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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Temmuz 2020 konulu sayısı-
nı 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, “Temmuz 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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KKTC’DE 75 GÜN ARADAN SONRA İLK KORONA-
VİRÜS VAKASI
Nisan ayından bu yana yeni Kovid-19 vakası görül-
meyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
75 gün aradan sonra ilk vaka tespit edildi. KKTC 
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, Türki-
ye’den gelen 434 yolcuda yapılan testler sonucunda 
KKTC’ye deniz yolu ile gelen yolcular arasından bir 
pozitif vaka tespit edildiğini söyledi.
TÜRKMENİSTAN İLE İRAN GAZ ANLAŞMAZLIĞI-
NA TAHKİM KARARI 
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Ulusal İran Gaz 
Şirketi (NIGC) ile Türkmengaz Devlet Kurumu ara-
sındaki doğalgaz borcu konusundaki anlaşmazlık 
hakkında her iki taraf için karar verdi. Verilen karar 
tahkim kurallarına göre her iki tarafın rızası olmadan 
açıklanmayacak. İran Petrol Bakanlığı’nın konuyla 
ilgili yaptığı basın açıklamasında, Türkmengaz Dev-
let Kurumu ile Ulusal İran Gaz Şirketi arasındaki du-
ruşmanın kazanan ya da kaybeden olmayan ticari bir 
dava olduğu belirtilirken “Bu karar, iki dost ve kom-
şu ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine yol 
açacak” ifadeleri kullanıldı.
NUR SULTAN’DA ELBAŞI’NIN HEYKELİ AÇILDI 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Toka-
yev Milli Savunma Üniversitesi’nin önünde Kaza-
kistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı 
Nursultan Nazarbayev’in heykelinin açılış törenine 
çevrimiçi katıldı. Kasım Cömert Tokayev yaptığı ko-
nuşmada, Nursultan Nazarbayev’in bağımsız devle-
tin stratejik gelişme yolunu çizen ve ortak hedefler 
uğruna milletin birlik beraberliğini perçinleştiren, 
çağdaş Kazakistan’ın kurucusu olduğunu dile getirdi. 
Tokayev, “Barış ve istikrar, refah ve birlik beraberlik, 
bunlar Elbaşı’nın dengeli politikasının semereleridir. 
Her devletin tarihinde iz bırakan eşsiz şahsiyetler var. 
Genç nesillere düşen vazife, bu şahsiyetlerin değeri-
ni bilmek ve kazanımlarına saygı duymaktır.” diye 
konuştu.

AZERBAYCAN, AFGANİSTAN VE TÜRKMENİS-
TAN CUMHURBAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin 
girişimiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbankulu Ber-
dimuhammedov ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref 
Gani Ahmedzai arasında video konferans şeklinde 
üç taraflı bir toplantı yapıldı. Devlet Başkanları, kı-
talararası transit ulaşım koridorlarının oluşturulma-
sına yönelik projelerin uygulanmasının bölgesel ve 
uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkileri ve evrensel 
sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmeye hizmet ede-
ceğini belirttiler.

KERKÜK’TE TOPLU ÖLÜM FACİALARI YAŞAN-
MASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR 
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Irak Mec-
lisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 
yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınının Irak’ın 
Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kent-
teki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini bildirdi. 
Salihi, hastane ve sağlık merkezlerinin yetersiz kal-
dığını dolayısıyla kentte ortalama günlük 5-10 arası 
hastanın hayatını kaybettiğini belirtti. Hastaneye kal-
dırılan Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü bile temin 
edilmediğini, terör örgütü IŞİD ve iç savaşlar yüzün-
den sağlık altyapısının olumsuz etkilendiğine değin-
di. Kentte yerel hükumet ve Kovid-19’la mücadele 
için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu 
ifade ederek, Kerkük’te toplu ölüm faciaları yaşan-
masından endişe duyduklarını vurguladı.
TÜRKMENİSTAN’DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ
Türkmenistan’da Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bazı 
bakanlıklara yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu bağ-
lamda Mahricemal Mekandurdyevna Mammedova 
Bakanlar Kurulu Başkan Vekilliğine, Batır Aman-
geldiyevich Amanov Türkmengaz Kurumundan 
Sorumlu Devlet Bakanlığına, Muhammetgeldi Nur-
geldiyevich Serdarov Maliye ve Ekonomi Bakanlığı-
na, Gulmurat Nurmuradovich Agamuradov Spor ve 
Gençlik Politikaları Bakanlığına ve Orazgeldi Aman-
durdyevich Gurbanov Eğitim Bakanlığına atandı.



TEMMUZ 2020TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
5

KAZAKİSTAN’DA FUTBOLA İKİNCİ KEZ ARA
Kazakistan’da yaklaşık üç buçuk aylık aranın ardın-
dan temmuz ayı başında yeniden başlatılan ligler, 
ülke genelinde yeni tip koronavirüsü vaka sayısının 
hızla artması nedeniyle tekrardan askıya alındı.
RUS GÜÇLERİ TARAFINDAN KIRIM’DA TOPLU 
BASKINLAR YAPILDI 
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Rus askerler 
tarafından Kırım Tatarlarının evlerine baskın düzen-
lendi. İnsan hakları savunucusu Lütfiye Zudiyeva, 
konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yap-
tığı açıklamada, “Kırım’da Rusya Ceza Kanunu’nun 
205/5. maddesi çerçevesinde suçlanan bir grup Müs-
lüman daha olacak.” ifadelerini kullandı.

TÜRKMENİSTAN HALK MASLAHATI’NIN TOP-
LANTI TARİHİ KESİNLEŞTİ
Türkmenistan’da Halk Maslahatı’nın yıllık toplantı 
tarihi kesinleşti. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi-
muhamedov tarafından imzalanan karara göre, 2020 
Halk Maslahatı toplantısı 25 Eylül 2020 tarihinde Aş-
kabat’taki Maneviyat Sarayında gerçekleşecek. Bu 
yılkı Halk Maslahatı toplantısında Türkmenistan’ın 
anayasasında değişiklik yapılması için bazı anayasal 
kanunların kabul edilmesi bekleniyor.
NAZARBAYEV KORONAVİRÜSÜ ATLATTI 
Geçtiğimiz ay koronavirüsü testi pozitif çıkan Ka-
zakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev koronavirüsü atlattı. Nazarbayev’in Basın 
Sözcüsü Aydos Ukibay, sosyal medya hesabından 
Nazarbayev’in koronavirüs testlerinin negatif çıktı-
ğını açıkladı.
TİKA, GÜRCİSTAN’DA 45 AHISKA TÜRKÜ AİLE-
NİN EVLERİNİN TADİLATINI YAPTI
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) Gürcistan’ın Ahıska ve Gori şehirlerinde 
ikamet eden 45 Ahıska Türkü aileye, evlerinin tadi-
latını yaparak sera desteği sağladı ve seracılıkla ilgili 
eğitimler verdi.

