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Değerli okuyucularımız,

Türk Dünyasında vukû bulan siyasî, iktisadî, kültürel, sanatsal, bilimsel ve spor 
olaylarını derlediğimiz “Türk Dünyası Güncesi”nin Ağustos 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, “Ağustos 2020 Türk Dünyası Güncesi”nin ihtiyârî bir istekten çok 
ötede bir zarurî bir gereklilik olarak gördüğümüz Türk Birliği yoluna heyecan, 
fayda, bilgi ve birikim getirmesi niyaz ederiz.

Tanrı Türk’ü korusun!
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KAZAKİSTAN, RUSYA SINIRINA KISITLAMA 
GETİRDİ 
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde H5N8 virüsü (kuş 
gribi) vakalarının tespit edildiğine dair yapılan açık-
lama üzerine Kazakistan’da 4 Ağustos 2020 tarihin-
den itibaren Çelyabinsk bölgesinden canlı kanatlı 
hayvan, kuluçkalık yumurta, tüy, ısıl işlem görme-
miş kanatlı hayvan eti ve diğer kanatlı hayvancılık 
ürünleri, kanatlı hayvan yemi ve yem katkı maddeleri 
(kimyasal ve mikrobiyolojik sentez yem katkıları ha-
riç), ısıl işlemden geçmemiş yabani kuş eti, kanatlı 
hayvan bakımı, kesimi ve parçalanmasında kullanı-
lan ekipmanların Kazakistan’a ithalatına ve transit 
geçişine geçici olarak yasak getirildi. Ayrıca Kaza-
kistan’ın yüksek risk grubuna giren kuzey ve batı 
bölgelerinde durum sıkı kontrol altına alındı.
ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’A “BAĞIMSIZ İNSAN 
HAKLARI GÖZLEMİ” TEKLİFİNİ REDDETTİ
Çin’in Paris Büyükelçiliği, Fransa’nın Doğu 
Türkistan’daki Uygur Türklerine yönelik insan 
hakları ihlalleri iddialarının incelenmesi için 
Birleşmiş Milletler (BM) liderliğinde bir gözlemci 
heyetinin bölgeye gönderilmesi teklifine izin 
verilmeyeceğini bildirdi. Büyükelçilik tarafından 
yapılan açıklamada, gözlemci heyeti gönderilmesi 
tekliflerinin, ülkelerin iç işlerine müdahale hilesi 
olarak kullanıldığı vurgulanarak, Uygur bölgesinde 
bağımsız insan hakları gözlemi teklifinin kabul 
edilmeyeceği belirtildi.
TÜRKMENİSTAN’DAN GÜRCİSTAN’A YAPILAN 
PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ARTIŞ
Türkmenistan’dan Gürcistan’a yapılan havacılık gaz-
yağı ihracatı 2020 yılının ilk altı ayında, geçen yılın 
aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıktı. Gürcis-
tan’ın yurtdışından ithal ettiği jet yakıtının %80’ini 
oluşturan Türkmenistan, bu yılın ilk yarısında Gür-
cistan’a 22,9 bin ton uçak yakıtı gönderdi. Gürcistan 
Petrol Ürünleri İthalatçıları Birliği tarafından yapılan 
açıklamaya göre, ayrıca Türkmenistan’dan yılın ilk 
altı aylık döneminde 50 bin tondan fazla benzin ve 
mazot alındı. Gürcistan pazarına benzin ve mazot 
sağlayan dört ana tedarikçiden biri olan Türkmenis-
tan, 2020’nin ilk yarısında 2019’un aynı dönemine 
göre yaklaşık 8 bin ton fazla benzin ve mazot ihraç 
etti.
KAZAKİSTAN’DA 10 AĞUSTOS “ABAY GÜNÜ” 
OLARAK İLAN EDİLDİ
Kazakistan yazılı edebiyatının kurucusu ve Kazak 
Türklüğünün milli kahramanı Abay Kunanbay’ın do-
ğum günü olan 10 Ağustos tarihi Kazakistan’da mil-
li bayram ilan edildi. Kazakistan Başbakanı Askar 
Mamin tarafından imzalanan 495 sayılı kararname 
neticesinde 10 Ağustos tarihi, ‘Abay Günü’ olarak 
bayram günleri listesine alındı.

KIRGIZİSTAN-TACİKİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA
Kızgızistan’ın Tacikistan sınırındaki Batken ilçesinin 
Eki Taş köyünde 6 Ağustos 2020 tarihinde Tacikistan 
tarafından ateş açılması üzerine çatışma meydana 
geldi. Çıkan çatışmada bir Kırgızistan Devlet 
Sınır Hizmeti görevlisi yaralanırken bir Tacikistan 
vatandaşı da hayatını kaybetti. Yaşanan olay üzerine 
Kırgızistan’ın Batken ve Tacikistan’ın Sogdiy 
Valiliği temsilcileri, iki ülkenin kolluk kuvvetleri ve 
sınır temsilcileri Tacikistan’ın İsfar ilçesindeki Hocai 
Alo köyünde bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede 
taraflar, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ayrı ayrı olarak 
soruşturma yapması konusunda mutabık kaldı.
ÖZBEKİSTAN 1 MİLYAR DOLARLIK TEKSTİL 
ÜRÜNÜ İHRAÇ ETTİ
Özbekistan bu yılın Ocak-Temmuz aylarında geçen 
yılın aynı dönemine göre %112 büyüme oranıyla bir 
milyar dolarlık tekstil ürünü ihraç etti. İhraç edilen 
teksil ürünlerinin %51’ini kumaş, triko ve hazır gi-
yim ürüleri, %49’unu iplik oluşturdu. İhracatta 
en büyük pay 394 milyon dolar ile Rusya olurken, 
Rusya’yı  188 milyon dolar ile Çin, 139 milyon dolar 
ile Kırgızistan ve 123 milyon dolar ile Türkiye takip 
etti. Ayrıca bu dönemde ilk kez Macaristan, Slovak-
ya, Yunanistan ve Kuveyt’e ihracat gerçekleştirildi.
“ORTA ASYA-JAPONYA DİYALOĞU” DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI TOPLANTISI YAPILDI 
Japonya’nın girişimiyle 2004 yılında kurulan “Orta 
Asya-Japonya Diyaloğu”nun olağanüstü toplantı-
sı, video konferans yöntemiyle yapıldı. Kovid-19’a 
karşı ortak mücadele ve salgın döneminde iş birliğini 
geliştirme konularının ele alındığı toplantıya Özbe-
kistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakis-
tan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan 
Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Türkmenistan 
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Tacikistan Dı-
şişleri Bakanı Sirojidin Muhriddin ve Dışişleri Baka-
nı Raşid Meredov ile Japonya Dışişleri Bakanı Tos-
himitsu Motegi katıldı. Toplantıda taraflar, ülkelerin 
ilgili kurumları arasında salgın ve tedavisi konusun-
da bilgi ile deneyim paylaşımına yönelik çok taraflı 
iş birliği mekanizmasını oluşturmanın önemini vur-
guladı. Katılımcılar, Orta Asya ülkeleri ile Japonya 
arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve bölge 
ülkelerinin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması 
için gereken çabaların gösterilmesi konusunda mu-
tabık kaldı.
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SEÇEK YAĞLI GÜREŞLERİ VE KÜLTÜREL 
ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ
Batı Trakya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri 2020 
yılında yapılmayacak. Yaklaşık olarak yedi asırlık bir 
tarihi olan Seçek Güreşleri, Kovid-19 salgını nede-
niyle 2021 yılına ertelendi.
2020 AZERBAYCAN DEVLET BÜTÇESİ DEĞİŞTİ
Azerbaycan’da 2020 yılına ait devlet bütçesi, Azer-
baycan Millî Meclisi’nin olağanüstü oturumunda gö-
rüşülerek değişti. Bu bağlamda yeni kanun ile birlik-
te devlet bütçesinin 2020 yılı gelirleri 24 milyar 124 
milyon manat, giderleri 27 milyar 492 milyon 200 
bin manat olacak.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKMENİSTAN’DA 
KOVİD-19 TESTİ YAPACAK
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 
Tedros Adhanom Ghebreyesus arasında gerçekleşen 
video konferans görüşmesi sonrasında resmî olarak 
koronavirüs vakası bildirmeyen Türkmenistan’da 
Dünya Sağlık Örgütü’nün bağımsız Kovid-19 testi 
yapması konusunda anlaşıldı.
KAZAKİSTAN’DA YILIN İLK 6 AYINDA PETROL 
ÜRETİMİ %1,4 AZALDI 
Kazakistan’da yılın ilk 6 ayındaki petrol üretimi, 
geçen senenin aynı dönemine göre %1,4 geriledi. 
Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Bakan-
lar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılın 
ocak-haziran döneminde 51,5 milyon ton petrol üre-
tildiğini söyledi. Geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 1,4 az olduğunu belirten Nogayev, “Petrol üre-
tim planının yerine getirilmemesinin nedeni, salgının 
yayılmasını önlemek için birçok ülkede yapılan ka-
rantina uygulaması.” dedi. Kovid-19 salgını nedeniy-
le petrol üretim dengesinin bozulmasının, dünyada 
stokların artmasına neden olduğunu dile getiren No-
gayev, depoların dolmasını önlemek amacıyla petrol 
üretimini azaltma önlemleri alındığını ifade etti.

