDI

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev, 
21 Mayıs’ta Türk Akademisi’nin 10. Yıldönümü do-
layısıyla düzenlenen “Abay ve 21. Yüzyıl: Çağların 
Öğretimi” temalı Uluslararası Video Konferansına 
katıldı. Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan 
Kıdıralı başkanlığındaki konferansa Üye Devlet-
lerden Bakanlar, UNESCO, TÜRKSOY ve TurkPA 
Temsilcileri ile önde gelen bilim adamları, ünlü Tür-
kologlar, araştırmacılar ve Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Başkurdistan, 
Moğolistan ve Türkiye’den devlet kuruluşları ka-
tıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Raev ko-
nuşmasında 10. yılını Türk Akademisi’ni kutladı ve 
uluslararası düzeyde yürüttüğü önemli faaliyetlerin 
yanı sıra özellikle Türkoloji alanında önemli bilimsel 
yayınları da vurguladı. Akademi’nin dünya çapında 
ortak Türk kültürünü geliştirme çabalarını da takdir 
etti. Türk Kültürünün saygın isimlerinden Abay için 
yapılacak kutlamaların kendisini sadece Türklere 
değil tüm dünyaya tanıtacağını belirtti. Genel 
Sekreter Yardımcısı ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un 
sözleriyle “Abay, Kazak halkının entelektüel, ruhsal 
temsilcisidir. Abay, tüm Türk kültürünün dünya 
çapında başarısıdır ” açıklamasını yaptı.
KONUT İHTİYACI OLAN AİLELER İÇİN YENİ BİR 
DESTEK 
Özbekistan’ın Andijan kentinde yapılan toplantıda 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, nüfusun yaşam 
koşullarını iyileştirmeye, bölgede altyapı geliştirme-
ye özel önem verdi. Devlet başkanı, Andijan bölge-
sindeki 819 ailenin uygun sübvansiyonları alacağı 
konut ihtiyacı olan aileler için yeni bir destek sistemi 
getirilmesi gerektiğini vurguladı. 642 kilometrelik 
yolların ve 85 kilometrelik içme suyu şebekelerinin 
inşa edilmesi ve onarılması, 7. sınıftan başlayarak 
eğitimin kalitesinin artırılması, mesleki rehberliğin 
düzenlenmesi konusunda talimatlar verdi. Mirziyo-
yev, “En önemlisi, gençlik ve kadın meseleleriyle 
ilgileniyorum. Desteğe ve ilgiye ihtiyaçları var. Eğer 
bilgi sahibi olurlarsa, en sevdikleri iş, hayattaki yer-
lerini bulacaklar ve dünya görüşleri değişecek. Daha 
sonra ebeveynler ve aileler devletten memnun kala-
caklar ” şeklinde açıklamada bulundu.
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ULUSAL COÇUK TIP MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
Taşkent’in Yashnabad bölgesinde Ulusal Çocuk Tıp 
Merkezi inşaatı tamamlandı. Baum Corporation’ın 
projesi kapsamında Kore Cumhuriyeti’nin desteğiy-
le inşa edilen merkezin toplam maliyeti 130 milyon 
doları aştı. Dört katlı tıbbi binada 280 yatak ve gün-
de 250 hasta kabul edecek poliklinik bulunmaktadır.  
Merkez, manyetik rezonans görüntüleme, çok sarmal 
bilgisayarlı tomografi, DNA analizörü ve kanseri ön-
ceden tespit etmeyi sağlayan modern teknolojilerle 
donatıldı.  Merkezde çalışmak üzere Güney Kore’de 
100’den fazla doktor ve hemşire eğitim aldı.
TÜRKMEN TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN  
RUSYA’YA İHRACATI 
Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Rusya 
Ticaret ve Sanayi Odası arasında video konferans 
yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Türkmenistan’ın tekstil ürünlerinin Rusya’ya ihra-
cat olanakları ele alındı. Toplantıda Türkmenistan ile 
Rusya Federasyonu arasındaki mevcut işbirliğinin 
yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin 
konular ele alındı. Tarafların ilgisi, ticaret ve takas 
faaliyetleri alanında işbirliğini genişletme imkânla-
rına dikkat edildi, özellikle Türkmenistan’dan ürün 
tedarikine olan ilgi dile getirildi. Katılımcılar, Türk-
menistan’da üretilen tekstil ürünleri, iplik ve pamuk 
ürünlerinin Rusya’ya tedariki konusunda görüş alış-
verişinde bulundu. Türkmen-Rus işbirliğinin geniş-
letme sürecinden duydukları memnuniyeti dile getir-
diler.
JAPONYA’NIN TÜRKMENİSTAN’DA  
DOĞALGAZ KURMA PLANI
Türkmengaz ve Türkmenkimya Devlet Kurumu yet-
kilileri, Japonya’nın Mitsubishi şirketinin temsilcileri 
ile video konferans eşliğinde bir toplantı gerçekleştir-
di.  Toplantıda, kimya ve petrol ve gaz endüstrisinde 
daha önce mutabık kalınan anlaşmaların uygulanma-