PEŞMERGE KERKÜK’E YENİDEN DÖNÜYOR

Irak Başbakanı Mustafa Al-Kazimi tarafından im-
zalanan karar neticesinde Irak Kürt Bölgesel Yöne-
timi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge yeniden Kerkük’te 
görevlendirilecek. Öte yandan Irak Türkmen Cep-
hesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Peş-
merge’nin Kerkük’te yeniden görevlendirilmesi gi-
rişimin anayasaya aykırı olduğunu ve Türkmenlerin 
Peşmerge’nin Kerkük’e dönmesini kabul etmeyece-
ğini söyledi. Peşmerge’nin 2017’ye kadar varlığını 
sürdürdüğü Kerkük’ten “günlük 400 bin varil petrol 
çaldığı” ifade eden Turan, bir daha o günleri yaşamak 
istemediklerini söyledi.
KAZAKİSTAN 13 TEMMUZ’U ULUSAL YAS GÜNÜ 
İLAN ETTİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 
ulusa sesleniş konuşması yaparak, 13 Temmuz’u Ko-
vid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas 
günü ilan ettiğini açıkladı. Tokayev salgın nedeniyle 
durumun ciddiyetini koruduğunu ve can kayıplarının 
yaşanmaya devam ettiğini anımsatarak, “Hayatını 
kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum. Bu bizim ortak acımız. Bu nedenle salgından 
hayatını kaybedenler için 13 Temmuz’u ulusal yas 
günü ilan etme kararı aldım.” diye konuştu.
TÜRKMENİSTAN’DA GSYİH İLK ALTI AYDA YÜZ-
DE 5,9 ARTTI
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov başkanlığında düzenlenen genişletilmiş 
bakanlar kurulu toplantısında Ocak-Haziran 2020 
dönemi değerlendirildi. Toplantıya, Meclis Başka-
nı, Bakanlar, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları, 
kamu kurum yetkilileri, rektörler, Aşkabat Belediye 
Başkanı ve vilayet valileri katıldı. Toplantıda ekono-
mik göstergeler hakkında bilgi veren Finans, Maliye 
ve Bankacılıktan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gadırgeldi Müşşikov, yılın altı ayında 
gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5,9; toplam üre-
timin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,4 
artığını söyledi.
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ÇİNLİ YÖNETİCİLERE SORUŞTURMA AÇILMASI 
İÇİN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE Dİ-
LEKÇE SUNULDU
Sürgündeki Doğu Türkistan Hükûmeti ve Doğu Tür-
kistan Ulusal Uyanış Hareketi’ni temsilen bir grup 
avukat, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) 
başvurarak, Çin’in Doğu Türkistan’daki faaliyetleri 
nedeniyle üst düzey Çinli liderlere soruşturma açıl-
ması talebiyle bir dilekçe sundu. Hollanda’nın Lahey 
kentindeki mahkemeye sunulan dilekçede Çin Dev-
let Başkanı Şi Cinping’in de aralarında bulunduğu 
üst düzey Çinli yöneticilere, Uygur Türkleri ve di-
ğer Türk halklarına yönelik uygulanan politikaların 
“Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar” kapsamında 
soruşturma açılması talep ediliyor.
TÜRKMENİSTAN İLE RUSYA ÖZEL SEKTÖRÜ 
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Türkmenistan’ın iş çevrelerinin temsilcileri ile Rusya 
Federasyonu St. Petersburg şehri özel sektör temsil-
cileri arasında düzenlenen çevrimiçi toplantıda ticari 
ve ekonomik işbirliği ele alındı. Toplantıya Türkme-
nistan tarafından Rusya’nın bu büyük şehrine ihracat 
gerçekleştiren bakanlık ve kamu kurumları, Ticaret 
ve Sanayi Odası, Türkmenistan Sanayiciler ve Gi-
rişimciler Birliği, İnşaat ve İnşaat Sanayi Bakanlığı 
temsilcileri katıldı. Rusya tarafında ise Ticaret ve 
Sanayi Odası, çeşitli devlet sektörü temsilcileri, inşa-
at malzemeleri, elektronik malzemeler üreten çeşitli 
şirket yetkilileri katıldı. Görüşmede en üst düzeyde 
mutabık kalınan anlaşmaların uygulanması ve mev-
cut potansiyel bağlamında öncelikli işbirliği alanları 
görüşüldü. Türkmenistan temsilcileri yapı malzeme-
lerinin, tekstil ürünlerinin yanı sıra özel üreticilerin 
çok çeşitli mallarının ihracat olanakları hakkında 
bilgi verdi. Katılımcılar, ticaret ve ekonomik ortaklık 
alanlarını belirlemeyi mümkün kılan düzenli müza-
kerelerin yapılmasının önemine değindiler.
IRAK’TA MERKEZİ HÜKÜMETE TÜRKMEN BAKAN 
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi, Devlet Bakanlığı 
için eski Türkmen Vekil Hasan Beyatlı’yı aday gös-
terek resmi yazıyı meclise gönderildi. Kazımi ayrıca 
meclise söz konusu bakanlığın oylanması için otu-
rum düzenleme çağrısında bulundu.

TÜRKMENİSTAN SAĞLIK BAKANLIĞI, TOZDAN 
KORUNMAK İÇİN MASKE TAKILMASINI ÖNERDİ
Koronavirüs kelimesinin kullanılmasını yasaklaması 
ile dikkatleri üzerine çeken Türkmenistan’da, Sağlık 
Bakanlığı yüksek toz değerleri nedeniyle vatandaşla-
ra maske takmalarını önerdi. Sağlık Bakanlığı’nın bu 
tavsiyesinin Türkmenistan’da bu mevsimde yüksek 
toz bulunmasıyla ilgili olduğu açıklandı. Açıklama-
da, alerjisi ve kronik hastalığı olan kişiler için ha-
vadaki tozun tehlikeli olabileceği bu nedenle tedbir 
amaçlı tek kullanımlık maske kullanılması tavsiye 
edildi.
TİKA’YA KIRGIZİSTAN HÜKÛMETİNDEN ONUR 
ÖDÜLÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek 
Program Koordinatörü Ali Muslu’ya Kırgızistan 
hükumetince onur nişanı takdim edildi. Kırgızistan 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, 
Kırgızistan’da görevi sona eren Muslu’yu Dışişleri 
Bakanlığında kabul etti. Kabulde Niyazaliyev, 
Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin çok yönlü bir şekilde 
devam ettiğinin altını çizdi. Ardından, TİKA Bişkek 
Program Koordinatörü Ali Muslu’ya hükûmet onur 
nişanı ve sertifikası verildi.
TÜRKMENİSTAN İLE TÜRKİYE ULAŞTIRMA ALA-
NINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ GÖRÜŞTÜ
Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşmeden Sorum-
lu Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardım-
cısı Bayramgeldi Övezov ile Türkiye Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu arasında Ko-
vid-19 salgını sonrasında normalleşme dönemin-
de ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşme 
gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle düzen-
lenen toplantıda, Hazar Geçişi ve Bakü-Tiflis Kars 
Demiryolu Hattı gündeme alınırken, Orta Koridor’un 
daha da geliştirilmesi için atılacak adımlar masaya 
yatırıldı. Taraflar, iki ülkenin taşımacılık sektöründe 
işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat 
çekerken karayolu ve demiryolu taşımacılığının yanı 
sıra denizyolu taşımacılığında teknik prosedürlerin 
azaltılması ve birlikteliğin sağlanarak ticari ilişkilerin 
artırılmasına vurgu yaptılar.



TEMMUZ 2020TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

www.turkdunyasibir l ik .org
7

BAKÜ’DE POLİS KARAKOLLARININ SAYISI ART-
TIRILDI 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de mobil polis 
karakollarının sayısı özel karantina rejimi nedeniyle 
arttırıldı. Bakü Devlet Trafik Polis Bürosu Halkla 
İlişkiler Dairesi Başkanı Vagif Asadov, özel 
karantina rejimi nedeniyle Bakü’nün sokaklarının ve 
caddelerinin polis memurları tarafından izlendiğini 
söyledi. Asadov, katı karantina rejiminin sürdüğünü, 
vatandaşların karantina rejimine uygun olarak sadece 
izin aldıklarında evi terk etmeleri ve koruyucu 
ekipman kullanmaları gerektiğini söyledi.
TÜRKMENİSTAN, RUSYA’DAN ANTİVİRAL İLAÇ-
LAR SATIN ALACAK 
Türkmenistan Devlet Başkanı, Rusya’dan antiviral 
ilaç satın alınmasına ilişkin bir Kararname imzaladı. 
Kararnameyle  Sağlık Bakanlığı Eczaneler Birliği’ne 
Rusya federasyonu’ndan antiviral ilaç satın alınması 
için sözleşme yapma yetkisi verildi. Eczaneler Bir-
liği, belirlenen prosedüre uygun olarak, Rusya’dan 
gerekli hacimlerde antiviral ilaç satın alınacağını bil-
dirdi.
RUSYA’NIN KIRIMOĞLU’NA KARŞI AÇTIĞI SÖZ-
DE DAVANIN ÖN DURUŞMASI YAPILDI 
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da işgalcilerin 
Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu hakkında kurguladığı sözde davanın ön 
duruşması yapıldı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğ-
lu’nun avukatı Nikolay Polozov, kapalı olarak ger-
çekleşen duruşmada mahkemeye Kırımoğlu hakkın-
da alınan “Kırım’a giriş yasağı” belgesinin, FSB’den 
(Rusya Federal Güvenlik Servisi) talep edilmesine 
yönelik başvuruda bulunduğunu söyledi. Avukat 
Polozov, “Bu belge çok tuhaf bir şekilde gizleniyor; 
dava belgelerine eklenmemiş. Dava dosyasına sadece 
bir FSB görevlisi tarafından onaylanmış ve böyle bir 
yasak belgesinin var olduğunu doğrulayan bir belge 
eklendi. Ben de yargıca, sadece bir FSB soruşturma 
görevlisi tarafından imzalanmış bir belgeye güvene-
meyeceğimizi söyledim. Ne tuhaf ki, savcı talebime 
karşı çıkmadı. Savcı gizli belgede Kırım’a girişi ya-
saklanan başka insanların isimlerinin de yer alabile-
ceğini belirtti. Böylece, mahkeme FSB’ye talep gön-
dererek Kırımoğlu hakkında alınan yasak kararının 
metnini istedi.” ifadelerini kullandı. Avukat ayrıca, 
dava açılırken birçok usul hatasının yapıldığını ve bu 
durumda davanın incelenmesinin mümkün olmadığı-
nı belirtirken, “Ben ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğ-
lu, onun siyasi nedenlerden ötürü kovuşturulduğu 
kanaatindeyiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu 
dava, Rus yönetiminin devam ettirdiği Kırım Tatarla-
rının sistematik kovuşturulması politikasını sergile-
yen bir dava daha.” dedi.