PLASNİTSA’DA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ELSAN 
NURÇESKİ DEVRALDI

Makedonya’daki iki Türk belediyesinden biri duru-
munda olan Plasnitsa Belediyesi’nin başkanı değişti.  
Plasnitsa Belediye Başkanı İsmail Yaoski’nin mil-
letvekili seçilmesiyle birlikte ondan boşalan göreve 
Elsan Nurçeski geçti. Yaoski’nin kararnamesiyle ve-
kaleten Belediye Başkanlığı yapacak Nurçeski’nin 
belediye meclis üyeliği ise bu süreçte askıya alına-
cak. Başkanlık görevini devralan Nurçeski, Plasnitsa 
halkının yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar 
yürüteceğini kaydederken yurtiçi ve yurtdışından 
tüm kurumlarla işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.
DEB PARTİSİ BAŞKANI ASAFOĞLU TRAKYA 
KALKINMA KOMİSYONU’NU DEĞERLENDİRDİ
Dostluk Eşitlik Barış 
(DEB) Partisi Genel 
Başkanı Çiğdem Asa-
foğlu Trakya Kalkınma 
Komisyonu hakkında 
değerlendirmelerde bu-
lundu. Dostluk Eşitlik 
Barış Partisi’nin daha iyi 
ve daha demokratik bir 
gelecek adına atılan her adımı olumlu olarak değer-
lendirdiğini ifade eden Asafoğlu, “Bölgemizin kal-
kınması adına oluşturulan Trakya Kalkınma Komis-
yonu geç kalınmış bir adım olsa da zaruri ve akıllıca 
bir girişimdir, bu Komisyonun ana amacı bölge eko-
nomisini geliştirmek adına katkı sağlamaktır, vahim 
durumları iyileştirmeye çalışırken açık, cesur ve çok 
çalışmaya hazırlıklı olmak gerekir” dedi.
ÖZBEKİSTAN’DA BULUNAN YABANCI ÜLKE 
VATANDAŞLARININ VİZE SÜRELERİ UZATILDI
Özbekistan’da Kovid-19 salgını kapsamında alınan 
karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları sebebiy-
le Özbekistan’da kalan yabancı ülke vatandaşlarının 
vizelerinin ve ikamet kayıtlarının geçerlilik süresi 1 
Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı.
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CEPPAR: KIRIM KONUSUYLA İLGİLENECEK 
ULUSLARARASI BİR PLATFORMUN 
OLUŞTURULMASI ÇOK ÖNEMLİ
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 
Birleşik Krallık’ın Kiev Büyükelçisi Melinda Sim-
mons ile bir araya geldi. Görüşmede, Rus işgali al-
tındaki Kırım’da gerçekleşen uluslararası hukuk ih-
lalleri ele alındı. Görüşme sırasında Emine Ceppar, 
İngiliz Büyükelçiye Rusya’nın işgal edilen Kırım’da 
sistematik olarak gerçekleştirdiği uluslararası hukuk 
ihlallerini anlattı. Ayrıca Kırım konusu ile ilgilenecek 
uluslararası platformun oluşturulmasının önemine 
dikkat çeken Ceppar, “Bu girişimin amacı, uluslara-
rası toplum için Kırım meselesinin güncelliğini artır-
mak olacaktır.” diye kaydetti. Öte yandan Büyükelçi 
Simmons, ülkesinin Kırım’ın Rus işgalini tanımadı-
ğını bir kere daha teyit ederek, Londra’nın yarımada-
yı işgalden kurtarma konusunda Ukrayna’ya destek 
vermeye hazır olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ORTAK ASKERİ 
TATBİKATI TAMAMLANDI
Türkiye ve Azerbaycan ordularının 29 Temmuz’da 
başlayan ve toplamda 13 gün süren “TurAz Karta-
lı-2020” tatbikatı başarıyla sona erdi. İki ülke kardeş-
lik bağlarını güçlendirmek üzere her yıl bölük sevi-
yesinde düzenlenen tatbikatlar, bu yıl Ermenistan’ın 
Tovuz’a saldırısı sonrasında gerçekleşmesi sebebiyle 
en geniş askeri katılımla icra edildi. TurAz Karta-
lı tatbikatıyla iki ülke, olası bir harbe karşı hazırlık 
seviyesini en üst düzeyde arttırmış olurken, Türk ve 
Azerbaycan askerleri, başarılı müşterek harekât se-
naryolarıyla Ermenistan’a karşı sahadan en net me-
sajı vermiş oldu.
KAZAKİSTAN’DA SENATO MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ 
YAPILDI
Kazakistan’da Senato milletvekillerinin görev süre-
lerinin Ekim 2020’de sona ermesi sebebiyle Cum-
hurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 12 Haziran’da 
imzaladığı kararnameye ilişkin olarak sandık başına 
gidildi. Senato’daki 17 sandalye için 47 adayın ya-
rıştığı seçimlerde Merkezi Seçim Komisyonu tarafın-
dan açıklanan verilere göre 3069 şehir meclis üyesi 
oy kullandı.

MİLLETVEKİLİ ZEYBEK, TÜRK AZINLIK 
OKULUNUN KAPATILMA KARARININ 
İPTALİ İÇİN DİLEKÇE VERDİ
İskeçe Milletveklili Hüseyin Zeybek, Yunanistan 
Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na hitaben İskeçe’de-
ki Höyükköy Azınlık İlköğretim okulunun kapatıl-
masıyla ilgili olarak meclise bir dilekçe sundu. Zey-
rek, Yunanistan parlamentonsuna sunduğu dilekçede 
“2020-2021 eğitim öğretim yılında okulun öğrenci 
sayısı sekiz (8) olacağından ancak bir Azınlık oku-
lu biriminin işletilmesi için öğrenci limitinin dokuza 
çıkarıldığından okulun kapanması gündeme gelmiş-
tir. Gelecek yıl 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 
okulun öğrenci sayısının on (10) olması beklenmek-
tedir, söz konusu kararın uygulanması sonucunda 
Höyükköy İlköğretim okulunun bu yıl kapatılıp ge-
lecek yıl da tekrar açılması daha büyük sorunlara yol 
açacağından, öğrencilerinin farklı okullara nakledil-
mesi sonucunda çeşitli ulaşım sorunlarına neden ola-
cağından okulun faaliyete devam etmesini ve kararın 
iptal edilmesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
AVRASYA İSTİKRAR VE KALKINMA FONUNDAN 
KIRGIZİSTAN’A 100 MİLYON DOLARLIK KREDİ
Rusya Maliye Bakanlığı, Avrasya İstikrar ve Kalkın-
ma Fonu (EFSD) tarafından Kırgızistan’a 100 mil-
yon dolarlık kredi tahsis edileceğini açıkladı. Kredi, 
Kırgızistan hükümeti ve Merkez Bankası tarafından 
pandemi bağlamında ticari kuruluşların faaliyetlerini 
destekleyecek bir programı uygulamak için kullanı-
lacak.
ÖZBEKİSTAN’DA TÜRK DÜNYASI BELGESEL 
FİLM FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Ulusal Uzbekkino (Özbekfilm) Ajansı, 22-24 Ekim 
2020 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin düzenle-
neceğini duyurdu. Etkinlik, Türk Dünyası Gazete-
ciler Federasyonu ve Türk Dünyası Kültür Sanat ve 
Sinema Vakfı öncülüğünde organize edilecek. Türk 
Dünyasının film yapımcılarını bir araya getirip görüş 
ve fikir alışverişinde bulunulmasına yardımcı olacak 
festivale Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türki-
ye ve Türkmenistan başta olmak üzere pek çok ülke-
den katılım sağlanması bekleniyor.
KKTC BAŞBAKANI TATAR: DOĞU AKDENİZ’DE 
HAKKIMIZI YEDİRTMEYİZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbaka-
nı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz’de Türkiye ve biz, 
hakkımızı arıyoruz ancak hakkımızı da yedirtmeyiz. 
Doğu Akdeniz’de haklarımızın müdafaasında Türki-
ye ile yüzde 100 uyumlu hareket etmek bizlerin fel-
sefesidir.” dedi. Tatar, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki 
iddialarının son yıllarda daha da önem kazandığını 
ve bu hususta KKTC olarak her zaman Türkiye ile 
birlikte hareket ettiklerini kaydetti.
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TÜRKMENİSTAN ASTRAHAN BAŞKONSOLOSU 
GÖREVE BAŞLADI 

