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Əziz oxucular,
Türk Dünyasında baş verən siyasi, iqtisadi, mədəni, bədii, elmi və idman hadisələri
haqqında tərtib etdiyimiz “Türk Dünyası Gündəliyi”nin 2020-ci ilin aprel sayısını
sizlərə təqdim edirik.
Arzu etdiyimiz və sabaha olan ümidlərimizin əsas amili olan Türk Birliyinin
idealına sloganist bir rəftar ilə əldə edilməsinin mümkün olmadığına iman edirik.
Müstəqilliyin elan edildiyi Türk dövlətlərimiz olsun ya da muxtar bir quruluş olsun,
istər federal hökumətlər, istərsə işğal altında olan yurdlarımız, bu bölgələrdə hansı
hadisələrin olduğunu izləmədən bir Turan ölkəsi düşünmək qeyri-mümkündür.
Gərək dünya siyasətinin Türk coğrafiyalarına əks olunmasından ortaya çıxan,
gərək bölgələrin öz içərisindəki dinamiklərindən qaynaqlı gərəksə də qarşılıqlı
əlaqələrin nəticəsində ortaya çıxan hadisələri kənarlaşdırmaq mümkün deyil.
Mövcud konyunkturada Türk Dünyasında baş verən hadisələr regional, milli və
beynəlxalq səviyyədə nəşr olunan qəzet, jurnal və agentliklər kimi xəbər mənbələri
ilə bu və ya digər Türk Dünyası sahəsinin bir hissəsi və ya bütünü üzərində
araşdırmalar icra edən qurumların hesabatlarının bir-bir araşdırması, çeşidlənməsi
və xronoloji hesabatları bir sıra ilə yığılması nəticəsində yaranan Gündəliyimizdə
başda müstəqil Türk dövlətləri olmaq üzrə, Türkmənelidən Krıma, Balkanlardan
Şərqi Türkistana qədər qədim türk yurdundakı inkişafları izləyə bilərsiniz. Yenə,
türk dövlətlərinin və icmalarının təmsilcilərinin müxtəlif vasitələrlə ifadələrini
izləyə bilərsiniz. Beynəlxalq qurum nümayəndələri ilə xarici hökumət adamları
tərəfindən Türk dünyasına birbaşa və ya dolayı təsirə sahib çıxışlarına; qurumlar
və hökumətlər tərəfindən təşkil edilən tədbirlərə. Xülasə şəklində çata bilərsiniz.
Bir sözlə, “Türk dünyasında nə baş verir?” sualına cavab verməyə qadir, bir ay
müddətində başverən hadisələrə çatabilərsiniz.
Bu münasibətlə, Aprel 2020 Türk Dünyası Gündəliyi ixtiyari bir istəkdən daha
çox zəruri bir vaciblik olaraq gördüyümüz Türk Birliyi yoluna həyəcan, fayda,
məlumat və təcrübə gətirməsini ümid edirik.
Tanrı Türkü qorusun!
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QAZAXISTAN RUSİYADAN BENZİN
İDXALINA QADAĞA QOYDU
Qazaxıstanda benzin ixracatını artırmağa doğru
tədbirlər həyata keçirildi. Energetika Nazirliyi
tərəfindən bildirilən açıqlamada “Qazaxıstan
Rusiya Federasiyasından benzin, dizel və aviasiya yanacağının ölkənin daxili bazarına idxalına
müvəqqəti qadağa tətbiq edir.” ifadələrinə yer
verilib. Bundan başqa əvvələr tətbiq edilən avtomobillərə benzin ixracına da qoyulan qadağanı
ləğv edir. Qazaxıstanda bir ildə istehsal edilən 90
milyon ton neftdən 17 milyon tonu ölkədə emal
edilir.
ÖZBƏKİSTAN KORONA VİRUSA
GÖRƏ ASİYA İNKİŞAF BANKINDAN 1
MİLYARD DOLLARLIĞ MƏNBƏ İSTƏDİ
Özbəkistan höküməti yeni növ koronavirus
(Covid-19) epidemiyası səbəbiylə Asiya İnkişaf
Bankından (AİB) 1 milyard dollar istədi.
İnvestisiya və Xarici Ticarət Nazirliyinin verdiyi
açıqlamaya görə, Baş Nazirin müavini, İnvestisiya
və Xarici Ticarət naziri Sərdar Umrzakov
AİB prezidenti Masatsugu Asakava ilə telefon
danışığında koronavirusla mübarizə tədbirləri
ilə epidemiyanın qlobal və milli iqtisadiyyata
təsirlərini bölüşdü. Görüşmə sonunda AİB
prezidenti bankın Özəkistanı dəstəkləmək üçün
lazimi dəstəyi verməyə hazır olduğunu, bank
tərəfindən koronavirusla mübarizə tədbirləri
altında tibbi ləvazimat və avadanlıq ehtiyaclarını
ödəmək üçün 200 min dollar qrant yardımının
ayrılmasını təsdiqlədiyini bildirdi.
TÜRKMƏNİSTAN İLƏ GÜRCÜSTAN
ARASINDA VİDEO KONFRANSLI İCLAS
KEÇİRİLDİ
Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyində Türkmənistan nümayəndələri ilə Gürcüstan rəsmiləri
arasında video konfransla görüş keçirildi. Görüşdə nəqliyat və tranzit daşımacılığı sahəsindəki iki tərəfli əməkdaşlığa diqqət çəkilib. Tərəflər
Xəzər və Qara dəniz beynəlxalq nəqliyat dəhlizinin fəal istifadəsinə və Poti limanında (Gürcüstan) bir bölgənin potensial istifadəsi mövzuları
müzakirə edildi. Logistika sahəsində qarşılıqlı
faydalı əlaqələrin qurulması vacibliyinə diqqət
çəkən tərəflər, yük daşımaları, gömrük rüsmları,
ticari asanlıqlar və müvafiq idarələr arasında hesablamalardakı qiymətlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

QAZAXISTAN NEFT HASİLATI
PROQNOZLARINI AZALTDI
Qazaxıstanın Milli İqtisadiyyat naziri Ruslan
Dalenov, neft qiymətlərindəki eniş və yeni növ
koronavirus (Covid-19) epidemiyası səbəbiylə
neft hasilatı təxminən 86 milyon ton olduğunu
bildirdi. Dalenov, makro iqtisadi göstəricilərin
və büdcə seçimlərinin beynəlxalq neft qiymətlərindəki eniş və koronavirus epidemiyası səbəbiylə yeniləndiyini ifadə etdi. Aşağı qiymət
şəraitində neft hasilatıyla bağlı proqnozunun 4
milyon ton azaltdığını və 86 milyon ton olaraq
təyin olunduğunu, mədəncilik sektorununda hasilatın azalmasına səbəb olacağını söylədi.