KAZAKİSTAN, TARIM TOPRAKLARININ YABAN-
CILARA SATILMASINI YASAKLADI 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, 
ülkede tarım topraklarının yabancılara satılmaması 
kararı aldı. Tokayev’in kararıyla, Kazakistan’da top-
rak reformu planlarına ilişkin bir süredir devam eden 
tartışmalar da son buldu. Kazakistan’da tarım toprak-
larının yabancılara satılmasının değerlendirilmesi, 
2016 ülkede protestolara neden olmuştu. Protestolar 
nedeniyle o dönem hükümet, bu konudaki nihai ka-
rarın alınmasını 2021’e dek ertelemişti. Tokayev ise 
kararın 2021’e bırakılmasının bir anlamı olmadığını 
belirtip bu konunun tamamen kapatıldığını söyledi.

ÖZERK BATI TRAKYA MÜZAKERE MECLİSİ’NDEN 
BASIN AÇIKLAMASI
Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi Kurucu Baş-
kanı Ferruh Özkan imzasıyla yayınlanan basın 
açıklaması ile Yunanistan tarafından Batı Trakya 
Türklerine koronavirüs salgını sürecinde yapılan 
haksızlıklara dikkat çekildi. Yapılan açıklamada 
“Özerk Batı Trakya Müzakere Meclisi olarak KO-
VID-19 pandemi sürecinde halkımızın ve bölgemi-
zin Yunanistan tarafından ayrımcılığa uğratılmasını 
şiddetle kınıyoruz. Bu ayrımcılıklar Yunanistan’ın 
bölgemizi artık gözden çıkardığı düşüncelerimi-
zi perçinlemekte ve uluslararası hukuktan doğan 
özerklik haklarımız için mücadeleye toplum olarak 
daha çok sarılmamız gerektiğini ortaya koymakta-
dır.” denildi. Açıklamanın devamında ise, “Viyana 
Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 27. Maddesine 
dayanarak şunu belirtmek isteriz ki Yunanistan’ın 
kendi iç hukukunda yaptığı düzenlemelerle Batı 
Trakya Türklerinin özerklik haklarını gasp etme 
hakkı yoktur. Yani uluslararası hukuk, Batı Trakya 
Türklerine, Yunanistan’ın haklarını çiğnemesinden 
ötürü Sevr anlaşmasının maddelerini geçersiz sayma 
hakkı vermektedir. Dolayısı ile Batı Trakya yeniden 
Neuilly anlaşması ile devletsiz (non-state) bölge 
konumuna geri dönmektedir. Devletsiz bölgede Batı 
Trakya Türkleri hükumet kurabilir, kendi kaderini 
tayin hakkını kullanabilir. Uluslararası hukuk buna 
müsaade etmektedir.” ifadeleri yer aldı.
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TOKAYEV’DEN HÜKÜMETE ULTİMATOM

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 
hükümeti daha sorumlu ve çözüme odaklı çalışmaya 
davet etti. Genişletilmiş hükümet toplantısına katı-
lan Cumhurbaşkanı Tokayev, valilerin ve hükümet 
üyelerinin sorunları çözmede ve talimatları yerine 
getirmede operasyonel ve verimli olması gerektiğini 
söyledi. Toplantıya hazırlık sürecinde bazı valileri ve 
bakanları görevden alması, hatta hükümeti feshetme-
si tavsiyesi verildiğini ve bunun da toplum tarafın-
dan iyi karşılanacağını kaydeden Tokayev, “Benim 
puan kazanmaya ihtiyacım yok, insanların sorunla-
rını duymaya ve dinlemeye hazırım, halkın gözünü 
boyamayacağım. Zaten bazı bakan ve valiler uyarı 
cezası aldı, prensip olarak diğer valiler de bu ceza-
yı hak etti.” dedi. Yaşanan krizin toplumdaki sosyal 
dengesizlikleri, şüpheciliği ve vatandaşların yerel ve 
merkezi otoritelere karşı güvensizliğini gösterdiğini 
ifade eden Tokayev, “Devlet aygıtımız ve genel ola-
rak devlet idare sistemimiz zamanın zorunlulukları-
nın çok gerisindedir. Ayrıca ideolojik aygıt olarak da 
bilgi, deneyim, yaratıcılık ve cesaretten yoksundur. 
Hükümetin yeniden yapılandırılmasına ihtiyacımız 
var. Yerel yönetimin önemli ölçüde güçlendirilme-
sini sağlayan siyasi reformun bir parçası olacak. Bu 
reformlar olmadan ülkenin sosyo-ekonomik kalkın-
masına gerçekten etkili bir ivme veremeyeceğimize 
inanıyorum” dedi.
ÇUBAK HACI CALİLOV HAYATINI KAYBETTİ 
Kırgızistan’da 2010-2012 yılları arasında müftülük 
yapan ve eski Ulema Konseyi Üyesi Çubak Hacı Ca-
lilov 45 yaşında zatürreden hayatını kaybetti.

ERMENİSTAN AZERBAYCAN SINIRINA SALDIRDI
12 Temmuz’da Ermenistan ordusu tarafından başla-
tılan saldırılar sonrasında sınırın Tovuz bölgesinde 
yaklaşık olarak bir hafta süren çatışmalar meydana 
geldi. Çatışmaların ilk gününde biri üsteğmen dört 
Azerbaycan askeri şehit olurken; 14 Temmuz günü 
biri general olmak üzere altı subay ve bir er daha şe-
hit düştü. Ayrıca çatışmalar esnasında Azerbaycan’ın 
Tovuz ili sınırındaki sivillerin yaşadığı Ağdam ve 
Dondar Kuşçu köyleri de Ermenstan ordusu tarafın-
dan hedef alındı.
TÜRKİYE’DEN AZERBAYCAN’A DESTEK
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erme-
nistan’ın Azerbaycan sınırına yönelik saldırılarına 
sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Elbette Azerbaycan 
ordusu gereğini yaptı ve bu saldırıları püskürttü. 
Buradan şunu görüyoruz, Ermenistan özellikle işgal 
ettiği topraklardan, dikkati başka yerlere çekmek is-
tiyor yeni çatışma alanları oluşturarak.” ifadelerini 
kullandı. Ermenistan’ın şu ana kadar hiçbir çözüme 
yanaşmadığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Er-
menistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına 
toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanları-
mızla Azerbaycan’ın yanındayız.” dedi.
TÜRK KONSEYİ, ERMENİSTAN’IN AZERBAY-
CAN’A SALDIRISINI KINADI