Rusya’nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan bölge-
sine atanan Türkmenistan Başkonsolosu Güyç Ga-
rayev göreve başladı. Türkmenistan’ın Rusya ile en 
çok ticaret yaptığı bölgelerden birisi olan Astrahan 
Başkonsolosu Garayev, Astrahan Valisi İgor Babuş-
kin ile bir araya geldi. Başkonsolos görüşmede Ast-
rahan Valisi’ne Konsolosluk buyrultusunun (exequa-
tur) bir nüshasını takdim etti. Taraflar, Türkmenistan 
ile Astrahan arasındaki işbirliği konularını görüştü. 
Vali, yeni diplomatik görevinde Türkmen-Rus iliş-
kilerinin gelişmesi yararına başarılar diledi. Ayrıca, 
taraflar birçok karşılıklı ortaklık alanında yapıcı iş-
birliğinin temel alanlarını görüştüler.
KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ORTAK İLAÇ 
ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov ve 
Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy koronavirüsle mücadele-
de Türkiye’nin tecrübesini görmek ve işbirliği imkan-
larını görüşmek üzere Manisa ve Ankara şehirlerine 
çalışma ziyaretinde bulundu. Başbakan Yardımcısı ile 
Sağlık Bakanı’nın beraberindeki heyet bir tıbbi tesisin 
Kovid-19 koşullarında işleyişini, sosyal mesafenin 
formatı, sıhhi ve epidemiyolojik rejime uygunluğu 
ve tıbbi kuruluşların etkili yönetimi konusunda 
meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. 
Ayrıca Heyet Türkiye’nin bilim ve tıp camiası 
ile Kazakistan’da koronavirüs enfeksiyonunun 
tedavisine yönelik ilaçların üretimi, yapay akciğer 
ventilasyon cihazlarının üretiminin yerelleştirilmesi 
konularını ele aldı ve Kovid-19 tedavisi ve teşhisi 
alanında bilimsel ve pratik bilgi alışverişinde 
bulundu. Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi 
ve karantinadan çıkma konusundaki deneyimlerini 
ele alan heyet koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi 
için ortak ilaç ve solunum cihazı üretimi konusunda 
anlaşmaya vardı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ile de görüşen heyet, hastanelerde bakım 
sağlamaya yönelik mekanizmaları, tesislerde 
hasta vatandaşların kabulü ve karantinadan çıkma 
konusunda deneyim alışverişinde bulundu. Heyet 
bakana, Türkiye’nin Kazakistan’a gönderdiği insani 
yardımlardan dolayı teşekkür etti ve işbirliğine her 
zaman hazır olduklarını bildirdi.

DOĞU TÜRKİSTANLI TÜRKLER İSTANBUL’DAKİ 
ÇİN KONSOLOSLUĞUNDAN GERİ ÇEVRİLDİ
Çin’deki toplama kamplarına zorla götürülen 
ailelerini bulmak için kamuoyu desteği arayan Uygur 
Türkleri Sarıyer’de bulunan Çin Konsolosluğu’nun 
önünde toplandı. Konsolosluktan geri çevrilen 
Uygur Türkleri, gözyaşları içinde ailelerini bulmak 
istediklerini, bunun için dilekçe hazırladıklarını 
söyledi. 2019’un Aralık ayında Çin’in Ankara 
Büyükelçisi Deng Li’nin “Uygur Türkleri dilekçe 
versin, ailelerini bulalım” çağrısına uyduklarını 
belirten Uygur Türkleri, internet üzerinden verdikleri 
dilekçelerin kabul edilmediğini, bunun üzerine 
buraya geldiklerini ve yine de konsolosluk yetkilileri 
tarafından geri çevrildiklerini dile getirdiler.

ÖZBEKİSTAN DEVLET BÜTÇESİ HARCAMALARI 
AZALTILACAK
Özbekistan hükûmeti, Kovid-19 enfeksiyonu ile mü-
cadelede ek kaynak oluşturmak ve bütçe açığının art-
masını engellemek amacıyla 2020 yılında devlet büt-
çe harcamalarının değiştirilmesine ilişkin bir kanun 
taslağı açıkladı. Açıklanan taslak ile birlikte devlet 
bütçesi harcamalarının azaltılıp 706 milyar somluk 
kaynak yaratılması ve bu kaynağın Krizle Mücadele 
Fonu’na aktarılması öngörülüyor.
ERŞAT SALİHİ’DEN DOĞU TÜRKİSTAN ÇAĞRISI: 
BİRLEŞMEK ZORUNDAYIZ
Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Irak Parlamento-
su İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Sali-
hi, Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan için Türk 
cumhuriyetlerine seslendi. Resmi sosyal medya 
hesabından açıklama yapan Salihi, Türklerin 
toplama kamplarında tutulduğuna dikkat çekti. Salihi 
açıklamasında, “Doğu Türkistanlı soydaşlarımız, Çin 
zulmü altında yıllardır esaret içinde yaşamakatdır. 
Suçsuz Türk kardeşlerimiz, Çin’in toplama 
kamplarında sebepsiz yere tutulmaktadır. Özgür Türk 
cumhuriyetleri, özerk devletlerimiz ve bütünümüz 
Doğu Türkistan için birleşmek zorundayız.” 
ifadelerini kullandı.
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NAZARBAYEV’İN TORUNU LONDRA’DA 
HAYATINI KAYBETTİ
Kazakistan’ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev’in torunu Aysultan Nazarbayev Londra’da 
hayatını kaybetti. Ölüm sebebi açıklanmayan ve kalp 
krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Aysultan 
Nazarbayev Şubat 2020’de İngiltere’ye sığınma tale-
binde bulunmuştu. 
TÜRKMENİSTAN’IN TACİBAY DOĞAL GAZ 
YATAĞINDA YENİ GAZ AKIŞI
Türkmenistan’ın Lebap vilayetinin güneyinde yer 
alan Tacibay yatağında açılan 3700 metre derinlikteki 
yeni kuyudan doğal gaz akışı sağlandı. Türkmengaz 
Devlet Kurumu tarafından üretimi yapılan kuyudan 
günlük 400 bin metreküp doğal gaz akışı sağlanıyor.
YENİ ATANAN ÖZBEKİSTAN AZERBAYCAN 
BÜYÜKELÇİSİ CUMHURBAŞKANI İLHAM 
ALİYEV’E GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekis-
tan’ın yeni atanan olağanüstü ve tam yetkili Azer-
baycan Büyükelçisi Bahrom Eşrefhanov’u kabul etti. 
Bahrom Eşrefhanov, Cumhurbaşkanı Aliyev’e güven 
mektubu sundu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki 
ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirirken, Azerbaycan’ın Türk 
Keneşi de dâhil olmak üzere uluslararası kuruluşlar 
bünyesinde Özbekistan ile yakın işbirliği içinde ol-
duğunu söyledi. Aliyev ayrıca Özbekistan’a yapmaya 
planladığı ziyaretinin koronavirüs salgını nedeniyle 
ertelendiğini, pandeminin durumu izin verir vermez 
kardeş Özbekistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.
ÖZBEKİSTAN, 1 EYLÜL’E KADAR BÜTÜN 
ULUSLARARASI UÇUŞLARI İPTAL ETTİ
Özbekistan’ın ulusal havayolu şirketi olan Uzbekis-
tan Airways,  ağustos ayı içerisindeki tüm uluslarara-
sı uçuşların ve ülke içerisindeki uçuşların bir kısmı-
nın iptal edildiğini açıkladı. Şirket, ağustos ayı için 
uçuş bileti satın alan yolculara, ödeme şekline göre 
geri ödeme veya şirketin 1 Eylül 2020’den itibaren 
planlanan uçuşları için tek seferlik rezervasyon yapı-
labileceğini açıkladı.