“TÜRK DÜNYASI ADƏT VƏ ƏNƏNƏLƏRİ” ONLAYN RƏSM YARIŞMASI

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Vəqfi,
6-16 yaş qrupu şagirdlər arasında, “Dünyamızı
Qoruyaq: Türk Dünyası Adət Və Ənənələri”
mövzulu, beynəlxalq onlayn rəsm müsabiqəsini
elan edərək onları bu müsabiqədə fəal iştirak
etməyə dəvət edir. Müsabiqə bədii təxəyyülü
olan istedadlı tələbələri dəstəkləmək, onların
özünəməxsusluğunu inkişaf etdirmək, bədii
fəaliyyətə
həvəsləndirmək,
habelə
türk
xalqlarının zəngin mədəni irsinin, qədim
adət-ənənələrinin, milli-mənəvi dəyərlərinin
qorunması və təbliği işlərində gənc nəsillərin
iştirakının təmin edilməsi məqsədi daşıyır.
Rəsmlər Türk Dünyasının mədəni dəyərlərinin
ortaq xüsusiyyətlərini, habelə türk dilində
danışan xalqların milli adət və ənənələrini əks
etdirməlidir. Qalib gələnlər xüsusi diplom və
mükafatlarla təltif olunacaqlar.
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TÜRK ŞURASINDAN KORONVIRUSA
QARŞI HƏMRƏYLIK MESAJI
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının baş
katibi Bağdat Amreyev, üzv ölkələr arasındakı
əməkdaşlıq və həmrəyliyə, beynəlxalq birliyin
yeni tip koronavirusla mübarizədə koordinasiyalı və qətiyyətli səy gostərməsi etməli olduğunu ifadə etdi. Qlobal krizə qarşı şuraya üzv
olan Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan və müşahidəçi Macarıstanın
epidemiyanın özü ilə gətirdiyi problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün lazım olan dayanıqlılığı
sərgilədiyini, Türk dünyası liderlərinin bir-biri ilə sıx müşavirələrdə olduğuna diqqət çəkdi.
Bu ortaq səy və iş birliyinin bir parçası olaraq
Türkiyə, Azərbaycana test dəstləri göndərən ilk
ölkə olmuş, beləcə qardaş ölkə Azərbaycanın bu
xəstəlikdən əziyyət çəkən ilk xəstələrin diaqnoz
edilməsi üçün lazımlı imkanlara çatmasını təmin
etmişdir. Həmçinin Türkiyə və Qırğız Respublikası tərəfindən ortaq şəkildə idarə olunan Bişkekdəki Qırğız-Türk Dostluq xəstəxanasının,
Qırğız Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə təhvil
verilməsini, bu xəstəxananın Qırğız Sağlamlıq
Nazirliyi tərəfindən Kovid-19 epidemiyası ilə
mübarizədə istifadə edilməsini qərarlaşdırmışdır. Özbəkistan prezidentinin təşəbbüsü ilə qonşu
Qırğızıstana bu çətin günləri geridə qoymasına
töhfə vermək üçün humanitar yardım göndərildi.
Bundan əlavə, Qazaxıstan hökuməti Qırğızıstan
vətəndaşlarının Çin və Hindistandan hava yolu
ilə evakuasiya edilməsinə kömək etmişdir.
“YAŞLIK” TELEVİZİYA KANALINDA
TƏHSİL DƏRSLƏRİ VERMƏK QƏRARI
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhamedov, 2020-ci ilin birinci rübündə gördüyü
işləri yekunlaşdırıldığı videokonfrans formatında genişləndirilmiş bir Nazirlər Şurası iclası
keçirdi. Kütləvi informasiya vasitəsindəki səlahiyyətlilərə müraciət edən Prezident, televiziya
kanalları vasitəsi ilə distant məktəb və universitet tədris proqramlarının yayımlanmasını istədi.
Türkmən Lider, kompüter savadlılığı, iqtisadiyyat və digər sahələrdə rəqəmsal sistemin tanıtılması ilə bağlı dərslərin hazırlanmasının və yayımlanmasının vacib olduğunu qeyd etdi.
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QAZAXISTANDA KORONAVİRUS DİAQNOSTİK DƏSTİ İNKİŞAF ETDİRİLDİ
Mərkəzi İstinad Laboratoriyasında korona virusu
diaqnostik dəstini inkişaf etdirmək üçün aparılan
tədqiqatlarda yeni virus növlərindən şübhələnən
2 mindən çox xəstənin qan nümunələri müayinə
edildi. Beş gündə hazırlanan test dəsti ilə, virusun bir neçə saat ərzində təsbit edilə biləcəyi
izah edilir. Yerli mütəxəssislər sürətli testlərin
həmişə dəqiq nəticələr vermədiyini, ancaq tam
diaqnozun yalnız laboratoriyada aparıldığını,
yeni testin bütün beynəlxalq standartlara uyğun
olduğunu iddia edirlər. Yeni diaqnostika dəstinin
sınağı iki aydır davam edir və ən qısa müddətdə
ölkənin bütün laboratoriyalarında istifadə ediləcəyi açıqlanıb.
TÜRMƏNELİ FONDU “CANBALA”
JURNALININ İLK SAYINI NƏŞR ETDİ
Türkməneli Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Fondu
və Yunus Emre İnstitutu ilə birlikdə “Canbala”
jurnalı nəşr olundu. Jurnal tələbələrlə bağlı
sosial, dini, ədəbi, dil və təhsil məsələlərini əhatə
edir. Jurnal Mövlanaya danışır və oxuculara
yaxşı bir məsləhət verilir. Türkmən Düşünür
və Ədəbiyyatçı Ata Terzibaşının da həyatından
bəhs edilmişdir. Dinim İslam başlığı altında
yazılan məqalədə Allaha iman mövzusu qəlblərə
yazılmışdır. Vacib günlər bölümündə isə 16
Yanvar Türkmən Şəhid Gününə toxunulmuşdur.