sı ve işbirliği alanları değerlendirildi. Japon şirketi-
nin katılımıyla Türkmenistan’da Orta Asya’nın en 
büyük tesislerinden Garabogazkarbamid tesisi inşa 
edilerek, dünya pazarında büyük rağbet gören azotlu 
gübre üretimi başlatıldı. Türkmenistan Devlet Başka-
nı’nın Ekim 2019 tarihinde Japonya’ya gerçekleştir-
diği ziyarette Mitsubishi şirketinin katılımıyla Türk-
menistan’ın yeni amonyak ve üre fabrikasının inşas 
edilmesine yönelik mutabakat sağlanmıştı. Türkmen-
gaz Devlet Kurumu yetkilileri ile yapılan çevrimiçi  
görüşmede, yılda 10 milyar metreküp pazarlanabilir 
gaz üretimi için bir tesisin ön teknik proje hazırlan-
ması konusu ele alındı. Bu tesisin Galkınış doğalgaz 
sahasında yapılması öngörülmektedir.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ ANAOKULLARINDA 
TÜRKÇE DERS İSTİYOR
Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB), Batı Trakya Azın-
lığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Batı Trakya 
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD)  ve 
Batı Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği 
(BTAOEB) tarafından yayımlanan ortak açıklama-
da, Yunanistan Eğitim Bakanlığınca gelecek yıldan 
itibaren bazı anaokullarında uygulanması planlanan 
“Anaokulunda İngilizce Dil Etkinlikleri” adı altın-
daki pilot uygulama kapsamında, azınlığın yaşadığı 
bölgelerdeki anaokullarında İngiliz dilinin yanı sıra 
Türkçenin de öğretilmesi istendi.  Türk Azınlığın, 
Lozan Antlaşması uyarınca eğitim özerkliği ve hak-
ları bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler 
kullanıldı: “Azınlık tarafından ifade edilen hassasi-
yetler de göz önüne alınarak bu uygulamaya azınlığın 
yaşadığı bölgelerdeki anaokullarında yer verilmesi 
ve İngiliz dilinin yanı sıra Türk dilinin de aynı ya-
ratıcı faaliyetlerle öğretilmesi talebimizi yetkili ba-
kanlığa iletmek isteriz.  Avrupa Birliği içerisinde çift 
dilli eğitim veren sayısız anaokulu olduğu gerçeğin-
den de hareketle, hem Lozan Antlaşması’ndan elde 
edilen bir eğitim hakkı hem de Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Bildirgesi’nden doğan bir hak olarak 
azınlığımızın bu talebi ivedilikle Yunanistan’ın yet-
kili makamlarında artık karşılık bulmalıdır.” şeklinde 
dile getirildi.
TÜRKMENİSTAN İLE AZERBAYCAN FİBER 
OPTİK İLE BAĞLANACAK
Türkmenistan’ın Türkmen İletişim Ajansı ile Azer-
baycan’ın Azer Telekom şirketi arasında video kon-
feranslı bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Türkmenistan 
ile Azerbaycan arasında Hazar Denizi altından fiber 
optik kablonun döşenmesi konusu ele alındı. Projenin 
uygulanmasının Türkmenbaşı ve Siyazan şehirlerini 
birbirine bağlayacağı ve Asya ile Avrupa arasındaki 
telekomünikasyon köprülerinin geliştirilmesinde iş-
birliğini güçlendireceği kaydedildi. Türkmen tarafı 
projenin uygulanması için ekonomik, teknik ve ilgili 
diğer hususların dikkate alınması ve koordinasyonu 
için teklifler hazırladığını dile getirdi.
ÖZBEKİSTAN’DA İŞSİZLİK ORANLARI 
AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Yardımcısı Dilshod Sultanov yaptığı 
açıklamada, Özbekistan’daki genel işsizlik oranının  
%9,4 olarak belirlendiğini kaydetti. En yüksek işsiz-
lik oranı %9.8 ile Semerkant ve Surkhandarya bölge-
lerinde görülürken, Cizzakh, Kashkadarya, Syrdarya 
ve Fergana bölgelerindeki işsizlik %9,7 oranında.
Özbekistan’daki en düşük işsizlik oranı ise %7,8 ile 
Taşkent’te.
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TUZHURMATU’DA BAŞARILI ÖĞRENCİLER 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
Türkmence eğitimine destek amacıyla Selâhaddin 
Eğitim Genel Müdürlüğündeki Türkmence Eğitimi 
bölümü müdürü Nihat Kuşçu, Türkmen Tuzhurmatu 
ilçesinde, Koronavirüsüne karşı bilinçlendirme fa-
aliyetleri ve etkileyici Ramazan hikâyeleri sunan 
başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Selâhaddin Eğitim 
Genel Müdürlüğündeki Türkmence Eğitimi bölümü 
müdürü Nihat Kuşçu, Tuzhurmatu ilçesindeki başarı-
lı öğrencileri ödüllendirdiklerini belirtti. Daha sonra 
El Seyyab kız okulu ve el Eriç anaokulu öğrenciler 
ödüllendirildikleri için teşekkürde bulundular.