Türk Konseyi Genel Sekre-
teri Bağdad Amreyev, Erme-
nistan’ın Azerbaycan top-
raklarına saldırısını kınayan 
bir mesaj yayınladı. Açıkla-
mada, “Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Baghdad Amreyev, 
Ermenistan Silahlı Kuvvet-

lerinin Azerbaycan’ın Ermenistan sınırında yeralan 
yoğun nüfuslu Tovuz bölgesine yönelik saldırısını 
şiddetle kınamakta ve bölgede gerginliğin artmasına 
ilişkin derin endişesini dile getirmektedir.” denildi. 
Amreyev, “Türk Konseyi uluslararası hukukun norm 
ve ilkelerine bağlılığını teyit ederek, Ermenistan-A-
zerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve 
uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlı-
ğı temelinde en kısa sürede çözüme kavuşturulma-
sının önemini yineler. Bu bağlamda, çatışmanın bir 
an önce son bulması, taraflara tansiyonu düşürme 
ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve 
normlarına ve 1993 yılında kabul edilen BM Güven-
lik Konseyi’nin ilgili kararlarına dayanarak çatışma-
yı barış içinde çözmenin yollarını aramaya devam 
etmeleri çağrısında bulunmaktadır.” ifadelerini kul-
landı.
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KKTC BAŞBAKANI TATAR’DAN ERMENİSTAN’A 
TEPKİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbaka-
nı Ersin Tatar, Ermenistan’ın saldırıları sonucu şehit 
olan Azerbaycan askerlerine rahmet dileyerek, Erme-
nistan’nın Kafkaslarda barış ve huzuru engellemeye 
devam ettiğini söyledi. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı her 
zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan’ın yanında 
olmuştur, olmaya da devam edecektir. Yaptıkları asla 
Ermenistan’ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan 
eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeye-
cektir” dedi.
ITC LİDERİ ERŞAT SALİHİ’DEN AZERBAYCAN’A 
DESTEK
Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi, Ermenistan’ın 12 Temmuz 
2020 tarihinde Azerbaycan ordusuna yönelik saldırı-
sını şiddetle kınadı. Saldırıya karşı Azerbaycan’a des-
teğini bildiren Salihi, “Kerkük’ten ordumuza destek. 
Can Azerbaycan’ımıza canımız kurban” ifadelerini 
kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden Ermenile-
rin saldırısını değerlendiren Salihi, “Kocaman şanlı 
bir milletin, birbirinden kopmayacak parçalarıyız 
biz. Azerbaycan’ımız, Türkmeneli’dir. Tovuz-Tavuk, 
Bakü-Kerkük, Telafer de Hocalı’dır. Akan Karabağlı 
Türk’ün kanı ile Tuzhurmatulu Türk’ün kanı aynı-
dır.” şeklinde desteğini dile getirdi.
AZERBAYCAN’DA SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mev-
zilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki 
can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce 
Azerbaycanlı başkent Bakü sokaklarına döküldü. El-
lerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve “Karabağ 
bizimdir bizim kalacak” sloganı atan vatandaşlar, ge-
ceyi seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclis’in 
önünde geçirdi. Gösteriler esnasında “Şehitler ölmez 
vatan bölünmez” ve “Başkomutan, silah ver bize” 
sloganları atılırken, yer yer “Türkiye Türkiye” sesleri 
duyuldu.
TBMM’DEN ERMENİSTAN’A TEPKİ
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi grupları ortak bildiri yayımlayarak Er-
menistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.

MOSKOVA’DAKİ KIRGIZ DOKTORLAR YARDIM 
İÇİN BİŞKEK’E GELDİ
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kırgızis-
tanlı doktorlar ülkede sayısı artan Kovid-19 ile mü-
cadelede vatandaşlara yardım etmek üzere Bişkek’e 
geldi. 45 doktor ve sağlık personelinden oluşan heyet 
Aeroflot Rus Havayolları tarafından düzenlenen se-
fer ile Kırgızistan’a ulaştı.
KAZAKİSTAN’DA KARANTİNA AY SONUNA KA-
DAR UZATILDI
Kazakistan’da daha önce ilan edilen ve 5-19 Temmuz 
tarihleri arasını kapsayan karantina rejimi ay sonuna 
kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert To-
kayev konuyla ilgili olarak “Ülkedeki durumun iyi-
leşmeye başladığına dair olumlu işaretler var. Önü-
müzdeki 2 haftanın epidemiyolojik durumu stabilize 
etmek için gerekli” dedi.
İRAN TELEVİZYONUNDAN AZERBAYCAN 
TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGISIZLIK
İran devlet televizyonunda Azerbaycan’ın Karabağ 
bölgesi Ermeni toprağı olarak adlandırdı. İran 
devlet televizyonunun Kanal 1 haber programını 
sunan spiker, Karabağ’ın işgalini “çatışma” olarak 
nitelendirirken, Karabağ’ı “Ermeni bölgesi” olarak 
sundu.
ÖZBEKİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ 
YATIRIMLARIN KORUNMASI VE ÇİFTE VERGİNİN 
ÖNLENMESİ ANLAŞMALARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Özbekistan’da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
25 Ekim 2017’de Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret 
sırasında iki ülke arasında imzalanan yatırımların 
karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile Mayıs 
1996’da imzalanan gelirlerin çifte vergilendirilme-
sinin önlenmesi anlaşmasında değişiklik ve ekleme-
lerin yapılmasını öngören protokol yürürlüğe girdi. 
Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşma-
sı iki ülke yatırımcıları tarafından yapılan yatırımlara 
kolaylıklar yaratılmasını öngörüyor. Ayrıca yatırım-
cıların haklarının korunması, para, sermaye ve tek-
nolojilerin transferinin kolaylaştırılması için yasal 
altyapı teşkil ediyor. İki ülke arasında Nisan 1992’de 
imzalanan daha önceki anlaşmanın yerini alacak söz 
konusu anlaşma, günümüzdeki gelişmeleri dikkate 
alarak yatırımların karşılıklı teşviki ve koruma sis-
teminin daha da geliştirilmesini amaçlıyor. Gelirlerin 
çifte vergilendirilmesinin önlenmesi anlaşmasında 
değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören proto-
kol ise iki ülkenin ilgili kurumları arasında bilgi deği-
şiminin yeni düzenini ve vergilendirmeyle ilgili yeni 
normları içeriyor. Anlaşmadaki değişiklikler, vergi 
şeffaflığının sağlanması ve iki ülke özel ve tüzel şa-
hıslarınca vergi kaçakçılığının yapılmasına karşı mü-
cadelede verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak.
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KIRGIZİSTAN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI, BERLİN 
BÜYÜKELÇİSİ ATANDI
Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov 
tarafından imzalanan kararname ile Kırgızistan’ın 
Almanya Büyükelçisi değişti. Kararname ile Kırgı-
zistan’ın Berlin Büyükelçisi Erines Otorbayev görev-
den alınırken, yerine 2012-2018 yılları arasında Dı-
şişleri Bakanı görevinde bulunan Erlan Abdıldayev 
atandı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAZAKİS-
TAN’IN YARDIM TALEBİNE SESSİZ KALMADI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
Kazakistan’da koronavirüs salgınının artış gösterme-
si sonrası Büyükelçi Abzal Saparbekuly’in tarafları-
na yönelttiği destek talebine sessiz kalmadıklarını, 20 
bin maske ve 12 bin el dezenfektanını teslim ettikle-
rini duyurdu.
KIRGIZİSTAN’IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU 
NURLAN ABDRAHMANOV OLDU
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Kırgızistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu ataması ile 
ilgili bir kararname imzaladı. Karar ile birlikte, 10 
Kasım 2019’da işadamı Ayerken Saymaiti’nin ci-
nayetinin ardından Saymaiti’nin öldüğü yerde So-
pokov’a ait diplomatik plakalı bir aracın bulunması 
nedeniyle görevinden alınan Erkin Sopokov’un ye-
rine daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı görevini 
yürüten Nurlan Abdrahmanov atandı.