Tariximizin liderlərini öyrənmək istəyənlər üçün
“Müsəlman Türk Böyükləri” başlığında bir
məqalə var. Həmçinin jurnalda Türkməneli Xalq
Mədəniyyətində yer alan atalar sözləri, deyimlər,
laylalar, tapmacalar və yanıltmacalar da yer alır.
Uşaq pyeslərindən əlavə peyğəmbərlərimizin
peşələri haqqında da bir yazı yer alır.
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7 APRELDƏN ETİBARƏN ALMATIDA
İCAZƏ KAĞIZLARI ETİBARSIZ SAYILDI
Qazaxıstanın kohnə paytaxtı Almatıda, karantin səbəbiylə işə icazə verilən təşkilatların şəxsi heyəti tərəfindən verilən icazə aprelin 7-dən
etibarən etibarsız sayıldı. Almatı fövqəladə vəziyyəti komitəsi tərəfindən karantina sırasında
işləyəcək işyerlərinin elektron məlumat bazası
yaradılıb. Məlumat bazasında sağlamlıq, həyati
dəstəyini sağlayan dövlət quruluşları, polis, bələdiyə, media qurumları, taksi və kuryer xidməti
işçilərinin məlumatları qeyd edildi. Yoluxanların çoxalması səbəbindən Böhran Masası yalnız
elektron məlumat bazasında hərəkət edəcəyini
bildirdi. İcazə üçün müraciət edən bütün müəssisələrə imtinanın və ya qəbul cavabının elektron
poçta göndərildiyi bildirildi.
ÖZBƏKİSTANDA KOORDİNASİYA
MƏRKƏZİ QURULDU
Özbəkistan hökuməti ehtiyacı olan ailələrə
kömək etmək üçün kordinasiya mərkəzi yaratdı.
Yardım istəyən hərkəs,7-24 yardım telefonuna
zəng edə bilərlər və yardım tələb edə bilərlər. İlk
müraciətlərdən sonra 14261 ailəyə lazımi ərzaq
və tibbi ləvazimatlar paylanmışdır.
ÜMUMDÜNYA SƏHİYYƏ GÜNÜ ÜÇÜN
7 MIN TÜRKMƏNİSTANLI PEDAL
ÇEVİRDİ
Türkmənistanda 7 Aprel Dünya Sağlamlıq Günü
çərçivəsində tədbirlər təşkil edildi. Ümumdünya
Səhiyyə Günü ilə əlaqədar ölkədə 7 min adam
pedal çevirdi. Bu tədbirə Aşqabadda 3500 nəfər
qatıldı. Ölkənin bir çox ictimai qurumlarının, idman komplekslərinin və digər təşkilatların qarşısındakı meydanlarda səhər idmanı məşqləri
edildi. Musiqi şouları təşkil edildi və Sağlamlıq
yolunda bir gəzinti edildi.

TÜRK ŞURASININ İCLASINDA “TÜRK
VİZYONU 2040” PROQRAMININ
TƏKLİFİ
Türk Şurası Ölkələrinin liderlərinin mövcud krizisi aşmağ üçün güclərini birləşdirməyə çağıran
Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Comərd Tokayev,
xalq sağlamlığı sisteminin müasirləştirilməsinin vacibliyini vurğuladı. Bütün inkişaf etmiş
ölkələrin koronavirusla mübarizə adına peyvənd
işlərinin aparılmasını deyən Tokayev, şura olaraq
bu işlərə dəstəklənməsinin vacibliyini, Qazaxıstanın təcrübələrini paylaşmağa hazır olduğunu
qeyd etdi. Şura Katibliyinin Türk Vizion-2040
sağlamlıq proqramı üzərində çalışdığını xatırladan Tokayev, Türk Şurasının fəxri prezidenti
Elbası Nursultan Nazarbayevin yeddinci zirvə
görüşündə bu sənədin hazırlanmasının vacibliyinə diqqət çəkdiyini qeyd etdi. Koronavirus
pandemiyasının Türk Şurası ölkələri arasındakı
ticarət və iqtisadi əlaqələrə mənfi təsir göstərdiyini və nəticələrin aradan qaldırılması üçün ortaq
“Fəaliyyət Planı” nın hazırlanmasını təklif edən
sənəd, qarşılıqlı ticarəti və investisiyanı təşviq
edən tədbirləri əks etdirməli, bu çərçivədə Türkiyə Ticarət və Sənaye Palatası və Türk İnvestisiya. Fondun fəaliyyətini sürətləndirməyin hər
kəs üçün faydalı olacağını bildirdi. Zirvə iclasının sonunda, Prezident tərəfindən ‘Birgə Bəyannamə’ qəbul edildi.
TÜRKMƏNİSTANDA NƏQLİYYAT
SEKTORUNDAKI RƏQƏMSAL SİSTEM
Nazirlər Şurasının iclasında nəqliyyat və rabitə
sahəsindən məsul olan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bayram Övezov, Türkmən Awto
Ulaglary Agentliyi və digər nəqliyyat sektorunda rəqəmsal sistemin qurulması barədə məlumat
verdi. İki mərhələdə gerçəkləşəcək tətbiq ilk
olaraq; Aşqabad və əyalətlərdə işləyən sərnişin
taksilərində və sərnişin avtobuslarında yerləşmə,
səyahət sürəti və yol cədvəli, yanacaq sərfiyyatı,
texniki əməliyyatlara sərf olunan vaxtı saxlayacaq rəqəmsal izləmə sistemləri quraşdırılacaqdır.
İkinci olaraq isə, rəqamsal izləmə ölkə daxilində yük daşımaları sahəsini əhatə edəcək. Beynəlxalq nəqliyyatla məşğul olan yerli nəqliyyat
vasitələrini izləmək və sərhəddən keçmək üçün
elektron icazələrin alınması nəzərdə tutulur.
Bundan əlavə, elektron yol xəritəsi və mərkəzi
bilik bazası yaradılacaq ki, buraya gələn və sonrakı tranzit xarici nəqliyyat vasitələri ilə bağlı
bütün məlumatlar daxil olacaqdır.