TOKAYEV, BARIŞÇIL GÖSTERİLERE İZİN VEREN 
KANUNU İMZALADI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert  Tokayev  
toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda yapılan 
değişikleri onayladı. Kazakistan Senatosu’nda görü-
şülen kanunda barışçıl maksatla düzenlenecek göste-
rilere izin veren yasa kabul edildi. Yeni yasaya göre 
mega kentlerde belirlenen 3 alanda gösteriler düzen-
lenebilecek. Mitinglere katılanların sadece tıbbi mas-
ke giymesine izin verilen yeni kanunda, gösterilerin 
ulaşım ve halkın serbest dolaşımını engellemeyecek 
şekilde belirlenen bölgelerde yapılması uygun görül-
dü. Yeni kanunda ayrıca miting düzenlemek için ye-
rel yönetimlerden izin alma şartı kaldırıldı ve yerine 
ilgili makamları bilgilendirme şartı getirildi.
KIRGIZİSTAN TÜRKMENİSTAN’DAN ELEKTRİK 
ENERJİSİ SATIN ALACAK
Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kazakis-
tan’dan elektrik enerjisi satın almak için görüşme-
lerde bulundu. Kırgızistan Ulusal Enerji Holdingi 
Başkanı Aytmamat Nazarov konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada Kırgızistan’ın elektrik satın alma ihti-
yacının Toktogul rezervuarındaki sudaki azalmadan 
kaynaklandığını, hâlihazırda Türkmenistan, Kazakis-
tan ve Tacikistan ile görüşmelerin sürdüğünü ifade 
etti. Nazarov, “Kırgızistan komşu ülkelerden 1 mil-
yar kilovat saate kadar ithalat yapmayı planlıyor, an-
cak her yöndeki tedarik maliyeti ve hacmi hakkında 
konuşmak için henüz çok erken” dedi. 