KIRIM TATAR MİLLİ HAREKETİNİN GAZETESİ 
AVDET 30 YAŞINDA

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, 
1990 yılında ilk sayısı çıkan Kırım Tatar Milli 
Hareketinin basın organı olan Avdet gazetesinin 
kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
Çubarov mesajında gazeteyi ve okuyucularını tebrik 
ederek; “30 yıl önce Kırım Tatar milli hareketinin 
basın organı ‘Avdet’ gazetesinin ilk sayısı çıktı. 
Gazetenin organizatörlerini, Avdet gazetecilerini ve 
en önemlisi okuyucularını tebrik ederim.” ifadelerini 
kullandı.
AZERBAYCAN TÜRKİYE’DEN UZMAN DOKTOR 
TALEP ETTİ

Azerbaycan, ülkede koronavirüsü vakalarının tem-
muz ayı itibariyle 4 bin sınırına dayanması sonrasında 
hastalıkla mücadele için Türkiye’den uzman doktor 
talep etti. Türkiye pandemi sürecinde Azerbaycan’a 
30 solunum cihazı (ventilatör), 55 bin tulum, 50 bin 
N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 
bin eldiven ve virüsün tedavisinde kullanılan toplam 
40 bin kutu çeşitli ilaç gönderdi.
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KIRGIZİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE TÜRK KON-
SEYİ GENEL SEKRETERİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cengiz 
Aydarbekov ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev telefon-
da görüştü. Bakan ve Genel Sekreter, Kırgızistan ve 
diğer Türk Konseyi üye ülkelerinde Kovid-19 salgı-
nının son durumu ve aralarında devam etmekte olan 
insani yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişin-
de bulundu. Ayrıca Türk Konseyi gündeminde yer 
alan güncel konu başlıklarına ve Bakanlar düzeyinde 
yapılan son toplantılara ilişkin konulara değinen iliki 
bu doğrultuda yürütülecek ortak çalışmalar üzerinde 
mutabık kaldı.
ALMATI’DA BULUNAN MİLLİ PARKLARA GİRİŞ 
YASAKLANDI
Almatı Şehir Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılması-
nı önlemek amacıyla sıkı karantina önlemleri kaldırı-
lıncaya kadar Medeo, Butakovka, Alma Arasan gibi 
turistik alanlara motorlu araçlarla girişin yasaklan-
dığını açıkladı. Açıklamada milli parklarda yalnızca 
mesai günlerinde, yaya veya bisikletle gezilere mas-
ke ve mesafe kuralı çerçevesinde en fazla üç kişilik 
gruplara izin verileceği belirtildi.
BAKÜ-TİFLİS-ERZURUM BORU HATTI ÜZERİN-
DEN 5,8 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ SEVKİ-
YATI YAPILDI
Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, Ocak-Hazi-
ran döneminde Azerbaycan’daki ana gaz boru hatları 
ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 ora-
nında artışla 15 milyar 589,8 milyon metreküp doğal 
gaz taşındığını açıkladı. Açıklamada, 5 milyar 831,2 
milyon metreküp gaz ihraç edilen Bakü-Tiflis-Erzu-
rum (Güney Kafkasya Boru Hattı - SCP) boru hat-
tının Azerbaycan’daki gaz arzının yüzde 37,4’ünü 
kapsadığı belirtildi.
KIRGIZİSTAN’IN DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 
22,7 AZALDI
Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi 2020’nin ilk beş 
ayını kapsayan verileri açıkladı. Komite tarafından 
açıklanan veriler dikkate alındığında, 2019 yılına kı-
yasla dış ticaret hacmi yüzde 22,7 azalırken, ihracat 
teslimatları yüzde 1,2 arttı, ithalat gelirleri ise yüzde 
31,8 azaldı. Ayrıca 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemin-
de Kırgızistan ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 
üyesi ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 927.4 
milyon dolar seviyesinde kalarak, 2019’un aynı dö-
nemine göre yüzde 11,9 azaldı. Aynı zamanda ihra-
cat teslimatları yüzde 18,9, ithalat gelirleri yüzde 9,9 
azaldı.

AMREYEV: TÜRK DÜNYASI BU ZOR GÜNLERDEN 
GEÇİP EKONOMİK VE SOSYAL GÜCÜNÜ YENİ-
DEN TESİS EDECEK

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel 
Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi üye ve 
gözlemci ülkelerinin dünyaya yayılan Kovid-19’u 
dayanışma ve işbirliğini artırarak yeneceğini vur-
gulayarak, “Türk dünyası bu zor günlerden geçip 
ekonomik ve sosyal gücünü yeniden tesis edecek.” 
dedi. Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinin Ko-
vid-19’a karşı mücadelede yakın iş birliği sağladıkla-
rını belirten Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından Konseye üye ve gözlemci 
ülkelere gönderilen insanı yardımlar hakkında bir 
bilgi mesajı yayınladı. Baghdad Amreyev, “Son gün-
lerde bu iş birliği yeni bir aşamaya girmiştir. Türkiye 
bugün Kazakistan’a özel bir uçakla 30 ventilatör, 10 
PCR kiti, yüz binlerce maske, on binlerce koruyucu 
giysi, 10 bin paket hidroksiklorokin tabletleri ve ben-
zeri diğer tıbbi ekipman göndermiştir. Daha önce de 
10 tondan fazla tıbbi ekipman ve ilaç da Türkiye’nin 
çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından Ka-
zakistan’a gönderilmişti.” ifadelerini kullandı. Türki-
ye’nin Azerbaycan’a, 30 ventilatör, 150 bin maske, 5 
bin tıbbi gözlük, 200 bin eldiven, 40 bin çeşitli ilaç 
ve diğer tıbbi ekipman dahil olmak üzere tıbbi mal-
zeme sağladığını vurgulayan Genel Sekreter, ayrıca 
Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, salgına karşı 
yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak üzere Azer-
baycan’ı ziyaret ettiklerini hatırlattı. Amreyev, Tür-
kiye’nin son günlerde Kırgızistan’a ve Özbekistan’a 
çok sayıda tıbbi ekipman yardımında bulunduğunu 
dile getirerek Türk Konseyi üye ülkelerine sağladığı 
yardım için Türkiye’ye teşekkür etti. Amreyev ayrı-
ca, Türkiye’nin koronavirüse karşı kendi savaşını ba-
şarıyla yürüttüğünü ve aynı zamanda sadece kardeş 
Türk devletlerine değil, dünyanın her yerinde ihtiyaç 
sahibi ülkelere yardım sağladığını belirtti.



TEMMUZ 2020 TÜRK DÜNYASI BİRLİK PLATFORMU

12
www.turkdunyasibir l ik .org

KIRGIZİSTAN’DA BU YILIN HAZİRAN AYINDA 
EKONOMİK GERİLEME DEVAM EDİYOR

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi tarafından yapı-
lan ön tahminlere göre Ocak-Haziran 2020’de gayri 
safi yurtiçi hasıla 228 milyar som seviyesinde kala-
rak Ocak-Haziran 2019’a kıyasla yüzde 5,3 azaldı. 
Kumtor mevduatını geliştiren işletmeler dışarıda bı-
rakıldığında ise yaklaşık 196 milyar soma kadar ge-
rileyen GSYİH hacminin yılın ilk altı ayında geçen 
yıla kıyasla  yüzde 6,9   oranında azaldığı gözlemle-
niyor.
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN BORU HATTI ÜZERİN-
DEN 14.6 MİLYON TON PETROL TAŞINDI
Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi, 2020 yılının 
ilk yarısında Azerbaycan’daki ana petrol boru hatları 
ile 18 milyon 356,7 bin ton petrol taşındığını açıkla-
dı. Açıklamada, Ocak-Haziran dönemi içerisinde 14 
milyon 685,9 bin ton petrol taşınan Bakü-Tiflis-Cey-
han petrol boru hattının, Azerbaycan’da taşınan top-
lam petrolün yüzde 80’ini oluşturduğu belirtildi.
TÜRKİYE’DEN KIRGIZİSTAN’A İNSANÎ YARDIM
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kovid-19 ile mücadele çer-
çervesinde gönderdiği yardım kargosu Kırgızistan’a 
ulaştı. 20 ventilatör, 50 el tipi oksijen konsantratörü, 
50 bin adet N95 maske, 100 bin cerrahi maske, 35 
bin tulum, 2 bin siperlik, 20 bin PSR testi, 20 bin vi-
ral nükleik asit izolasyon kiti ve 10 bin kutu Hidrok-
siklorokin tabletinden oluşan insani yardım kargosu 
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşla 
Kırgızistan’ın Manas Uluslararası Havaalanına tes-
lim edildi. Türkiye, daha önce 2020 yılının Şubat 
ayında Kırgızistan’a 200 paket test sistemi, 5 bin tek 
kullanımlık maske, 200 koruyucu elbise, koruyucu 
filtreli 100 maske ve 12 gözlük şeklinde tıbbi koru-
yucu ekipman göndermişti.