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DÜNYANIN ƏN BÖYÜK TƏYYARƏSİ
ALMATIYA ENDİ
Ukrayna istehsalı olan, dünyanın ən böyük yük
təyyarəsi An-225 Mriya, yanacaq doldurmaq
üçün Almatıya eniş edib. Təyyarə humanitar
yardım missiyasının yerinə yetirərək koronavirusla mübarizə üçün tibbi avadanlıq və qoruyucu vasitələrüçün Çinin Tianjin Hava Limanına
gedir və oradan Almatı Üzərindən tranzit olaraq
Polşaya uçacaq. Dünyanın ən böyük təyyarəsi,
Səmavi İmperiyadan 7 milyon P2 tibbi masqası,
bir neçə yüz min qoruyucu geyim və bir neçə yüz
min qoruyucu qalxan çatdırılacak. Çatdırılma,
Polşalı şirkətlər KGHM Polska Miedz və Grupa
Lotos tərəfindən hazırlanmıştır. Mriya təyyarəsi 1988-ci ildə Kiyevdə inşa edilmişdir və bir
nüsxəsi var.
TÜRKMƏNİSTANDA ELEKTRON QAZET
DÖVRÜ
Nazirlər Şurasının iclasında, mətbuat və mədəniyyət sahələrində məsul olan Nazirlər Şurası
sədrinin müavini Bahargül Abdıyeva qəzet və
jurnalların elektron formata çevrilməsi ilə bağlı
görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildiyi
kimi, Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq, iş proseslərinə və medianın
təşkilati quruluşlarına yeni vasitələr, modellər
və texnologiyalar tanıdılmasına diqqət çəkən
Abdıyeva, “Dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla
hazırlanan layihə dövri nəşrlərin, xəbərlərin və
digər məlumatların materiallarını tez bir zamanda çatdırmaq üçün geniş imkanlar təmin edəcəkdir.” şəkilində danışdı. Ayrıca, bunun həyata
keçirilməsinin kağız və digər çap məhsullarının
qiymətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağı bildirilir. Məruzəni dinləyən Türkmənistan Prezidenti bildirdi ki, çap mediasının ənənəvi kağızdan
elektron formata və internet versiyasına çevrilməsində məqsəd Türkmənistan mediasını müasir
standartlar səviyyəsinə çatdırmaqdır.
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ŞKTC, VƏTƏNDAŞLARI OLMAYANLARA
SƏRHƏD QAPILARINI 30 APRELƏ
QƏDƏR BAĞLADI
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti hökuməti
(ŞKTC) yeni növ koronavirus (Kovid-19) tədbirləri çərçivəsində 30 aprel tarixinə qədər ŞKTC
olmayan vətəndaşlara bütün quru və hava sərhəd
qapılarının bağlanmasına qərar verdi. Hökumət,
zəruri xidmətlərdən başqa, sərnişin daşıyan gəmilərin, 20.00-dan 27-dək ŞKTC-yə gediş-gəlişini də qadağan etdi.
QAZAXISTANDAN TACİKİSTANA 5 MİN
TON UN YARDIMI
Dünən Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömert Tokayevin tacikistanlı həmkarı İmamali Rahmonla
telefon danışığında, Kovid-19-a qarşı mübarizədə iki ölkə hökumətləri tərəfindən görülən tədbirlər və iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edildi. Tacikistan Prezidenti hər kəs üçün
çətin olan bu günlərdə Tacikistanın yardım tələbi
ilə Qazaxıstanın 5 min ton un kömək etməsi.Tacikistan xalqının yanında olduğu və dəstəklədiyi
üçün təşəkkür etdi. Kasım Cömert Tokayev, iki
ölkə arasındakı ənənəvi dostluq münasibətlərinə
qarşılıqlı dəstəyin və açıqlığın özünəməxsus olduğunu bildirərək, Tacikistanın ikinci ən böyük
ticarət tərəfdaşı olan Qazaxıstanın qarşılıqlı qida
ixracatı da daxil olmaqla ikitərəfli ticarətin həcmini artırmağı hədəflədiyini söylədi.
“ATAVATAN ƏSƏRLƏRİ”
MÜSABİQƏSİNİN QALİBİ
TÜRKMƏNİSTAN MƏTBUATINDA
Beynəlxalq Atavatan Türkmənistan Jurnalı
www.atavatan-turkmenistan.com saytı tərəfindən Türkmənistanın Daimi Neytrallığının 25
illiyi münasibətilə “ Ata Vətən Sənəti “ yarışmasının nəticələri açıqlandı. Müsabiqədə dərəcəyə
girən müəlliflər mükafatlandırıldı. Bu mükafat
mərasimi və müsabiqə Türkmənistanda nəşr
olunan ‘Əsgər’ (‘Esger’) qəzetində dərc edildi.
‘Müvəffəqiyyət qazanmağın yolları’ adlı yarışmada münsiflər heyətinin balı və məqalənin
oxunma sayının nəticələri elan edildi. Nəticədə, ‘Müvəffəqiyyətli ol’ yazısı ilə Türkmənistan
Müdafiə Nazirliyinin Saparmurat Türkmenbaşı
Döyüş İnstitutu tələbəsi Gölletgeldi İlgeldiyev
birinci oldu. Mükafat olaraq ona hədiyyə və sertifikat təqdim edildi.
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QAZAXISTAN MİLLİ VALYUTA FONDU
BİR AYDA 2,5 MİLYARD DOLLAR
AZALDI

Mərkəz Bankı, Milli Fondun valyuta aktivlərinin
bir ayda 2,5 milyard dollar azaldığını açıqladı.
Mərkəzi Bankın vitse-prezidenti Aliya Moldabekova, ilkin məlumatlara görə milli fondun xarici
fond aktivlərinin 57,5 milyard dollar olduğunu
və bir ayda 2,5 milyard dollar azaldığını və mart
ayında milli fondun səhmlərinin 13 faiz, fond bazarının isə ilk rübdə 25 faiz azaldığını bildirdi.
Dünyadakı koronovirus epidemiyası və bazarlarda brent yağının dəyərinin 20 dollara enməsi ilə
Prezident Qasım Comərt Tokayevin imzaladığı
10 milyard dollarlıq krizisə qarşı tədbir paketiylə
iqtisadiyyatın canlandırılmasını hədəfləyir. Koronovirus səbəbindən zərər görən kiçik və orta
sahibkarlıq işləri təxirə salınacaq, vətəndaşların kredit ödəmələri təxirə salınacaq və 42.500
тенге (95 dollar) aylıq yardım və pensiyalar 10
faiz artırılacaqdır.