ÖZBEKİSTAN VE KAZAKİSTAN EKONOMİK 
ORTAKLIĞINI GENİŞLETİYOR
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov 
ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar 
başkanlığında, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın 
güçlendirilmesine yönelik mekanizmaları tartışmak 
üzere video konferans yoluyla hükümetlerarası 
görüşmeler yapıldı. Taraflar, Uluslararası Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Merkezi’nin (ICTEC) kurulması 
girişiminin mevcut durumunu ve mevcut ticaret 
engellerini kaldırmaya yönelik tutarlı çalışmalarda 
kaydedilen ilerlemeyi tartıştı. Ayrıca belirlenen 
öncelik alanları çerçevesinde iki ülke arasındaki 
endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik 
tedbirler de dikkate alındı. Toplantıda endüstriyel 
işbirliği alanında Özbekistan ile Kazakistan 
arasındaki işbirliğini genişletme ve derinleştirme 
konularında ortak mutabakata varıldı.
KERKÜK’TE KUZEY PETROL ŞİRKETİ’NDE 
TÜRKMENLERE GÖREV VERİLMİYOR
Türkmenler Kuzey Petrol Şirketinde bulunan tüm 
görevlerden göz ardı edilmiş durumda. “Kerkük’te 
görev dağılımında %32 oranı uygulansın” çağrıları-
nın karşılıksız kaldığı kurumlardan birisi de  Kuzey 
Petrol Şirketi. Kuzey Petrol Şirketinde genel müdür 
ve genel müdür yardımcısının yanında şirket bünye-
sinde yer alan 15 ana kurulda da Türkmenlere yer 
verilmiyor. Kuzey Petrol Şirketi’nin bünyesinde bu-
lunan 15 ana kurulda ise;  Üretim İşleri Genel Mü-
dür Yardımcılığı, Salahattin Petrol  Kurulu Müdürü, 
Tıbbi Kurul Müdürlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolo-
jisi Müdürlüğü, Mühendislik Kurulu Müdürlüğü, İç 
Denetim Müdürlüğü, İdari Kurul Müdürlüğü, Proje-
ler Kurulu Müdürlüğü, İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık 
ve Güven Kurulu Müdürlüğü, Nineva Petrol Kuru-
lu Müdürlüğü, Petrol Yatakları Kurulu müdürlüğü, 
Operasyonlar Kurulu Müdürlüğü, Mali Kurulu Mü-
dürlüğü ile Hizmetler ve Kaynaklar Müdürlüğünün 
yanı sıra Kerkük Rafineri Müdürlüğü, Petrol Ürünle-
ri Dairesi Müdürlüğü ve Kuzey Doğalgaz Müdürlü-
ğü bulunuyor. Fakat buralarda tek bir Türkmen dahi 
görevlendirilmiyor.
KAZAKİSTAN’DA HALKA AÇIK ALANLARDA 
MASKE GİYME ZORUNLULUĞU
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 
karantina tedbirlerine uyulmaması sebebiyle son 
zamanlarda yaşanan ani artışlara dikkat çekti. Başta 
hükümet olmak üzere eyalet ve şehir valilerine 
uyarılarda bulunanan Cumhurbaşkanı, karantina 
tedbirlerini sıkı kontrol edilmesini ve özellikle halka 
açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske giy-