TÜRKMEN HEYETİ, PARLAMENTOLARARASI 
BİRLİĞİN TOPLANTISINA KATILDI

Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova 
ve milletvekili heyeti, Parlamentolar Arası Birlik’in 
(IPU) 13. Kadın Parlamento Sözcüleri Zirvesi’ne 
katıldı. İki günlük cevrimiçi forum, IPU, Avustur-
ya Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler işbirliği ile 
ortaklaşa düzenlendi. Toplantıda, cinsiyet eşitliği, 
kadınlar için ekonomik, sosyal, kültürel hakların ve 
finansal fırsatların genişletilmesi, Kovid-19 salgını-
nın sosyo-ekonomik etkisini azaltmak gibi pek çok 
konu değerlendirildi. Türkmen tarafının temsilcileri, 
Türkmenistan’ın uluslararası ve parlamentolar arası 
örgütlerle verimli temasların daha da güçlendirilme-
sine önem verdiğini kaydetti.
KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV 
HÜKÜMETE TALİMATLAR VERDİ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 
Başbakan Askar Mamin’i makamında kabul etti. 
Başbakan Mamin Cumhurbaşkanına ülkenin sos-
yo-ekonomik gelişmesi, istihdamın sağlanması, iş 
adamlarına destek, hasat çalışmalarının tertiplenme-
si, yeni eğitim yılı konularında yapılan çalışmalara 
ilişkin bilgi sundu. Görüşmede ayrıca koronavirüs 
durumunun istikrarlı hale getirilmesi ve karantina 
önlemlerinin kademeli yumuşatılması konuları üze-
rinde duruldu. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı, 
hükûmete bir dizi özel talimat verdi.
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YTB BAŞKANI EREN: BATI TRAKYA TÜRK’Ü SİS-
TEMATİK BASKILARA ASLA BOYUN EĞMEYE-
CEKTİR
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Baş-
kanı Abdullah Eren, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki 
haksız tutumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 
YTB Başkanı Eren, “Batı Trakya Türkü sistematik 
baskılara boyun eğmeyecektir. Türkiye, soydaşının 
hak ve hukukunu her daim savunacaktır.” dedi. “Batı 
Trakya’daki Müslüman Türk varlığı yüzyıllara daya-
nıyor ve bugün Batı Trakya’daki Müslüman Türkler 
150 bini bulan varlığıyla Yunanistan’daki tek resmi 
azınlık gurubu.” diyen Abdullah Eren, Yunanistan’ın 
Batı Trakya’da sistematik bir baskı politikası güttü-
ğüne dikkat çekti. Eren, bu baskıcı tutumun son gün-
lerde eğitim üzerinden de yürütülmeye çalışıldığının 
örneklerinin yaşandığını vurgulayarak; “Yunanistan, 
Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk 
Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdü-
rüyor. Batı Trakya’daki birçok köyde okullar kapa-
tıldı. Gümülcine’deki 5 asırlık Medrese-i Hayriye de 
sindirilmeye çalışılıyor. Bu baskılara son verilmeli.” 
ifadelerini kullandı.
BAŞKURDİSTAN’DA HALKIN KUŞDAĞI 
MÜCADELESİ
Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Ufa’ya yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Kuş-
dağı bölgesinde doğanın tahrip edilmesine tepki gös-
teren halk, yürüyüş gerçekleştirdi. Başkurdistan’ın 
sembollerinden biri olan dağın bir kısmının soda 
üretim şirketine ihale edilmesine tepki için yürüyüş 
ve protesto gösterisi düzenleyen halk, dağın bir kıs-
mının daha önce de karbonat üretimi için bir şirkete 
verildiğini ve ciddi bir şekilde tahrip edildiği belirtti. 
Eylemler devam ederken ihaleyi alan şirket tarafın-
dan organize edilen işçi grubunun karşı protestoya 
başlaması ve ellerinde Başkurdistan bayrağı taşıyan 
halkın karşısına Rus bayrağı ile çıkması dikkat çekti. 
Günlerce süren protestolar neticesinde dağda başla-
yan jeolojik çalışmalar durduruldu.

SALİHİ, ACİL MÜDAHALE TİMİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Irak Türkmen Cephesi ve Irak Parlamentosu İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, terörle 
mücadelede önemli görevler yürüten Acil Müdaha-
le Timi’ne ziyarette bulundu. Erşat Salihi’nin Acil 
Müdahale Timi Komutanı Tuğgeneral Tamir Hüsey-
ni ile görüşmesi esnasında Irak Türkmen Cephesi 
Salahattin İl Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi 
Heytem Haşim Muhtaroğlu da hazır bulundu. Salihi, 
Tuzhurmatu’nun güvenliğini sağlayan Acil Müdaha-
le Timi’nin terörle mücadelede yapmış olduğu başa-
rılardan övgüyle bahsederken Irak Türkmen Cephesi 
yöneticileri ile Acil Müdahale Timi’nin komutanları 
arasında güçlü bir bağ olması gerektiğini vurguladı.
TÜRKMENİSTAN JEOİNFORMASYON MERKEZİ 
KURUYOR
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimu-
hamedov, Bakanlar Kurulu’nun çevrimiçi toplantı-
sında jeoinformasyon merkezi kurulması yönünde 
ilgili yetkililere talimat verdi. Merkez, kentsel alt-
yapının tüm nesneleri ile ilgili mekânsal (coğrafi) 
bilgilerin toplanması, depolanması, analizi ve grafik 
görselleştirilmesinin sistematikleştirilmesine doğru-
dan katkıda bulunacak ve bu bağlamda Aşkabat’ın 
3D modelinin oluşturulması da öncelikli görevleri 
arasında yer alacak. Proje ile ekonomik, üretim ve 
yönetim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, gelecekte nü-
fusun ihtiyaçlarının daha eksiksiz ve verimli bir şe-
kilde karşılanacağı “akıllı” şehirler yaratılmasına da 
olanak sağlanması bekleniyor.
DEB PARTİSİ AZINLIK KÖYLERİNDEKİ ASKERİ 
HAREKETLİLİĞİ KINADI
Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Yunanistan’daki 
Türk köylerinde yaşanan askeri hareketlilik hakkında 
bir açıklama yayımladı. DEB Partisi’nin açıklama-
sında; “Son günlerde Batı Trakya’nın azınlık köyle-
rindeki askeri hareketlilik bu sefer farklı olup, asker-
ler tam teçhizatlı bir şekilde yerleşim yerinde tatbikat 
gerçekleştirmiştir. Doğu Akdeniz krizinin yaşandığı 
bu dönemde, silahlı askerlerin üç azınlık köyünde 
görülmesi tarafımızdan tesadüf olarak değerlendiril-
mesi mümkün değildir. Daha önce altını çizdik, yine 
altını çiziyoruz ki; Batı Trakya Müslüman Türk Azın-
lığı mesajların verildiği alan ve hedef tahtası olamaz. 
Her türlü korku salma eylemini kınıyoruz.” ifadeleri 
kullanıldı.
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ÖZBEKİSTAN 3,2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 
ALTIN İHRAÇ ETTİ 
Özbekistan’ın altın ihracatı Ocak-Temmuz aylarında 
artış gösterdi. Devlet İstatistik Komitesi’nin verilerine 
göre ülke, raporlama döneminde 3,2 milyar dolarlık 
altın ihraç etti. Altının ihracat hacmi içindeki payı ise  
%39,8 oldu. Bununla birlikte altın hariç ihracat geçen 
yıla göre %29,5’e düştü. En büyük ticaret ortağı Çin 
(% 17,6) olurken, ikinci Rusya (% 15,9) ve üçüncü 
Kazakistan (% 7,8) oldu.
TÜRKMENİSTAN MECLİSİNDE YENİ YASALAR 
KABUL EDİLDİ
Türkmenistan Meclisi’nin 6. dönem milletvekille-
ri 10. oturumu video konferans yöntemiyle yapıldı. 
Oturuma bazı bakanlar, kamu kurum yetkilileri ve 
basın mensupları davet edildi. Milletvekillerinin de 
katılım sağladığı toplantıda ilk olarak “Suçların Ön-
lenmesine Dair” Türkmenistan Kanun Tasarısını gö-
rüşüldü. Bu bağlamda, kolluk kuvvetlerinin ve diğer 
devlet yapılarının bu alanda kamu kurumları ile yakın 
etkileşime girmesi, nüfusun hukuki eğitimi, gençle-
rin geleneksel olarak Türkmen halkı tarafından saygı 
duyulan ahlaki değerler temelinde eğitilmesi, hukuk 
ve düzenin durumunu kontrol etmek için bilim ve 
modern teknolojinin başarılarının yaygın olarak kul-
lanımının öneminde değinildi. Daha sonra , “Fiziksel 
Kültür ve Spor” Yasası taslağı ele alındı. Ardından 
milletvekilleri tarafından “Acil durumda uluslararası 
insani yardıma ilişkin” yasa tasarısı ele alındı. Ülke-
de doğal afet risklerinin azaltılması ve zamanında ön-
lenmesi için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
KAZAKİSTAN 2021’DE 86 MİLYON TON PETROL 
ÜRETMEYİ PLANLIYOR 
Kazakistan’da 2021-2023 bütçe taslağına göre petrol 
üretiminin 2021’de 86 milyon ton, 2022’de 89,6 mil-
yon ton ve 2023’te 100,8 milyon ton olması planlanı-
yor. Plana göre Kazakistan, petrol üretimini 2024’te 
100 milyon tona, 2025’te ise 100,7 milyon tona çı-
karmayı hedefliyor. Kazakistan Enerji Bakanlığı, bu 
yıl ülkede kondens dahil petrol üretimi için 85,2 mil-
yon ton üretim gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini 
açıkladı.
KIRGIZİSTAN RUSYA’DAKİ VATANDAŞLARINI 
TAHLİYE ETMEYE DEVAM EDİYOR 
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan başkent 
Bişkek’e ve Oş’a Kırgızistan vatandaşlarının geti-
rildiğini açıkladı. Aviatraffic Company Havayolları, 
Sbirya Havayolları ve Ural Havayolları tarafından 
düzenlenen St. Petersburg-Oş seferiyle 177, Mosko-
va-Oş seferiyle 174, Novosibirsk-Oş seferiyle 152 ve 
St. Petersburg- Bişkek seferiyle 166 Kırgızistan va-
tandaşı tahliye edildi.