BAKIDAKI HEYDƏR ƏLİYEV
MƏRKƏZİNİN XARİCİ GÖRÜNÜŞÜNDƏ
TÜRKİYƏ BAYRAĞI ƏKS OLUNUB
Türk bayrağı Azərbaycanın paytaxtı Bakının
yeni memarlıq simvollarından biri olan Heydər
Əliyev Mərkəzinin xarici görünüşündə, Türkiyənin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mübarizəsinə Azərbaycanın dəstəyini göstərmək
məqsədiylə Türk bayrağı əks etdirildi. Mərkəzdə
Türkiyə bayrağı ilə yanaşı, türk musiqisi də səsləndirildi.

TÜRKMƏNİSTANDA TƏHSİLDƏ
YENİLİK DÖVRÜ
Türkmənistan Prezidenti cənab Gurbanguli Berdimuhamedov, Nazirlər Şurası sədrinin müavini
Pürli Ağamuradov və səhiyyə, təhsil və idman
sahələrinə cavabdeh olan təhsil naziri M. Geldinıyazovun iştirakı ilə iş iclas keçirdi. Prezident,
iclasda təhsil sektorundakı inkişafların davam
etdirilməsini, informasiya texnologiyaları dünyasındakı sürətli inkişaf etdiyini nəzərə alaraq,
təhsilin bütün səviyyələrində yenilikləri fəal
şəkildə təbliğ etmək lazım olduğunu vurğuladı. Türkmən lider, Türkmənistanda informasiya
texnologiyalarının inkişafına və rəqəmsal iqtisadiyyata keçməyə xüsusi diqqət verildiyini, bu
sahənin kadr potensialının gücləndirilməli olduğunu bildirdi. Prezident, uşaqların və gənclərin
yeniliyə doğru getmələri üçün robototexnika
sahəsində ixtisaslaşmış orta məktəblərin açılmasının vacibliyini də vurğuladı.
QIRĞIZISTAN VƏ ÇİN ARASINDAKI
İRSESTAM SƏRHƏD QAPISI TİCARƏT
KEÇİDLƏRİNƏ AÇILDI

Qırğızıstan və Çin arasındakı 2 quru sərhəd qapısından biri olan İrkeshtam Sərhəd Qapısı yalnız
bu ölkələr üçün yük daşınması məqsədi ilə açıldı. Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamaya
görə, Qırğızıstanın şimalında yerləşən digər sərhəd qapısının açılması məsələsi bölgədəki epidemioloji vəziyyətə görə qiymətləndiriləcəkdir.
NOYABRIN 1-DƏK QAZAXISTANA
VİZASIZ GİRİŞ DAYANDIRILDI
Qazaxıstan hökumətinin 17 Aprel 2020-ci il tarixli və 220 saylı qərarı gərəyi, Qazaxıstanın vizasız giriş haqqı tanıdığı Türkiyə Respublikası
daxil digər bütün ölkələrin vətəndaşlarının Qazaxıstana vizasız girişi 1 noyabr 2020 tarixinə
qədər dayandırıldı. Qərar 17 aprel 2020-ci ildə
qüvvəyə minib.
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TÜRKMƏNİSTAN’DA ÜZƏRLİK
TOXUMLARINDAN MAYE SABUN
İSTEHSAL EDİLDİ
Polietilen torbalar sahəsində öz işini quran Täç
hil özəl şirkəti , sağlamlıq üçün faydalı olduğu
bilinən üzərlik toxumlarından maye sabun istehsalının test sınaqlarını həyata keçirdi. Şirkətin
mütəxəssisləri tərəfindən icad edilən bu məhsul,
Türkmənistan təbiətində böyüyən və sağlamlıq
üçün faydalı olan üzərlik otlarının toxumundan
istifadə edilməsi, müalicəvi xüsusiyyətlərdən və
zərərli bakteriyalardan qoruyur. Müəssisədə 26
növ yaş salfetkalardan əlavə, 6 növ qabyuyan
yuyucu vasitə və 5 növ maye sabun Türkmən
xalqı üçün münasib qiymətə istehsal olunur. Bu
məhsullar xalqa təqdim olunur və “Türkmənistan - Neytrallıq ölkəsi” markası ilə ixrac olunur.
AZƏRBAYCANDAN TÜRKİYƏYƏ TƏBİİ
QAZ İXRACATI ARTIB
Azərbaycan Energetika Nazirliyinin verdiyi
açıqlamaya görə, yanvar-mart dövründə xaricə 3,57 milyard kubmetr təbii qaz satıldı. Bu
dövrdə, Türkiyəyə keçən ilin eyni dövrünə görə
yüzdə 23 artımla 2,6 milyard kubmetr təbii qaz
göndərildi.
QAZAXISTAN ÇİNƏ ETİRAZ NOTASI
GÖNDƏRDİ
Qazaxıstan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Çinin Qazaxıstandakı səfiri Çjan Siaonu nazirliyə dəvət edərək, Çinin www.sohu.com saytında ‘Niyə Qazaxıstan Çinə dönməyə çalışır’
sərlövhəli məqaləni qınadı və belə bir məqalənin
Qazaxıstan və Çin Xalq Respublikasının 11 sentyabr 2019-cu ildə imzalanan birgə bəyannaməsində təsbit edilən stratejik əməkdaşlıq ruhuna
uyğun gəlmədiyinə diqqət çəkdi. Tərəflər məlumat mübadiləsi və kütləvi informasiya vasitələri
ilə sıx əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəldilər.
Bundan əlavə, Qazaxıstanın Pekindəki Səfirliyi
Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərdi.
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ÖZBƏKİSTANDA YENİ TƏBİİ QAZ
YATAĞI AŞKARLANIB
Özbəkistanın şimalındakı Üstyurd Rayon
bölgəsində yeni təbii qaz yatağı tapıldı.
Özbəkistanın milli enerji şirkəti olan
“Özbəkneftqaz”dan
verilən
açıqlamada,
Qaraqalpaqıstanın Şimal Berdak bölgəsində
yerləşən quyuda qazma işlərinin başa çatdığı və
quyunun gündə 100 min kubmetr təbii qaz istehsal
etmək gücünə sahib olduğu müəyyən edilmişdir.
Söz mövzusu yataqda
istehsal etməyə başlamaq
üçün kifayət qədər təbii
qaz axınının təmin edildiyi,
kəşf edilən yatağın ümumi
ehtiyatı haqqında məlumat
verilmədi.