me zorunluluğu getirilmesini istedi. Halkın sağlığı 
için bireysel önlemlerin önemine dikkat çeken Toka-
yev, bu zor durumdan birlikte ve kararlılıkla uygula-
nacak tedbirlerle çıkılacağını hatırlattı.
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TÜRKMENİSTAN İLE AFGANİSTAN  
ARASINDA GÖRÜŞME 
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ga-
ni’nin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 
Liderler, uluslararası ve bölgesel konular hakkında 
özellikle ekonomik işbirliği ve transit yük taşımacı-
lığı alanında önemli bir proje olan Lapis Lazuli Gü-
zergâhının (Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Türkiye Transit Taşımacılık Koridoru) 
aktifleştirilmesi konusuna değindiler. Görüşme sı-
rasında ülkeler arasındaki siyasi, diplomatik, ticari, 
ekonomik, kültürel ve insani bağların yoğunlaştırıl-
masında karşılıklı ilgi dile getirildi. Liderler, doğal-
gaz, ulaştırma ve haberleşme alanındaki işbirliği-
ni öncelikli alanlar olarak belirledi ve bu alanlarda 
kapsamlı projelerin uygulandığı ve bunun sadece iki 
ülkeye değil, tüm Orta Asya’nın refahına hizmet etti-
ğini dile getirdiler.
ÖZBEKİSTAN’DAN ULUSAL SERBEST 
ÇALIŞANLAR MERKEZİ OLUŞTURMA KARARI
Milli Eğitim Bakanlığı, Özbekistan Cumhuriyeti Bil-
gi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı, bireylerin web 
serbest meslek eğitimi, yeniden eğitim, ileri eğitim 
ve ikamet statüsü vermek için sınırlı bir sorumluluk 
şirketi şeklinde Ulusal Serbest Çalışanlar Merkezi 
oluşturulması konusunda önerilerde bulundu. Öneri-
ler içinde; uzaktan da dahil olmak üzere dünya dışı 
ilkelere dayanarak web serbest çalışanlarının eğitimi, 
yeniden eğitilmesi ve ileri düzeyde eğitimi üzerine 
kurslar düzenlenecek ve bu dersleri başarıyla tamam-
layan öğrencilere sertifika verilecek.  Merkez sakin-
leri için geçici işgücü belgesi tahsilinden alınan fon-
ların %60’ı serbest meslek sahipleri tarafından sosyal 
vergi ödenerek Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Ba-
kanlığı uyarınca bütçe dışı emeklilik fonuna gönde-
rilecek, fonların yüzde %40’ı ise merkezin hesabına 
aktarılacak.
TÜRKMENİSTAN İLE RUSYA ARASINDA 
ELEKTRİK ENERJİ İŞBİRLİĞİ
Türkmenistan Enerji Bakanlığı ile Rusya Enerji 
Bakanlığı arasında video konferans yöntemiyle bir 
toplantı yapıldı. İki ülke arasında özellikle elektrik 
enerjisi alanında önemli işbirliği potansiyelinin ol-
duğu ifade edilen toplantıda, enerji alanında işbirliği 
konusunda Türkmenistan Enerji Bakanlığı ile Rusya 
Federasyonu Enerji Bakanlığı arasında Mutabakat 
Zaptının hazırlanması konusu görüşüldü.