ÖZBEKİSTAN 2022’DE NÜFUS SAYIMI YAPACAK
Özbekistan Bakanlar Kurulu, “Özbekistan Cumhu-
riyeti’nde 2022’de nüfus sayımının hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin tedbirler hakkında” bir karar 
taslağı hazırladı. Taslağa göre Özbekistan’da 1-25 
Kasım 2022 tarihleri arasında nüfus sayımı yapılması 
öngörülüyor. Taslakta ayrıca 1-25 Kasım 2022 tarih-
lerinde Taşkent bölgesinin Yükarıçırçık bölgesinde 
ve Taşkent şehrinin Yashnabad bölgesinde pilot nü-
fus sayımı yapılması öngörülüyor. Taslak ayrıca nü-
fus sayımını hazırlama ve yürütme prosedürüne iliş-
kin örgütsel ve metodolojik düzenlemeleri içeriyor.
KAZAKİSTAN RUSYA’DAN KOVİD-19’A KARŞI 
AŞI ALACAK
Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanlığı, Rusya ile 
Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin bir anlaşma im-
zalandığını açıkladı. Kazakistan devletinin ilaç distri-
bütörü olan SK-Pharmacy ile Rusya Doğrudan Yatı-
rım Fonu (RFPI) arasında imzalanan anlaşma, Rusya 
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji 
Merkezi tarafından Kazakistan’a 2 milyon dozun 
üzerinde aşı tedarik edilmesini öngörüyor. İmzalanan 
anlaşmanın bedeline ilişkin herhangi bir açıklama 
bulunmazken aşılanmanın isteğe bağlı olarak gerçek-
leşeceği ve aşının tüm klinik denemelerden geçtikten 
sonra Kazakistan vatandaşlarına ücretsiz olarak ulaş-
tırılacağı ifade edildi.
ÖZBEKİSTAN-AZERBAYCAN İŞ FORUMU “MADE 
İN UZBEKİSTAN TEXTİLE” BAŞLADI 
Özbekistan’ın önde gelen tekstil firmaları ve Özbek 
ürünlerine ilgi duyan Azerbaycan iş dünyası temsil-
cilerinin “Made in UzbekistanTextile” adlı çevrimiçi 
iş forumu açıldı. Etkinlik, Özbekistan Cumhuriye-
ti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı’na bağlı İhracat 
Teşvik Ajansı, Özbekistan Tekstil ve Konfeksiyon 
ve Örme Sanayii Derneği “Uztekstilprom” ile Öz-
bekistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Büyükelçiliği 
ve Caspian Event Organisers tarafından düzenlendi. 
Forumun ana amacı, ihracata yönelik tekstil ürün-
leri üreticilerine yeni bir distribütör bulma, ortak-
lık ağını genişletme ve Özbekistan’da Azerbaycan 
şirketleriyle ortak girişimler oluşturma fırsatları 
oluşturmak.
TÜRKMENİSTAN’DAN ÇİN’E POLİPROPİLEN 
İHRACATI BAŞLADI
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Çin’e polipropilen 
ihracatının başladığını açıkladı. Açıklamada ihraca-
tın, Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanından 
Kuzey-Güney demiryolu koridoru aracılığıyla Ka-
zakistan üzerinden gerçekleştirildiği söylendi. Ayrı-
ca güzergâhın uzunluğunun 8 bin 746 bin kilometre 
olduğu kaydedildi.
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MİRZİYOYEV’DEN MOSKOVA DEVLET 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTİTÜSÜ 
REKTÖRÜ’NE ÖDÜL
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rus-
ya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Moskova 
Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rektörü Ana-
toly Torkunov’a Dustlik (Dostluk) Nişanı verilmesi-
ne ilişkin bir kararname imzaladı. Torkunov ödülü, 
Özbekistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın 
ve ittifakın güçlendirilmesine, yıllardır verimli insa-
ni yardım çalışmalarına yaptığı kişisel katkılarından 
dolayı aldı.
KIRGIZİSTAN’DA ÇALIŞMA VE SOSYAL 
KALKINMA BAKANI İSTİFA ETTİ
Kırgızistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Kalkın-
ma Bakanı Ulukbek Koçkorov, başkent Bişkek’te 
düzenlediği basın toplantısında kendi isteğiyle ba-
kanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Ulukbek Koçkorov, 
“Devletimize daha fazla fayda sağlamak istiyorum. 
Bu düşünceyle bakanlık görevinden istifa etmeye 
karar verdim ve önümüzdeki seçimlerde adaylığımı 
Meclise sunmaya karar verdim.” ifadesini kullandı. 
Koçkorov ayrıca, Birimdik Partisi adına milletvekili 
seçimlerine katılacağını sözlerine ekledi.
TÜRKMENİSTAN İLE İRAN BAKANLARI TİCARİ 
İŞBİRLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ
Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile İran Ulaştır-
ma ve Kentsel Gelişim Bakanı Muhammed Eslami 
arasında çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirildi. Ta-
raflar, iki ülke gündemdeki bir dizi güncel konu ile 
birlikte özellikle ticaret ve ekonomik ilişkilerini ge-
liştirmek için işbirliği konularını değerlendirdi. Gö-
rüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma ve transit işbir-
liğinin geliştirilmesi, yük demiryolu bağlantılarının 
sürdürülmesinin altı çizildi. Bakanlar,  aynı zamanda 
ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi bağlamında 
Hükümetlerarası Türkmen-İran Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu’nun önemli rolünü vurgularken ulaşım, 
iletişim, sanayi, tarım ve su yönetimi alanlarında iş-
birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişin-
de bulunuldu.
ÖZBEKİSTAN EĞİTİM VE SAĞLIK PERSONELİNE 
ÜCRETSİZ GRİP AŞISI YAPACAK
Özbekistan’da okul öncesi, genel eğitim ve sağlık 
kurumları çalışanlarına ücretsiz grip aşısı sağlanması 
için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi imzalandı. 1 
Ekim’e kadar sürecek çalışma 1,5 milyondan fazla 
çalışanı kapsayacak. Konuyla alakalı olarak ilgili 
bakanlıklara, kurumlara ve yerel makamlara, fon 
dağıtımı üzerine çalışma düzenleme talimatı verildi.