TÜRKMƏNİSTAN BİRJASINDA 25
MİLYONLUQ ƏMƏLİYYAT
Xarici valyuta əməliyyatlarında Əfqanıstan və
Şotlandiyadan olan sahibkarlar Türkmənbaşı
Neft Emalı Zavodunda istehsal olunan benzini
və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iş dairələrinin nümayəndələrini aldılar. Ümumi əməliyyat
dəyəri 25 milyon 325 min dollar olan yerli sahibkarlardan polietilen və polipropilen (Türkmengaz Hökumət Təşkilatı), polipropilen (TKNPZ),
xalça və pambıq lifi aldı. Ümumi dəyəri 14 milyon 166 min manat olub.
İRAQ TÜRKMƏNLƏRİ, QURULACAQ
YENİ HÖKUMƏTDƏN HÜQUQLARINA
ZƏMANƏT VERMƏYİ İSTƏDİLƏR
İraq Məclisindəki Türkmən qrupunun üzvləri,
keçən həftə İraq prezidenti Berhem Saleh tərəfindən hökumət qurulması üçün təyin olunan
Mustafa əl-Kazimi ilə paytaxt Bağdadda görüşdülər. Görüşdən sonra türkmən qrupu görüşlə
bağlı açıqlama verib. İclasda İraq cəmiyyətinin
bütün tərkib hissələrinin, o cümlədən türkmənlərin təmsil olunduğu milli hökumətin qurulması
mexanizminin olduğu bildirdi. Kazimidən qurulacaq yeni hökumətin tərkibində türkmənlərdən
birinin türkmənların hüquqlarına zəmanət verməsi istəndi və buna cavab olaraq Kazimi, “Bu
ölkədə Türkmənlərin mövcudluğu əsrlərə gedib
çıxır. Onların hökumətdə təmsil olunmaq və
ölkənin gələcəyini formalaşdırmaqda aparıcı rol
almaq hüququ var.” ifadələrini işlədilib.
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TÜRK ŞURASI LİDERLƏRİNDƏN KORONAVİRUSA QARŞI DƏSTƏK MESAJI
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təşkil edilən “Koonovirüs epidemiyasıyla
mübarizədə iş birliyi və həmrəylik” mövzulu
sammitdə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Qazaxıstan Prezidenti Comərd Tokayev,
Qırğızıstan prezidenti Sooronbay Ceenbekov,
Özbəkistan prezidenti Şövkət Mirziyoyev, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov və Macarıstan Baş naziri Viktor Orban
qatıldı. Zirvə görüşündə dövlət başçıları birlik və
həmrəyliyi vurğulayaraq, Qazaxıstan kitler bağlı
təcrübələrini bölüşməyə hazır olduqlarını, Qırğızıstan “Böhranla Mübarizə Fondu” yaratmalı, Özbəkistan isə qarşılıqlı həmrəylik əsasında
işləməli olduğunu vurğuladılar. Digər tərəfdən,
Türkmənistan razılaşdırılmış addımların atılmalı olduğunu və eyni zamanda Türk Şurasına üzv
dövlətlərin ticarət, iqtisadi əlaqələri və nəqliyyat
əlaqələri mütəmadi olaraq davam etməli olduğunu bildirdi.

TÜRKMƏNİSTANIN XALÇA,
TOXUCULUQ VƏ TİCARƏT
MƏHSULLARI ÜÇÜN VİRTUAL SƏRGİ
Türkmənistan Ticarət, Tekstil, Birja və Özəl
Sektor üzrə səlahiyyətli, Nazirlər Kabinetinin
vitse-prezidenti Çarı Gılıcov, ixrac yönümlü
mal və xidmətlərin virtual sərgisinin yaradılması, habelə Türkmənistanın xalça, toxuculuq
və ticarət sektorlarının nailiyyətləri üçün sərginin təşkili ilə bağlı işlər barədə danışdı. İdarə
heyətində müvafiq təkliflər təqdim etdi. Gılıcov
virtual sərgilərin internetdə geniş yayıldığını və
beynəlxalq işgüzar əlaqələrin inkişafı, xarici ticarət və ticarətin genişlənməsi üçün təsirli bir
mexanizmə çevrildiyini bildirdi. Rəqəmsal sərgi
çərçivəsində müəssisə və təşkilatlar, mallar və
xidmətlər haqqında elektron məlumatlar qabaqcıl texnologiyalardan və elektron görüntülərdən
istifadə edərək geniş istifadəçilərə təqdim ediləcəkdir.

ÇİNİN BORC TƏLƏSİNƏ DÜŞƏN
QIRĞIZISTAN, KORONAVİRUS SƏBƏBİ
İLƏ ÖDƏNİŞ GÜZƏŞTLƏRİ TƏLƏB ETDİ
Qırğızıstan, iqtisadiyyatını koronavirusla mübarizədə ayaqda saxlamaq üçün ödəmə şərtlərinin
azaldılmasını və təxirə salınmasını tələb etdi.
Qırğızıstan, Çinin “Kəmər və Yol Layihəsi” adı
altında inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan
ölkələri maliyyə borcu tələsinə salmaq planından ən çox təsirlənən ölkələrdən biri idi. Qırğızıstan, büdcəsinə nisbətdə Çinə ən çox borcu
olan ölkələrdən biridir. Qırğızıstanın milli gəlirinin 30% -nin Çinin xarici borcu var.
QAZAXISTAN İQTİSADİYYATI İLK
RÜBDƏ 2,7 DƏFƏ ARTMIŞDIR
Qazaxıstanın Baş naziri Askar Mamin, ölkə iqtisadiyyatının ilin ilk rübündə 2.7 faiz böyüdüyünü açıqladı. Yanvar-Mart aylarında ümumi daxili
məhsulun əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
2,7 faiz artdığını deyən Mamin, “Kapitala qoyuluş 5,1 faiz artdı. Valyuta ehtiyatları 30 milyard
dollara, Milli Fondun kapitalı isə 57,5 milyard
dollara çatdığını’’dedi. Mamin, ölkənin əsas
sektorlarında mədənçıxarma, yüzdə 8,8, istehsal
sahələrində 8,8 faiz, inşaat sektorunda 11.7 faiz
və maşın istehsalında 30.4 faiz böyüdüyünü söylədi. O, həmçinin yeni növ koronavirus yayılmasına qoyulan məhdudiyyətlərin maliyyə, nəqliyyat və xidmət sahələrində enişə səbəb olduğunu
qeyd edib.