KIRGIZİSTAN VE ALMANYA ARASINDA TEKNİK 
VE MALİ İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞMA İM-
ZALANDI
Kırgızistan ve Almanya hükümetleri arasında 2019-
2020 yıllarını kapsayan teknik ve mali işbirliği ko-
nusunda anlaşma imzalandı. Kırgızistan Ekonomi 
Bakanlığı binasında gerçekleşen anlaşmaya Ekonomi 
Bakanı Sancar Mukanbetov ve Almanya’nın Bişkek 
Büyükelçisi Monika Iversen katıldı. İmzalanan an-
laşma çerçevesinde ikili finansal ve teknik işbirliği 
yoluyla tahsis edilen hibe fonlarının tutarı 41,8 mil-
yon avro. Bu fonlar, Meclis’teki anlaşmaların onay-
lanmasından sonra Almanya tarafından sağlanacak.

TOTAL ŞİRKETİNDEN, HAZAR’IN  
TÜRKMEN KIYISINA BÜYÜK İLGİ
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile 
Fransız Total şirketi yetkilileri arasında toplantı ger-
çekleştirildi. video konferans yöntemiyle yapılan 
görüşmede, Türkmenistan’ın enerji ve hidrokarbon 
hammaddeleri alanında büyük bir potansiyele sahip 
olduğu, bu alanda yabancı yatırımcılar da dahil ol-
mak üzere geniş bir işbirliği politikasının izlendiği 
ifade edildi. Taraflar Hazar Denizi’nin Türkmen kıyı-
sında enerji bloklarının geliştirilmesini ve bu sektör 
için jeolojik ve jeofizik bilgiler konusundaki işbirli-
ğine değindi. Aynı zamanda, sektördeki en son tekno-
lojilerin ve dijital sistemlerin tanıtılmasına ve ülkede 
öncelik verilen kalifiye elemanların eğitimi alanında 
işbirliğine özel önem verildi.
AZERBAYCAN UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ, GÜVEN 
MEKTUBUNU SUNDU
Azerbaycan’ın yeni atanan Ukrayna Büyükelçisi El-
mira Akhundova, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodı-
mır Zelenskiy’e güven mektubunu sundu. Büyükelçi 
Elmira Akhundova, Ukrayna’daki diplomatik mis-
yonu süresinde iki ülke arasındaki üst düzey bağları 
daha da derinleştirmek ve genişletmek için her türlü 
gayreti göstereceğini ifade etti. Ukrayna Cumhurbaş-
kanı Volodımır Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı ile yakın zaman önce gerçekleşen telefon görüş-
mesini işaret ederek, iki ülke arasında daha fazla iş 
birliği için ilişkilerin daha da genişlemesi yönündeki 
beklentilerini dile getirdi.
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TAŞKENT’İN SERGELİ BÖLGESİNDE YENİ BİR 
EKOPARK AÇILDI 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in katılımıy-
la başkentte yeni bir park açıldı. Oluşturulan Çiçek 
Bahçesi Parkı, Sergeli ilçesinde 5 hektarlık bir bahçe 
ve aynı büyüklükte modern bir çiçek merkezi de da-
hil olmak üzere toplam 10 hektarlık bir alana sahip. 
Türk şirketi Natural Peyzaj ile işbirliği ile inşa edilen 
kültür ve eğlence merkezinde 200 iş olanağı sağlanır-
ken parkta, manolya, fotinia, karaçam, ladin, akçaa-
ğaç “Crimson King” başta olmak üzere 30 türden 6 
binden fazla süs ağacı ve 20 farklı türden 60 binden 
fazla çalı bulunuyor.
KUZEY MAKEDONYA İSLAM BİRLİĞİ’NİN YENİ 
BAŞKANI ŞAKİR FETAHU’DAN İLK BASIN 
TOPLANTISI
Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) 
yeni Başkanı Şakir Fetahu, vekaleten göreve seçil-
mesinin ardından ilk kez başkent Üsküp’te bulunan 
İslam Birliği merkezine gelerek, ilk basın toplantısı-
nı düzenledi. Fetahu, başkanlık görevinin büyük bir 
sorumlulukla yerine getirmek adına kendisine ema-
net edildiğini söyledi. Bu görevin değerli ve manevi 
sorumluluğu olduğunu dile getiren Fetahu, “Kuzey 
Makedonya İslam Birliği, ülkede ve yurt dışındaki 
Müslümanların dini yaşamını organize eden tek ku-
rumdur. İslam Birliği faaliyetlerini, Kuran’a, sünne-
te, kendi tüzüğüne, hukuki fiiller ve Dini Topluluk ve 
Dini Grupların Yasal Konumu Kanunu’na dayandır-
maktadır.” şeklinde konuştu. Kuzey Makedonya İs-
lam Birliğinin bir önceki başkanı Süleyman Recepi, 
27 Mayıs’ta yapılan olağanüstü toplantı sonucunda 
İslam Birliğinin tüzüğü doğrultusunda, başkanlık 
üyelerinin üçte ikisinden fazlasının oyuyla görevden 
alınmıştı.

KERKÜK’TE 2 IŞİD ÜYESİ YAKALANDI
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, 
2 IŞİD mensubunun Kerkük kent merkezine sahte 
kimliklerle sızdığına yönelik bir ihbarı değerlendi-
rerek, kaldıkları eve baskın düzenlediklerini söyledi. 
Baskında 2 IŞİD mensubunun yakalandığını ifade 
eden Kemal, yapılan ilk sorgunun ardından mahke-
meye sevk edildiğini ifade etti.