TÜRKMEN MİLLETVEKİLİ İMDAT BİLAL’A TÜRK 
DÜNYASI ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ
IKYB Türkmen Milletvekili İmdat Bilal Ankara’da 
yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Kırgızistan’ın 
Türkiye Fahri Konsolosu ve Başken Platformu baş-
kanı Dr. Mustafa Kurt’u ziyaret etti. Ziyaret esnasın-
da Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği Başkanı 
ve Türkmen Milletvekili İmdat Bilal’e Türk Dünyası 
üstün hizmet ödülü takdim edildi. 

İŞTİP BELEDİYESİ’NİN YENİ MECLİS ÜYESİ 
GÜLBAKİ MEHMET OLDU
Kuzey Makedonya’da İştip Belediyesi meclis 
üyelerinden Saşko Nikolov ve İvan Yordanov’un 
milletvekili olarak seçilmelerinin ardından 
yerlerine geçen yeni üyelerden biri Makedonya 
Türk Demokratik Partisi’nden (TDP) Gülbaki 
Mehmet oldu. Makedonya Sosyal Demokrat Birliği 
(SDSM) üyesi Nikolov’un yerine Georgi Dimov, 
İç Makedon Devrimci Örgütü - Makedonya’nın 
Ulusal Birliği Demokratik Partisi’nden (VMRO-
DPMNE) Yordanov’un yerine ise yerel seçimlere 
VMRO-DPMNE ile ortak listelerden katılan TDP 
üyesi Gülbaki Mehmet seçildi. Böylece TDP’nin 
SDSM’yle koalisyonda olması nedeniyle meclis 
çoğunluğu pekişmiş oldu. Konuyla ilgili TDP’den 
yapılan açıklamada, “İştip Belediyesi Meclis Üyeliği 
görevine seçilen kardeşimiz Gülbaki Mehmet, 
TDP’nin Kuzey Makedonya genelinde 26. meclis 
üyesi oldu. Kendisini tebrik eder, Kuzey Makedonya 
Türk halkına ve partimize hayırlara vesile olmasını 
temenni ederiz” denildi.
NAZARBAYEV, NÜKLEER SİLAHLARIN 
YAYILMASINI ÖNLEME ZİRVESİ’NİN 
KAZAKİSTAN’DA YAPILMASINI ÖNERDİ
Kazakistan Cumhuriyeti Elbaşı ve Eski Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev, Nükleer Silahların 
Yayılmasını Önleme Zirvesi’nin Kazakistan’da ya-
pılmasını önerdi. Nazarbayev, ABD, Rusya, Çin ve 
Avrupa Birliği’nin aşamalı olarak nükleer silahların 
azaltılmasına ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasına 
ilişkin müzakereleri başlattı. Dünyanın büyük güçle-
rinin liderlerinin gezegenin geleceği için özel bir so-
rumluluğu olduğunu söylen Nazarbayev, daha önce 
Kazakistan’daki Semipalatinsk nükleer test sahasının 
29 Ağustos 1991’de kapatıldığını dile getirdi.
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KIRGIZİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI 
MADUMAROV, ÖZBEKİSTAN BAŞBAKANI 
ARİPOV İLE TAŞKENT’TE BİR ARAYA GELDİ
Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, bir dizi 
ziyaret için Taşkent’te bulunan Kırgızistan Başbakan 
Yardımcısı Akram Madumarov’u makamında kabul 
etti. Görüşmede, iki ülkenin liderlerinin siyasi 
iradeleri sayesinde son yıllarda ikili ilişkilerde 
büyük değişiklikler yaşandığının altını çizen Aripov, 
“Tüm düzeyde aktif diyaloglar destekleniyor. İkili 
ticarette ciddi artış var, yatırım işbirliği genişliyor, 
kültürel bağlar güçleniyor.” dedi. Misafirperverlik 
ve iyi karşılamalardan dolayı teşekkürde bulunan 
Madumarov, “Halklarımızı uzun süreli dostluk ve 
iyi komşuluk birbirine bağlıyor. Amacımız, dostluk 
ilişkilerimizi, karşılıklı işbirliği güçlendirmeye devam 
etmek, mevcut ekonomik kalkınma potansiyelini 
kullanmak, iki ülkenin kardeş halklarının yararına 
sınır sorunlarını çözmek.” ifadelerini kullandı. 
Toplantıda ikili işbirliğinin güncel sorunları 
hakkında görüş alışverişinde bulunulurken taraflar, 
iki ülkenin hükümet delegasyonlarının Kırgız-Özbek 
devlet sınırının belirlenmesi konusundaki verimli 
çalışmalarının önemi vurgulandı.

KIRIMOĞLU: KIRIM’A SU SAĞLAMAK ULUSAL 
ÇIKARLARIMIZA İHANET ETMEKTİR
Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna Milletvekili 
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’da işgalcilerin bölgedeki su 
kaynaklarını sivil nüfus ihtiyaçları için kullanmak 
yerine yarımadada başlattıkları inşaat, askeri ve 
sanayi ihtiyaçları için kullandığını belirterek, 
“Kırım’da su sorunu yok. Vatandaşlarımıza su 
verme konusunda bahsedenler vatandaşlarımızın 
değil, işgalcinin suya ihtiyaç duyduğunu anlamalı. 
Dnipro’dan suyun Kırım’a sağlanmaması Kuzey 
Kırım’ın tarımına büyük zarar verdi. Bölgede 
neredeyse tarım diye bir şey kalmadı. Yarımadayı 
işgalden kurtardıktan sonra toprak verimliliğini geri 
kazanmak için çok para harcamamız gerekecek.” 
dedi. Öte yandan Kırımoğlu Kırım’a su tedariğinin 
kesilmesinin, Ukrayna’nın elinde olan önemli bir 
baskı aracı olduğunu ifade ederken, “Kırım’a su 
sağlama ihtiyacı konusunda yapılan konuşmalar 
ulusal çıkarlarımıza ihanet etmeye benziyor çünkü 
bu, yarımadayı işgalden kurtarmak için Ukrayna’nın 
elinde var olan kilit araçlardan biridir.” dedi.