TACİKİSTAN VƏ TÜRKMENİSTAN
KORONAVİRUSUN OLMADIĞI
ÖLKƏLƏR SİYAHISINDADIR
Daily Mail-in verdiyi açıqlamaya görə dünyada
koronavirusların olmadığı ölkə və qəsəbə rayonlarına görə, 15 ölkədə və Tacikistan və Türkmənistanda 11 yaşayış məntəqəsində koronavirus
xəstəliyi aşkar edilməyib. Qəzet, bu ölkələrdən
olan Türkmənistanın məlumatları açıqlamadığını da iddia etdi. Kovid-19 hadisəsini və can itkisini izah etməyən Türkmənistan rəsmi olaraq,
epidemiya ilə əlaqədar hökumətin verdiyi məlumatların doğru olduğunu və heç bir məlumatın
saxlanılmadığını bildirdi.
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QAZAXISTANIN PAYTAXTI OLAN
NURSULTAN-DA 13 GÜN ƏRZİNDƏ 200
YATAQLI MODUL TİPLİ İNFEKSİON
XƏSTƏXANA İNŞA EDİLDİ

Qazaxıstan Dövlət Fövqəladə Komissiyasının,
Koronavirusa qarşı mübarizə aparmaq üçün NurSultan, Almatı və Şimkəntdə qurulması qərarı
verilən infeksion xəstəxana tamamlandı. 13 gün
ərzində tikilən xəstəxana 10 şöbə və 10 çıxışdan
ibarətdir. O, xəstəxananın dəyərinin təxminən
5.5 milyard tenga olduğunu izah etdi. Xəstəxana
infeksiya növlərinə görə qırmızı və yaşıl
rənglərdən ibarət bölgələrə bölündü. Bundan
əlavə, xəstələrin analizlərinin tez bir nəticə
verməsi üçün xüsusi olaraq yaradılan İT bölməsi
digər infeksiya xəstəxanalarında mövcud deyil.
TÜRKMƏN LİDERİNİN KİTABI TÜRK
DİLİNƏ TƏRCÜMƏ EDİLDİ
Türkmənistanda hər ilin son bazar günü müxtəlif
mərasimlərlə qeyd olunan Milli At Günü, ölkənin şərqindəki Lebap əyalətində Məclis sədri,
Nazirlər Sovetinin vitse-prezidentləri, nazirlər
və mətbuat üzvlərinin iştirakı ilə keçirildi. Mərasimdə Türkmənistan Prezidentinin “Ve vefa
var, sefa da var” adlı kitabının nüsxələri türk,
alman və ərəb dillərinə tərcümə edildi. Türkiyənin Aşqabad səfiri, Almaniyanın Aşqabad səfiri
və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Aşqabad səfirliyi
Maslahatgüzarı qatıldı. Diplomatlar, Türkmənistan rəhbərinin işlərini təmsil etdikləri ölkələrin
oxucularında böyük marağa səbəb olduğunu
qeyd etdilər. Ayrıca, “Ahal Teke atların tarixi və
hazırkı vəziyyəti ilə tanış olmaq və Türkmənistanda atçılığın inkişaf mərhələləri haqqında çox
şey öyrənmək üçün bir fürsət yaradacağını” vurğuladılar.
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TÜRKİSTAN VİLAYƏTİNDƏ YENİ HAVA
LİMANI İNŞA EDİLİR
Qazaxıstanın Türkistan əyalətində yeni hava
limanı tikilir. Bir Türk şirkəti olan YDA beynəlxalq hava limanını inşa edir. Hava limanının
saatda 450 sərnişin tutumuna sahib olması planlaşdırılır.
TÜRKMƏNİSTANIN SƏRHƏD KEÇİD
MƏNTƏQƏLƏRİNDƏ DİZİNFEKSİYA
İŞLƏRİNİ CİDDİ ŞƏKİLDƏ APARILMASI
QƏRARI ALINDI
Türkmənistanın bəzi qanunvericiliyinə əlavə
və dəyişikliklərlə bağlı qanun qüvvəyə minib.
Türkmənistan Prezidentinin imzası ilə qüvvəyə
minən qanun çərçivəsində, 4 May 2013-cü ildə
qəbul edilmiş “Türkmənistan Dövlət Sərhədləri” qanununun “Nəzarət məntəqələrində nəzarət
tədbirlərinin gücləndirilməsi” maddəsinə əlavə
edildi. Bu maddəyə görə, insanların sağlamlığına təhlükə yarada biləcək bir hadisə baş verərsə,
buraxılış məntəqələrində, nəqliyyat vasitələrinin keçidlərində, avtomobil və dəmiryol nəqliyyatında xüsusi və daha ciddi nəzarət formaları
tətbiq ediləcəkdir. Bundan əlavə, sərhəddə dezinfeksiya vasitələri inşa ediləcək və nəqliyyat
vasitələrinə giriş nəzarətində dezinfeksiya işləri
aparılacaq.
TARİXİ MOSTAR KÖRPÜSÜ TÜRKİYƏ
BAYRAĞININ RƏNGLƏRİNƏ BÜRÜNDÜ
Bosniya Herseqovinanın ən əhəmiyyətli simvollarından tarixi Mostar körpüsündən Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin (TBMM) açılışının
100’üncü ili səbəbindən Türk bayrağı əks etdirildi. Türkiyənin Mostar Başkonsolosluğunun ictimai media hesabından edilən paylaşımda tarixi
körpünün fotoşəkilləriylə birlikdə, “TBMM 100
yaşında. Həvəslə qeyd edək. “mesajı yayımlanıb.