ORHA’DAN ÇEVRİMİÇİ KIBRIS KONFERANSI
Türk dünyasının farklı coğraflarından yazarları bün-
yesinde bulunduran ORHA (Ortalık Haber Ajansı), 
Kovid-19 pandemi sürecinde çevrimiçi toplantılarla 
bir araya geldi. Altay’dan Balkanlar’a uzanan coğ-
rafyada yaşanan son gelişmelerin ve Türk halklarının 
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarının ele alın-
dığı toplantıların biri “Kıbrıs Türk Toplumu” başlığı 
aldında, konuşmacı Doç Dr. Elmaziye Töre Temiz’in 
katılımıyla gerçekleşti. Kıbrıs Türklerinin tarihini ve 
sosyoekonomik durumunu anlatan Elmaziye Töre 
Temiz, Kıbrıs Barış Harekâtından söz ederken  “46 
yıldır kan dökülmeyen Kıbrıs’ta barış istemek, 1974 
de kurulan barışı görmemektir” diye konuştu.
ABD’DE “TÜRKMENİSTAN DİKTATÖRÜ - SOS” 
YAZILI UÇAK
Amerika’da bulunan bir grup Türkmenistan vatan-
daşı aktivist Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov ve politikalarına yönelik ey-
lem gerçekleştirdi. Berdimuhamedov’un portresinin 
olduğu bir Türkmenistan bayrağı ve “Türkmenistan 
Diktatörü - SOS” yazılı pankart taşıyan uçak, New 
York şehrinde dolaştı.

DEB PARTİSİNDEN TÜRK AZINLIĞI HEDEF ALAN 
METROPOLİT SERAFİM’E TEPKİ
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı 
Çiğdem Asafoğlu, Metropolit Serafim’in Ayasof-
ya’nın camiye dönüştürme kararına karşı Yunanis-
tan’ın alacağı önlemler çerçevesinde Batı Trakya’da 
kendilerini Türk olarak tanımlayanların sınır dışı 
edilmesi önerisine tepki gösterdi. Asafoğlu konuyla 
ilgili olarak “Bu ülkenin ziyaretçileri ya da misa-
firleri olmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak 
isterim. Biz Yunanistan vatandaşıyız ve Yunanistan 
bizim vatanımızdır. Dolayısıyla hiç kimsenin bizim 
kendi topraklarımızdan sınır dışı edilmemizi ya da 
kovulmamızı talep etmeye hakkı yoktur. 19. Madde-
nin iptal edilmesi sonrası, tahmin ediyorduk ki; bu 
tür antidemoktarik ve hastalıklı düşünceler ortadan 
kalktı. Ama maalesef görüyoruz ki; bu tür düşünceler 
hala var olmakta. Bu tehlikeli açıklamaları ve azın-
lığın hedef haline gelmesini şiddetle kınıyoruz. Bu 
tür algıların tekrar alevlenmesi asla kabul edilemez” 
ifadelerini kullandı.
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KAZAKİSTAN’A KORU-
YUCU EKİPMAN GÖNDERDİ
Dünya Sağlık Örgütü, Kazakistan’a 2.7 milyon do-
lar tutarında sağlık çalışanları için kişisel koruyucu 
ekipman gönderdi. Kargo uçakla Almatı Havaala-
nı’na getirilen 53 ton malzemenin içinde solunum ve 
tıbbi maskeler, yüz kalkanları, gözlük ve koruyucu 
önlükler bulunuyor. Kovid-19 ile mücadelede sağlık 
çalışanlarının birinci rol oynadığını ve kendilerini ve 
hastalarını enfeksiyondan ve başkalarına bulaşma-
sından korumak için gerekli araçların sağlanmasının 
önemine değinen Dünya Sağlık Örgütü Kazakistan 
Ofisi Başkanı Dr. Caroline Clarinval, Kazakistan’ın 
salgına karşı mücadelesini desteklemek için teknik 
uzmanlık ve tıbbi malzeme sağlamaya devam ede-
ceklerini bildirdi.
KIRGIZ DOKTORLAR YARDIM İÇİN TÜRKİYE’DEN 
BİŞKEK’E GİTTİ
Türkiye’de üniversitelerde ve devlet kliniklerinde ça-
lışan 14 Kırgızistan vatandaşı doktor, Türk Hava Yol-
ları tarafından organize edilen İstanbul-Bişkek-İstan-
bul seferiyle tahliye edilen Kırgızistan vatandaşları 
ile birlikte Kırgızistan’a gitti. Gönüllü olarak Kırgı-
zistan’da bulunan doktorlar, vardiyalı olarak ülkenin 
belirli bir hastanesinde hizmet verecek.
AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI DEĞİŞTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 
imzalanan karar ile, Dışişleri Bakanı Elmar Mem-
medyarov görevden alınarak yerine Eğitim Bakanlığı 
görevini yürüten Ceyhun Bayramov atandı. Dışişleri 
Bakanlığı görevine 2004’te atanan Memmedyarov, 
bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev 
tarafından, Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakere-
lerinde başarısız olduğu ve 12 Temmuz’da başlayan 
çatışmalarda yeterli düzeyde faaliyet gösteremediği 
gerekçesiyle eleştirilmişti.
KIRGIZİSTAN VE TÜRKMENİSTAN DIŞİŞLERİ BA-
KANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov ile 
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov arasında bir tele-
fon görüşmesi gerçekleştirildi. Aydarbekov ile Mere-
dov, ikili işbirliğinin bugünü ve geleceği konularında 
görüş alışverişinde bulunurken siyasi-diplomatik, 
ticari-ekonomik ve kültürel-insani alanlarda Kırgı-
zistan ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin daha da 
güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