TÜRKİYE’DEN KUZEY KIBRIS TÜRK 
CUMHURİYETİ’NE ACİL DURUM HASTANESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı 
Ersin Tatar, Türkiye tarafından KKTC›de yaptırılan 
acil durum hastanesinin inşaat alanında incelemelerde 
bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. İnşasına başlanan 
acil durum hastanesinin KKTC›deki sağlık hizmeti 
için bir devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan 
Tatar, «Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki 
ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve 
yeterlilikte olacaktır. Dünyada çok az ülkede olan 
acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her 
türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık 
hizmeti verecektir.» dedi. Tatar, bu hastanenin 
bundan sonra yangın, biyolojik, kimyasal saldırı 
veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol 
açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına 
çok önemli bir destek sağlayacağının da altını çizdi.
TÜRKİYE, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE 
YARDIMCI OLMAK İÇİN ÖZBEKİSTAN’A 
HEYET GÖNDERDİ
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 
Bilimsel Danışma Kurulu üyelerinin de bulunduğu 
doktor ve uzmanlardan oluşan 16 kişilik heyet, Ko-
vid-19 ile mücadelede yardımcı olmak için Özbekis-
tan’da bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Heyet, Taşkent 
bölgesinin Zangiata ilçesinde birinci basamak sağlık 
tesisleri ve multidisipliner özel bir hastane de dahil 
olmak üzere tıbbi kurumların faaliyetlerini, hastala-
rın tedavilerini, koronavirüs enfeksiyonunun Özbe-
kistan’daki epidemiyolojik durumunu ayrıntılı olarak 
inceledi.Grup ayrıca Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer 
Şadmanov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 
korona virüs tedavisi ve korunma önlemleri ile ilgi-
li durum değerlendirilmesi yapılırken, salgına karşı 
mücadele kapsamında iş birliği konusu ele alındı.
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NAZARBAYEV, “NÜKLEER TESTLERİN 
OLMADIĞI BİR DÜNYA ŞAMPİYONU” 
STATÜSÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Kazakistan Elbaşı ve Eski Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Nükleer Silahların Test Edilmesiyle 
Mücadele Günü münasebetiyle düzenlenen Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu Özel Oturumu’nda “nükleer 
testlerin olmadığı bir dünya şampiyonu” statüsüne 
layık görüldü. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Ya-
saklanması Antlaşması Örgütü’nün (CTBTO) sözcü-
sü Lassina Zerbo, Kazakistan’ın nükleerden arındı-
rılmış bir dünya inşa etmeye yönelik küresel çabalara 
liderliği sırasında özel tarihsel katkısının tanınması 
için Nursultan Nazarbayev’e yeni bir statü atamasını 
başlattı.
“TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ” KİTABI ÖZBEK 
TÜRKÇESİNE ÇEVRİLDİ
Azerbaycan Milletvekili Cavanşir Feyziyev’in “Türk 
Devletleri Birliği” adlı kitabı gazeteci ve siyaset bi-
limci Rüstem Jabbadov tarafından Özbek Türkçe-
sine çevrildi. Türk halklarının tarihini ve günümüz 
sorunlarını inceleyen kitap, 2013 yılında Bakü’de 
yayınlandıktan sonra 2014-2017 yıllarında Türkiye 
Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Boşnak-
ça, Rusça ve Macarca olarak yayınlandı. Eser, “Ta-
rihten doğan gelecek”, “Farklı bir medeniyet örneği 
olarak Türk medeniyeti”, “Avrasya ve Türk devlet-
lerinin kalkınma umutları”, “Uluslararası siyasette 
ve uluslararası hukukta birliğin önemi”, “Sarsılmaz 
temeller ve Türk Devletleri Birliği stratejisi üzerine” 
bölümlerinden oluşuyor. Kitabın bu yıl sonuna kadar 
Taşkent’te yayınlanması bekleniyor.
TÜRKİSTAN BÖLGESİNDEKİ DEVLETLER XXI.
YÜZYILDA İŞBİRLİĞİ BELGESİ HAZIRLIYOR 
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 
Türkistan bölgesinde bulunan beş ülkenin yirmi 
birinci yüzyılda dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği 
konulu devletler arası bir belge hazırladığını söyle-
di. Kamilov, “Şu anda bölge ülkeleri, yirmi birinci 
yüzyılda Orta Asya’nın kalkınması için dostluk, iyi 
komşuluk ve işbirliği üzerine beş taraflı bir devletler 
arası belge hazırlıyor.” dedi.

GAGAUZYA’NIN BAŞKENTİNDE TÜRKİYE 
BAŞKONSOLOSLUĞU AÇILDI 

Moldova’nın Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nin baş-
kenti Komrat’ta Türkiye Başkonsolosluğu açıldı. 
Başkonsolosluğun açılış törenine Türkiye Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gagauzya Başkanı 
Irina Vlah katıldı. Açılış öncesinde ise Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile Irina Vlah bir araya geldi. Görüşmenin 
ardından taraflar basına açıklamalarda bulundu. 
Vlah, Türkiye’nin Gagauzya’nın yakın dostu oldu-
ğunu dile getirerek, “Bugünkü toplantımızda gele-
cek planlarımızı tartıştık. Türkiye, Gagauzya’da bir 
hastane, anaokulu, okul ve stadyum inşaatına yatı-
rım yapacak. Başkonsolosluğun faaliyetleri Türkiye 
ile Gagauzya arasındaki iş birliğini daha da güçlen-
direcektir.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Güçlü bir 
Moldova’da güçlü bir Gagauzya istiyoruz. Türkiye 
bu yöndeki desteğini hiçbir zaman esirgemedi ve 
etmeyecek. Moldova ile ilişkiler güçlendikçe Ga-
gauzya bu konuda bir köprü olur. Yurttaşlarımız dış 
politikamızda çok önemli bir rol oynuyor ve Ga-
gauzya da onlardan biri. Gagauzya’nın kalkınması 
için başarılı projeler devam edecek. Yurttaşlarımızın 
anadilinin gelişmesi için de projeler yürütülüyor.” 
şeklinde açıklamada bulundu.
ÖZBEKİSTAN, OKULLARDA ALINMASI GEREKEN 
KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ BELİRLEDİ
Özbekistan’da, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde pandemi sebebiyle alınacak önlemler 
belirlendi.Buna göre, dersler saat 08.00 ile 17.30 
arasında ve üç vardiya şeklinde gerçekleştirilecek. 
Tüm öğrenci ve velilerin maske takması 
zorunlu hale gelirken okullarda toplu etkinlikler 
gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca okul girişlerinde 
“sabah filtrasyonu” ve sıcaklık ölçümleri yapılacak. 
“Sabah filtrasyonu” sonrasında öğrencilerin elleri 
girişlere yerleştirilecek antiseptik dezenfektanlar ile 
dezenfekte edilecek.
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DEB PARTİSİ, BATI TRAKYA’DAKİ TÜRK 
ÇİFTÇİLER İLE ANKET GERÇEKLEŞTİRDİ 
Batı Trakya Türkleri’nin siyasi partisi Dostluk Eşitlik 
Barış Partisi (DEB), Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Gümülcine, İskeçe ve Meriç illerindeki çiftçilerle an-
ket gerçekleştirdi. 3 ay süren ve toplamda 2031 çiftçi-
nin katıldığı çalışmanın sonuçları bir yazılı açıklama 
ile duyruldu. Yapılan açıklamada anketin amacının, 
“ekonomik olarak yıpranmışlığın ve çaresizliğin is-
tatistiksel olarak yansıtılması, bunun dışında emeğin 
değerine vurgu yaparak, çiftçilerimizin emeğinin 
karşılığını vermesi gereken birimler tarafından ay-
rımcılık yaşayıp yaşamadıklarını veya hissetiklerini 
ön plana çıkartmaktı.” olduğu ifade edilirken çalış-
manın sonuçları hakkında “Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlık çiftçilerinin yıllardır hem maddi hem 
de manevi açıdan ne kadar zor durumda olduğunu 
da gözler önüne sermiştir. Ayrıca, çiftçilerimizin yaş 
ortalamasının 50’den yukarı olması gençlerimizin, 
çiftçilikten oluşan tatminsizlikten dolayı farklı işlerle 
veyahut yurtdışına göç etmeleri nedenini ortaya çı-
karmıştır.” denildi. Açıklamanın devamında, “Elde 
ettiğimiz anket sonunçlarının akabinde, DEB Parti-
si olarak Yunanistan Tarım Bakanlığı’na bir mektup 
göndererek, konu ile alakalı şu soruların cevaplan-
ması talebinde bulunduk;
2000-2020 yılları arasında AB destek fonlarından 
Batı Trakya Bölgesine aktarılmış olan toplam raka-
mı;
Batı Trakya Bölgesine aktarılan rakamın Azınlık-Ço-
ğunluk insanları arasındaki dağılımı;
Βölgedeki tarım, hayvancılık ve diğer ekonomik kal-
kınma programları konusunda almış olduğukları ted-
birler hakkında bizleri bilgilendirmelerini;
DEB Partisi olarak konunun yakından takipçisi ola-
cağımızı ve yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağımı-
zın altını çizmek isteriz.” ifadeleri kullanıldı.
ÜSKÜP’TEKİ TEK TÜRK OKULUNA IRKÇI SALDIRI 
Kuzey Makedonya’nın başkenti tarihi Türk yurdu 
Üsküp’te bulunan en eski ve tek Türk okulu Tefey-
yüz İlköğretim Okulu’na ırkçı saldırı gerçekleştirildi. 
Saldırganlar 136 yıldır faaliyet gösteren okulun bah-
çe duvarına Türkçe “Üsküp Arnavuluk’tur!” anlamı-
na gelen “Shkupi eshte shqiperi!” yazısını yazdılar.