KIRGIZİSTAN-BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN-
LIK MÜSTEŞARLARI ARASINDA TOPLANTI

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Azizbek 
Madmarov ve Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Müs-
teşarı Petko Doykov başkanlık etti. Siyasi istişare 
toplantısında, ikili ve çok taraflı işbirliğinin güncel 
konuları yanında orta vadede ikili işbirliği yol harita-
sının çerçeveleri ele alındı. Taraflar, iki ülkenin par-
lamentoları ve sektörel departmanları da dahil olmak 
üzere siyasi diyalogu ve temasları genişletme konu-
sunda anlaştı. Yatırım ve iş etkinlikleri, iş misyonları 
organize etmek ve ilgili şirketler arasında doğrudan 
temas kurmak da dahil olmak üzere çeşitli alanlar-
da ticaret ve ekonomik bağların güçlendirilmesi ko-
nuları ayrıntılı olarak tartışıldı. İstişareler sırasında 
taraflar, uluslararası örgütler çerçevesinde etkileşim 
konularına ve BM yasal organlarına karşılıklı des-
tek, Kırgızistan ile AB arasındaki işbirliği konusuna 
değindi ve ayrıca konsolosluk konularında görüş ve 
önerilerde bulundu.
AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ, TÜRKİYE İLE 
İMZALANAN 4 ANLAŞMAYI ONAYLADI
Azerbaycan parlamentosu, 25 Şubat 2020’de Ba-
kü’de iki ülke cumhurbaşkanının katılımlarıyla dü-
zenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
8’inci Toplantısı’nda imzalanan “Askeri Mali İşbir-
liği Anlaşması”, “Tercihli Ticaret Anlaşması”, “Gü-
venlik İşbirliği Anlaşması Ek Protokolü” ile “Vize 
Muafiyeti Anlaşması”nı görüşerek onayladı. Vize 
Muafiyeti Anlaşması ile iki ülke arasındaki vize mu-
afiyeti süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı. Tercihli 
Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasında belirli ürün-
lerin ticaretinde kota ve gümrük vergisi uygulanma-
yacak. Anlaşmanın uygulanması için iki ülkenin yet-
kili ve uzmanlarından oluşan bir komite kurulacak. 
Askeri Mali İşbirliği Anlaşması’na göre ise Türkiye 
Azerbaycan’a 200 milyon Türk lirası değerinde mali 
yardımda bulunacak. Anlaşmaya göre Azerbaycan bu 
meblağla Türk savunma sanayisi şirketlerinden ürün 
ve hizmet alacak. Anlaşmalar, iki ülkenin cumhur-
başkanları onayladıktan sonra yürürlüğe girecek.
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MAYIS AYI SONU İTİBARİYLE TÜRK DÜNYASINDAKİ KORONAVİRÜS DURUMU
(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricindeki bağımsız Türk devletlerine ilişkin veriler,

devletler tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile paylaşılan resmî verilerdir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayması sebebiyle

KKTC’ye ilişikin veriler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilerden derlenmiştir.
Moldova ve Rusya’daki Türk yurtlarındaki veriler ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün

ülke genelindeki toplam vakaları açıklayıp bölgelere ilişkin verileri sunmaması sebebiyle
ilgili devletlerin Sağlık Bakanlıkları aracılığı ile paylaşılan verileri kapsamaktadır.
Geçen sayımızdaki tablomuzda bulunan Doğu Türkistan ve Güney Azerbaycan’a
ilişkin veriler, Çin ve İran’ın veri akışındaki sağlıksız durumu göz önüne alınıp

kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına tablomuzdan çıkartılmıştır.)

Ülke/Bölge Toplam Vaka Toplam Ölüm

Azerbaycan 5.246 61

Kazakistan 10.858 38

Kırgızistan 1.748 16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 108 4

Özbekistan 3.554 14

Türkmenistan 0 0

Türkiye 163.103 4.515

Altay Cumhuriyeti (Rusya) 132 -*

Başkurdistan (Rusya) 3.337 -*

Çuvaşistan (Rusya) 2.973 -*

Tataristan (Rusya) 3.244 -*

Hakasya (Rusya) 985 -*

Tuva Cumhuriyeti (Rusya) 1.115 -*

Yakutistan (Rusya) 2.042 -*

Gagauzya (Moldova) 463 16

Kırım 385 -**

*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.
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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 
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
Yaş Türkistan Haber, www.twitter.com/turkyurduhaber 
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
Yayın Nu. 38: Aprel 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
Yayın Nu. 39: Mayıs 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
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