ÇİN’İN YURT DIŞINA İHRAÇ ETTİĞİ MASKELERİN 
ÜRETİMİNDE UYGURLARI ZORLA ÇALIŞTIRDIĞI 
İDDİA EDİLDİ
Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde ihtiyaç 
duyulan koruyucu yüz maskelerinin tedarikinde öncü 
ülkelerden olan Çin’de hükümet destekli şirketlerin, 
üretim için Uygurları zoraki iş gücüne tabi tuttuğu 
iddia edildi. New York Times gazetesi görsel haber-
ler araştırma ekibi tarafından ortaya çıkarılan olayda 
Çinli bazı üretici firmaların Uygurları zorla çalıştır-
dıkları belirlendi. Uzmanlar, buralarda görev verilen 
Doğu Türkistanlıların, kendi iradeleri dışında zora-
ki çalıştırıldıklarını belirtti. Çin Ulusal Tıbbi Ürün-
ler İdaresi’nin verilerine göre, salgın öncesi Doğu 
Türkistan’da sadece dört şirket tıbbi sınıf koruyu-
cu ekipman üretirken 30 Haziran itibarıyla bu sayı 
51’e yükseldi. Şirketlerin bir kısmı öncelikli olarak 
iç piyasaya yönelik üretim yaparken Doğu Türkistan 
dışındaki diğer firmaların Uygur iş gücünü de kul-
lanarak dünya çapında ihracat yaptıkları belirlendi. 
‘İş gücü transfer programı’ kapsamında fabrikalara 
sevk edilen Uygurların Çince öğrenmeleri ve haftalık 
törenlerde Çin’e sadakat yemini etmeleri gerekiyor. 
Bunun yanında Uygurların modern kölelik olarak ta-
nımladığı program, devlet medyası tarafından yok-
sulluğu azaltıcı bir adım olarak övgüyle anlatılıyor.
TÜRKMENİSTAN, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ’NE 
GÖZLEMCİ ÜYE OLDU
İsviçre’nin Cenevre kentinde Türkmenistan’ın Dün-
ya Ticaret Örgütü’ne gözlemci üyelik statüsü baş-
vurusunun değerlendirildiği DTÖ Genel Konseyi 
toplantısı yapıldı. Türkmenistan adına toplantıya, 
Türkmenistan’ın Cenevre’deki BM Ofisi Daimi 
Temsilcisi Atageldi Halcanov katılırken, Türkmenis-
tan Dışişleri Bakanlığı, Ticaret ve Dış Ekonomik İliş-
kiler Bakanlığı, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı tem-
silcileri de video konferans ile toplantıda bulundu. 
Görüşmelerden sonra, DTÖ Genel Konseyi’ne üye 
ülkeler oybirliğiyle Türkmenistan’a gözlemci statüsü 
verme kararını kabul ettiler.
ÖZBEKİSTAN EKONOMİSİ YILIN İLK YARISINDA 
YÜZDE 0,2 BÜYÜDÜ
Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi, ülkenin bü-
yüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Ocak-ha-
ziran döneminde ülkede GSYH geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Komitenin 
açıkladığı istatistiklere göre, yılın ilk yarısında inşaat 
sektörü yüzde 7,3, tarım, orman ve balıkçılık sektö-
rü yüzde 2,8, hizmetler sektörü yüzde 2,6, perakende 
ticaret yüzde 0,7 oranında büyüdü. Aynı dönemde sa-
nayi üretimi yüzde 1,9, taşımacılık sektörü yüzde 6,6, 
yolcu taşımacılığı yüzde 13,8, dış ticaret hacmi ise 
yüzde 18,2 küçüldü. 
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2020-2021 EĞİTİM YILI KIRGIZİSTAN’DA ONLİNE 
OLARAK BAŞLAYACAK
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nadira 
Cusupbekova, yeni eğitim öğretim yılının ilk çeyre-
ğinde online eğitim uygulanacağını açıkladı. Kararın 
ülkenin epidemiyolojik durumu, Sağlık Bakanlığı ve 
yerel makamların kararlarını dikkate alınarak veril-
diğini dile getiren Cusupbekova, süreç içerisinde de-
netim sonuçlarına göre öğrencilerin ve öğretmenlerin 
yaşamı ve sağlığı için tehdit oluşturmadan organize 
etmenin mümkün olduğu bölgelerde, yüzyüze eğiti-
me geçilebileceğini söyledi.
BAYKONUR’DAN FIRLATILAN UZAY ARACI 
ISS’E KENETLENDİ
Kazakistan’da bulunan Baykonur 
Uzay Üssü’nden fırlatılan Progress 
MS-15 kargo uzay aracı Uluslara-
rası Uzay İstasyonu’na (ISS) başa-
rılı bir şekilde kenetlendi. Bayko-
nur’da bulunan 31 nolu rampadan 
fırlatılan Progress MS-15 kargo 
uzay aracı 3 saat 18 dakika 31 sa-
niye sonra normal modda ISS’de 
Rus segmentinin Pirs rıhtımına ba-
şarılı bir şekilde kenetlendi. Yak-
laşık 2.5 ton ağırlığındaki kargoda 
ISS’de bulunan astronotlara yakıt, 
su ve bilimsel deneylerde kullanı-
lacak malzemeler bulunuyor.
KIRGIZİSTAN’DA KULLANILMAYAN BİNALAR 
HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, Kovid-19 
ile mücadele çerçevesinde ülkenin tüm bölgelerin-
deki kullanılmayan boş binaların hastanelere dönüş-
türüleceğini söyledi. Bölge valilerine bu tür binaları 
bulma talimatı verildiğini ifade eden Boronov, “Ora-
da onarım yapacağız ve gerekli tüm ekipmanlarla 
hastanelere dönüştüreceğiz.” dedi.
TÜRKMENİSTAN’DA OKUL KIYAFETİ ÜRETİMİ 
BAŞLADI
Türkmenistan Tekstil Sanayi Bakanlığı’na bağlı iş-
letmeler, yeni eğitim yılı hazırlıkları kapsamında 
öğrenciler için okul kıyafeti üretimine başladı. Bu 
bağlamda Aşkabat’ta bulunan Bahar fabrikası, kız 
öğrenciler için beyaz önlük, üniforma ve ceketlerin 
yanı sıra meslek eğitim dersleri için önlük üretir-
ken, Ahal fabrikası ise erkek çocuklar için okul kı-
yafetlerini dikmeye başladı. Ayrıca Mary’deki Yeniş 
fabrikası da beyaz gömlek üretimine başladı. “Türk-
men-Kalkan” ortak girişimi ile ise ayakkabıların ve 
botların üretimine başlandı.

ÖZBEKİSTAN’DA ACİL HEMŞİRE ARANIYOR 
Özbekistan, 1.500 dolar maaş ile koronavirüs hasta-
ları için Taşkent yakınlarındaki Zangiata bölgesinde 
acil hemşire alımını açıkladı.
AB, TÜRKİSTAN BÖLGESİNDE KOVİD-19 İLE MÜ-
CADELE İÇİN BİR PROGRAM BAŞLATTI 
Avrupa Birliği (AB), Türkistan bölgesindeki salgın-
la karşı mücadelede sağlık sistemlerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için 3 milyon avro tutarında “Orta Asya 
Kriz Müdahale” (CACCR) programını başlattı. Prog-
ram, devletlerin halk sağlığına yönelik tehditlere ce-
vap verme becerilerini ve kapasitelerini geliştirerek 
sağlık bakım sistemlerinin dayanıklılığını artırmayı 
hedefliyor.
KIRGIZİSTAN VE AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BA-
KANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cengiz Aydarbekov ile 
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ara-
sında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ülkeler ara-
sındaki mevcut ilişkilerin düzeyinden memnuniyet 
duyduklarını belirten ikili, Azerbaycan ile Kırgızis-
tan arasındaki işbirliğinin güncel konularını ve plan-
ları görüştü. Bakanlar, Uluslararası ve bölgesel gün-
demin güncel konuları ile Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer 
uluslararası kuruluşlar arasındaki güncel işbirliği ko-
nularında görüş alışverişinde bulunuldu. Cengiz Ay-
darbekov ayrıca Ceyhun Bayramov’u yeni görevi do-
layısıyla tebrik ederek, mevkidaşına başarılar diledi.
SARDOR UMURZAKOV: TÜRKİYE, BİZİM İÇİN 
ULUSLARARASI MEYDANDAKİ GÜVENİLİR ÜLKE
Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sar-
dor Umurzakov, Ankara’da düzenlenen “Pandemi 
Döneminde Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve 
Türkiye Tecrübesi” programına katıldı. Umurzakov 
yaptığı konuşmada “Biz, Türkiye’yi yüksek siyasi, 
ekonomik ve kültürel potansiyele sahip stratejik or-
tak devlet ve bizim için uluslararası meydandaki gü-
venilir ve önemli ortak olarak görüyoruz.” şeklinde 
konuştu. Karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı 
ilişkilerin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha 
da geliştireceğine inan-
dığını kaydeden Umur-
zakov, bugüne kadar 
yapılan yüksek düzey-
li görüşmeleri olumlu 
gördüğünü ve bu görüş-
melerin gelenek haline 
gelmesi gerektiğini, ikili 
ilişkilere yeni kalkınma 
ve ivme kazandırılması 
gerektiğini söyledi.
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TÜRKMENİSTAN, AZERBAYCAN VE AFGANİS-
TAN TEK BİR LOJİSTİK MERKEZ KURACAK
Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşmeden Sorum-
lu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgel-
di Övezov, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin 
Mustafayev ve Afganistan Merkez Bankası Vekili 
Ajmal Ahmadi arasında video konferans yoluyla bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Lapis Lazuli 
Koridoru boyunca tek bir lojistik merkezinin oluş-
turulması, tarife politikası ve ulaştırma hizmetleri, 
ödemeler için tercihler, yükleme ve boşaltma işlem-
leri, malların ülkelerin ana ulaşım merkezlerinde de-
polanması gibi konular görüşüldü. Görüşmede ayrıca 
Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan rotası boyun-
ca bir “yeşil koridor” oluşturulmasına ve bu rotanın 
dijital bir atlasının hazırlanmasına katkıda bulunacak 
gümrük prosedürlerini basitleştirme mekanizmaları 
da gündeme alındı.
DÜNYA BANKASI TARIMSAL MODERNİZASYON 
İÇİN ÖZBEKİSTAN’A 500 MİLYON DOLARLIK 
KREDİ VERECEK 
Özbekistan hükûmeti ile Dünya Bankası arasında ül-
kenin tarımsal modernizasyon projesi için 500 mil-
yon dolarlık kredi anlaşması imzalandı. Proje, Ulus-
lararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası 
Kalkınma Birliği tarafından sırasıyla 276 milyon do-
lar ve 224 milyon dolar olmak üzere finanse edilecek.
TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA ORTAK 
ASKERİ TATBİKAT  
Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri, 
Azerbaycan’da geniş kapsamlı ortak askeri tatbikata 
başladı. Azerbaycan’a bağlı özerk Nahçıvan Cumhu-
riyetinde başlayan tatbikatta iki ülkenin askeri uçak 
ve helikopterleri yer aldı. Bakü, Gence, Kürdemir ve 
Yevlah’ta da yapılacak olan hava kuvvetlerinin katıl-
dığı tatbikatlar, 10 Ağustos’ta sona erecek. Kara kuv-
vetlerinin katılacağı tatbikatlar ise Bakü ve Nahçı-
van’da 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tatbikatta 
zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman he-
deflerine atışlar yapılacak.
TİKA’DAN KIRGIZ KADINLARA İSTİHDAM DES-
TEĞİ  
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Kırgızistan’da sosyal alanda faaliyet gös-
teren “Mahmud Kaşgari” ve “İntizar” Hayır Ku-
rumlarına ait binalarda dar gelirli kadınlara yönelik 
açılacak dikiş kursu atölyesi için dikiş makineleri ile 
gerekli ekipman desteği sağladı. Dikiş atölyelerinde 
düzenlenecek kurslarla dar gelirli ailelerden gelen 
kadınlara ve çocuk sahibi dul kadınlara yönelik yeni 
iş imkanı sağlanmasının yanı sıra, dar gelirli ailelerin 
başkalarına muhtaç olmadan, ihtiyaçlarını çalışarak 
karşılama fırsatı sunulacak.