ÇİN YÖNETİMİ, HARİTALARDA UYGUR TOPLAMA 
KAMPLARINI KARARTIYOR

Coğrafi veri analisti ve mimar Alison Killing, gazete-
ci Megha Rajagopalan ve dijital güvenlik uzmanı Ch-
risto Buschek’in iki yıllık titiz incelemelerine daya-
nan ve BuzzFeed News’te yayımlanan makale, Çinli 
arama motoru Baidu’nun harita platformunda bazı 
bölümlerin karartıldığını ve bu konuda yapılan ince-
lemelerin, tartışmalı kamplara dair son bulguları gün 
yüzüne çıkardığını gösterdi. Doğu Türkistan’a ait söz 
konusu örtülü alanları cezaevleri ve toplama kampla-
rının izini bulmak için inceleyen ekip, elde ettikleri 
bulguları uydu görüntüleriyle karşılaştırdı. Gazeteci-
lerin Doğu Türkistan’da görevlerinin yapmasının çok 
daha zorlaştığı 2018 yazında işe koyulan ekip, Uygur 
Türklerinin ve Müslüman diğer azınlıkların tutuldu-
ğu kampları bulmak için uydu görüntülerinden na-
sıl istifade edebileceklerini düşünerek çalışmalarına 
başladı. İncelemelere başladıklarında yaklaşık bin 
200 kampın bulunduğuna dair bir kanı olduğunu an-
cak sadece onlarcasının keşfedildiğini aktaran ekip, 
geri kalanları ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. 
Araştırma sonucunda Doğu Türkistan’da 428 bölge-
de cezaevi ve gözaltı merkezi “izi taşıyan” yapılara 
ulaşıldığını ifade eden ekip, bunlardan birçoğunun 
iki ya da üç gözaltı tesisi (kamp, ön duruşma idari 
gözetim merkezi ya da cezaevi) barındırdığını aktar-
dı. Bu alanlardan 315’inin mevcut hapsetme prog-
ramının parçası olarak kullanıldığına inandıklarını 
ifade eden ekip, 2016 ve 2017’den sonra 268 yeni 
kamp veya cezaevinin kurulduğunu ya da bu alanla-
rın önemli ölçüde genişletildiğini kaydetti.
TÜRKMEN İŞ ADAMI İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Irak’ta Kürt milletvekillerinin de müdahil olduğu 500 
milyar dolar değerinde bir “ihale çatışması” yaşandı. 
İhaleyi Türkmen iş adamı Usame Hasan’ın kazanma-
sı sonrasında Kürt Yurtseverler Birliği (KYB) millet-
vekillerinin desteğiyle hakkında dava açıldı. Süley-
maniye Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı 
çıkardığı Kerküklü Türkmen iş adamı Usame Hasan, 
tutuklanmasından 1 hafta sonra Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Timi’nin işken-
celeri sonucu hayatını kaybetti. 
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3. KIRGIZİSTAN PLAJ FUTBOLU TURNUVASI 
TAMAMLANDI

Üçüncü Kırgızistan Plaj Futbolu Turnuvası 27-30 
Ağustos tarihlerinde, Issık Göl bölgesinin Ceti Ögüz 
ilçesinin Tosor köyünde gerçekleştirildi. Turnuvanın 
grup aşaması maçları 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde 
oynanırken yarı final karşılaşmaları ise 29 Ağustos’ta 
tamamlandı. Toplamda 8 takımın katıldığı turnuva-
nın üçüncülük ve final maçları ise 30 Ağustos tari-
hinde oynandı. Turnuvanın üçüncülük mücadelesin-
de Tenir-Too ve Tosor takımları karşı karşıya geldi 
ve karşılaşmayı 7-4 kazanan Tenir-Too turnuvayı 
üçüncü olarak tamamladı. Ceti Ögüz ve KGAFKiS 
takımlarının karşılaştığı final mücadelesinin kazana-
nı ise 5-3’lük skor ile Zheti-Oğuz takımı oldu. Böy-
lece Ceti Ögüz plaj futbolunda Kırgız Cumhuriyeti 
Kupası’nın üç kez sahibi oldu.
GÖNÜL BAYRAKTAR GÖREVİNİ ŞAHPASKA’YA 
DEVRETTİ
Kuzey Makedonya’da yeni hükûmetin kurulmasıyla 
birlikte Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığında devir teslim yapıldı. Bakan Yar-
dımcısı Gönül Bayraktar görevi Yagoda Şahpaska’ya 
devretti.
TÜRK ASKERİ, KOSOVALI ÇOCUKLARI BU YIL 
DA UNUTMADI
Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan 
Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova’da çocukları 
sevindirdi. Türk askeri, başlattığı kampanya ile Ko-
sovalı çocuklara kırtasiye yardımında bulundu. Türk 
Temsil Heyeti Başkanlığı’nın Kosova genelinde baş-
lattığı kırtasiye seti yardımı kampanyası kapsamında 
Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenen bir törenle 
Boşnak öğrencilere eğitim malzemeleri dağıtıldı. Tö-
rende konuşan Kosova Milletvekili Rasim Demiri, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk askerinin Koso-
va’da Boşnak topluluğunu unutmadığına dikkati çe-
kerek, “Özellikle koronavirüs salgınını göze alarak 
yardımlarına devam eden Türk askerine teşekkür 
ediyoruz.” diye konuştu.

AZERBAYCAN: RUSYA ERMENİSTAN’I YOĞUN 
ŞEKİLDE SİLAHLANDIRIYOR
Azerbaycan, Rusya’nın temmuz ayından itibaren 
yoğunlaşan çatışmalarda Ermenistan’a silah deste-
ği sağladığını bildirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış 
Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev 
yaptığı açıklamada, Rusya’nın 17 Temmuz’dan itiba-
ren aralarında IL-76 stratejik uçakları da olmak üzere 
ihtilafın hemen ardından Ermenistan’ı “yoğun bir şe-
kilde silahlandırdığını” dile getirdi. Rusya’nın Azer-
baycan’a Il-76 uçaklarının inşaat malzemesi taşıdı-
ğını ilettiğini belirten Hacıev, ancak bu yanıtın Bakü 
tarafından tatmin edici bulunmadığını dile getirdi. 
“İnşaat malzemeleri genellikle uçaklarda taşınmaz, 
bunun için başka araçlar da var.” ifadesini kullanan 
Azerbaycanlı yetkili, “Gözlemlere dayanarak, silah-
ların Ermenistan’dan Suriye topraklarına sevk edildi-
ğine dair bilgilerimiz de var.” şeklinde konuştu.
KIRGIZİSTAN, BAĞIMSIZLIĞININ 29. YILINI 
KUTLADI

Kırgızistan’da ülkenin başkentindeki Ala Too Mey-
danı’nda ülkenin bağımsızlığın 29. yılı, bir dizi etkin-
likle kutlandı. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 
konuşmasında, “Yüzyıllardır özgürlüğe değer veren 
bir halkın torunları olarak; her birimizin kutsal görevi 
bağımsızlığımızı savunmak ve güçlendirmektir! Ül-
kenin birliği hepimiz için her şeyin üstündedir. Tan-
rı, bağımsız Kırgızistan’ımızı korusun!” ifadelerini 
kullandı. Cumhurbaşkanının konuşmasının ardından 
etkinlik Kırgızistan Türkleri’nin tarihini anlatan bir 
tiyatro gösterisiyle başladı. Pandemi nedeniyle hal-
kın katılmadığı ve ulusal televizyon kanallarda canlı 
olarak gösterilen etkinliğe sadece salgın sürecinin 
kahramanları olan doktorlar, pandemi salgınının en 
yoğun olduğu dönemde yoğun hizmette olan İçişleri, 
Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, askeri personel 
ve biriktirmiş olduğu paralarını koronavirüs ile mü-
cadeleye bağışlayan gönüllü çocuklar davet edildi. 
Program bir konser programı ile sona erdi.
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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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