KAZAKİSTAN’DA NÜFUS SAYIMI ERTELENECEK  
Kazakistan Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov, daha 
önce Ekim ayında yapılması kararlaştırılan nufus sa-
yımının ertelenebileceğini söyledi. Dalenov, nüfus 
sayımının ertelenmesine ilişkin teklifin bakanlık ta-
rafından hükûmete sunulduğunu açıkladı.
MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET “TRAKYA KALKIN-
MA KOMİSYONU” HAKKINDA AÇIKLAMADA BU-
LUNDU  

Yunanistan KİNAL Partisi Rodop Milletvekili İlhan 
Ahmet, hükûmet tarafından ilan edilen “Trakya Kal-
kınma Komisyonu” hakkında açıklamalarda bulun-
du. İlhan Ahmet, “Yerel kamuoyunda ‘gerekliliği’ 
ve ‘faydası’ tartışılan bu komisyon, özellikle azınlık 
toplumu tarafından, tereddütle karşılanmıştır. Çok 
değil, bundan 30 yıl öncesine gidip azınlığın yakın 
tarihine bakacak olursak, bu tereddüt oldukça ma-
kuldür.” ifadesiyle konunun Türk azınlığı açısından 
hassasiyetine dikkat çekti.
ABD’DEN ÇİN HÜKÛMET KURULUŞU VE YETKİLİ-
LERİNE DOĞU TÜRKİSTAN YAPTIRIMI  
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Doğu Türkis-
tan’da işlenen insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin 
yönetimine baskı kurmaya devam ediyor. ABD, ya-
şanan asimilasyon politikaları ve hak ihlalleri gerek-
çesiyle Pekin merkezli yönetilen 1 kuruluş ve 2 Çin-
li yetkiliye yaptırım uyguladı. Bu bağlamda Uygur 
Türklerine yönelik Doğu Türkistan’da geniş çaplı 
tutuklama ve şiddetli fiziksel istismarlara imza atan 
Xinjiang Production and Construction Corps (Sincan 
Üretim ve İnşaat Birliği) adlı kuruluş ile bu kurulu-
şun eski yöneticilerinden Sun Jinlong ve mevcut yö-
neticisi Peng Jiarui yaptırım listesine alındı.
KİEV’DE, KIRIM’DA DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİN VE 
MİLLÎ KİMLİĞİN KORUNMASI KONULU TOPLANTI  
Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım Daimi Temsil-
cisi Anton Korineviç ve yardımcıları Tamila Taşeva 
ile Darya Sviridova, Ukrayna Etnopolitik ve Vicdan 
Özgürlüğü Devlet Hizmeti Başkanı Olena Bogdan 
ile bir araya geldi. Görüşmede işgal edilen Kırım’da 
dini özgürlüklerin durumu ve Kırım Türklerinin etnik 
kimliğinin korunması ile ilgili konular görüşüldü.
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KAYNAKÇA
50 Milyon Bütöv Azerbaycan Haber Ajansı, http://50000000.org/tr
Anadolu Ajansı (AA), https://www.aa.com.tr
Ana Sözü Gazetası, http://www.anasozu.com
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, https://www.atavatan-turkmenistan.com
Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://www.avim.org.tr
AZ Press, https://www.azpress.az
AzadliqRadiosu, https://www.azadliq.org
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC), https://www.azertag.az
Azərbaycan Televiziyası (AzTV), https://www.aztv.az
Batı Trakya Haber Ajansı, https://www.batitrakya.org
BBC O’zbek, https://www.bbc.com/uzbek
BBC Türkçe, https://www.bbc.com/turkce
CNN Türk, https://www.cnnturk.com
Çınar FM 91.8, http://www.cinarfm.gr
Davam.Az Xəbər Portalı, https://www.davam.az
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, https://www.gokbayrak.com
Dünya Bülteni, https://www.dunyabulteni.net
Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), https://www.who.int
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), https://www.uyghurcongress.org/tr
Güney Azərbaycan Televizyonu (Günaz TV), https://www.gunaz.tv
Haber Kıbrıs, https://www.haberkibris.com
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, https://www.habermakedonya.net
Haber Rus, https://www.haberrus.ru
Habererk, https://www.habererk.com
Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr
İhlas Haber Ajansı, https://www.iha.com.tr
Kazakistan.Kz Haber, https://www.kazakistan.kz
Kerkük Gazetesi, https://www.kerkukgazetesi.com
Kerkük Net Haber Ajansı, https://www.kerkuk.net
Kırcaali Haber, https://www.kircaalihaber.com
Kırgız Ulusal Haber Ajansı (KABAR), https://tr.kabar.kg
Kırım Haber Ajansı (QHA), https://www.qha.com.tr
KKTC Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.ct.tr
Kun.uz, https://www.kun.uz
Mehr Haber Ajansı, https://tr.mehrnews.com
Metbuat.az, https://www.metbuat.az
Milli.Az, https://www.milli.az
Milliyet, https://www.milliyet.com.tr
NTV, https://www.ntv.com.tr
O‘zbekiston Respublikasi Hukumat Portalı, https://www.gov.uz
Ortalık Haber Ajansı (ORHA), https://www.orhaajans.com
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), https://www.orsam.org.tr
Oxu.Az, https://www.oxu.az
Ozodlik Radiosi, https://www.ozodlik.org
Sputnik Oʻzbekiston/O’zbek, https://oz.sputniknews-uz.com
Sputnik Türkiye, https://tr.sputniknews.com
Suriye Türkmen Meclisi, https://meclisturkmen.org
Timetürk Haber, https://www.timeturk.com
Trakyadan Haber, https://www.trakyadan.gr
Trend Haber Ajansı, https://www.trend.az
TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr
TRT Haber, https://www.trthaber.com
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), https://www.turkajansikibris.net
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), https://turk-pa.org/tr
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TİKA), https://www.tika.gov.tr
Türk Keneşi, https://www.turkkon.org
Türk Tatar Haber Portalı, https://www.turktatar.com
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), https://www.tubitak.gov.tr
TürkKazak Haber Portalı, https://www.turkkazak.com
Türkmen News, https://www.turkmen.news
Türkmeneli Haber, https://www.turkmenelihaber.net
Türkmeneli Televizyonu, https://www.turkmenelitv.com
Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi, tdh.gov.tm/tm
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), https://www.twesco.org
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), http://www.turksoy.org
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKİSTAN-DER), http://www.turkistanlilar.org
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), http://www.uyghurnet.org
UzReport News, https://www.uzreport.news
Yaş Türkistan Haber, http://www.twitter.com/yasturkistan
Yeni Balkan Gazetesi, http://www.yenibalkan.com
Yeni Musavat Qəzeti, http://www.musavat.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
Yayın Nu. 40: May 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
Yayın Nu. 41: Haziran 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
Yayın Nu. 42: Iyun 2020 Turk Dunyosi Kundaligi, 2020
Yayın Nu. 43: İyun 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
Yayın Nu. 44: Temmuz 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
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