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İRAQ TÜRKMƏN CƏBHƏSİ, 25 YAŞINDA
İraq Türkmən Cəbhəsinin (İTK) yaradılması İraq Milli Türkmən
Partiyası, Türkməneli
Partiyası,
Türkməni
Müstəqillik Hərəkatı,
Türkmən Qardaşlar Bürosu, Türkməneli Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Fondu, İraq Türkləri Mədəniyyəti və Həmrəylik Dərnəyi kimi digər Türkmən siyasi və mədəni qruplarının birləşməsi yolu
ilə yaradıldı. . İraq Türkmən Cəbhəsi 1995-ci il
aprelin 24-də Ərbil şəhərində yaradılıb. İlk qurultay 4-7 oktyabr 1997-ci ildə Ərbildə keçirildi və
nəticədə “İraqın ərazi bütövlüyü daxilində Türkmənlərin və digər millətlərin qanuni hüquqları,
İraqda insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edən
plüralist bir parlament quruluşu; bütün yaşayan
etnik, dini və dini azlıqlar arasında bərabərliyi
təmin etmək, siyasi və inzibati quruluşu bərabər
hüquqlar prinsipləri əsasında təşkil etmək kimi
əsas prinsipləri qeyd etdi”. İTK prezidenti və
Kərkük Millət vəkili Erşat Salihi, İCM’nin 25.
ildönümü ilə əlaqədar verdiyi açıqlamada, “İTM
Türkmən Millətinin qanuni hüquqlarını müdafiə edən və bütün dünyada Türkmən cəmiyyətini təmsil edən yeganə bir qurumdur. 25 il əvvəl
qurulan fasadımız türkmənlərin üstündəki bir
günəş kimi doğulub. ITC təkcə İraqda deyil, bütün dünyada türkmənləri təmsil edir.” fikirlərini
demişdir.
QAZAXISTAN İLƏ ASELSAN ARASINDA
STRATEJİ RAZILAŞMA İMZALANDI
ASELSAN, Türkiyənin müdafiə sənayesi şirkəti
ilə Qazaxıstan rəhbərliyi arasında uzaqdan idarə
olunan “SARP DUAL” silah sistemləri haqqında
müqavilə imzalanmışdır. Yazılı açıqlamaya görə,
müxtəlif quru və dəniz platformalarında istifadə
edilə bilən fərqli konfiqurasiyada və kalibrlərdə
hazırlanmış uzaqdan idarə olunan silah sistemləri 20 fərqli ölkənin inventarında var. Mövzuyla
əlaqədar ASELSAN paylaşdı: “Fəaliyyət göstərdiyi bazarlarda lokalizasiya səylərini davam etdirən ASELSAN, dost və müttəfiq ölkə Qazaxıstan ehtiyacı çərçivəsində SARP DUAL Uzaqdan
Silah Sistemi üçün yeni bir müqavilə imzaladı.”
ifadələrini işlədilib.

TÜRKMƏNİSTAN UNİVERSİTETLƏRİ
NÜFUZLU UNİVERSİTETLƏR SİYASINA
DAXİL OLACAQ
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhamedov, video konfransın müşayiəti ilə Nazirlər Şurasının iclası keçirdi. Yığıncaqda Nazirlər
Kabinetinin müxtəlif sektorlardan məsul vitse-prezidentləri hesabatlarını təqdim etdilər. Nazirlər Şurası sədrinin Təhsil, idman və səhiyyə
məsələləri üzrə müavini Pürli Ağamuradov milli
universitetlərin beynəlxalq səviyyədə nüfuzlu
universitetlər siyahısına daxil edilməsi səyləri
barədə məlumat verdi. Məsələni araşdırmaq və
ali peşə təhsili sahəsini inkişaf etdirmək üçün
Təhsil, Xarici İşlər və Ədliyyə nazirliklərinin
mütəxəssislərindən ibarət işçi komissiya yaradıldı. Təhsil müəssisələrinin tətbiqi üçün beynəlxalq
qurumların müəyyən etdiyi bütün meyarları
araşdıran komissiya “2024-cü ilə qədər ölkənin
ali məktəblərini beynəlxalq səviyyədə ali təhsil
müəssisələri siyahısına daxil etmək üçün tədbirlər planı” hazırladı. Sənədə əsasən, təhsil və elmi
fəaliyyətdə innovativ metodlar beynəlxalq akkreditasiya əsasında tələbə və müəllim heyətinin
beynəlxalq akademik fəaliyyətini yaratmaqla,
dünya elmin uğurları və toplanmış milli təcrübə
əsasında universitetlərə təklif ediləcəkdir.
ÖZBƏKİSTANDA TEKSTİL
SƏNAYESININ İNKİŞAFI MÜZAKİRƏ
OLUNUB
Özbəkistan Prezidenti Şevket Mirziyoyev
toxuculuq sənayesinin sabitləşdirilməsi və
epidemiyanın sənayeyə təsirinin azaldılması
ilə bağlı iclas keçirdi. Görüşdə, sənayenin
sabit işləməsi üçün müəssisələrin dövriyyə
kapitalı ilə əhatə olunması mövzusu müzakirə
edildi. Prezident, eyni zamanda beş ildə məhsul
istehsalını 4-5 dəfə artırmağı, malların rəqabət
qabiliyyətini artırmağı və xarici bazarları
inkişaf etdirməyi tapşırmışdır. Onların çeşidini
genişləndirmək və keyfiyyəti artırmaq ehtiyacları
qeyd edildi. Xüsusilə xarici şirkətlərin iştirakı
ilə iri ixracatçı müəssisələrin təşkili, tanınmış
markalar altında populyar məhsulların istehsalına
dair təlimatlar verildi. Bu məqsədlə “Namangan,
Səmərqənd və Daşkənd son məhsulların ixracı
üçün yeni təşəbbüslər edəcəkdir. Bu layihələrin
həyata keçirilməsi üçün Yenidənqurma və
İnkişaf Fondunun kredit limiti çərçivəsində 300
milyon dollar ayrılacaq.”
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QAZAXISTANDAKI İŞ ADAMLARI ÜÇÜN
14 MİLYARD DOLLAR DƏYƏRİNDƏ
DƏSTƏK VERİLDİ
Qazaxıstanda koronavirusla mübarizədə zərər
çəkmiş və işlərini itirən qurumlara, təşkilatlara
və şəxslərə dəstək olmaq üçün 6 trilyon tenge
(təxminən 14 milyard dollar) məbləğində yardım
paketi hazırlanmışdır. Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömert Tokayevin millətə yazılı müraciəti
zamanı görülən və fövqəladə tədbirlər haqqında
məlumat verildi və martın 16-da mayın 11-dək
uzadıldı . 700 mindən çox kiçik və orta sahibkarlığa verilən dəstəyin davam ediləcəyini və
iqtisadiyyatın yaşaması və sabitliyin davam etdirilməsi üçün kreditin təxirə salınacağını söyləyən Tokayev, bu müəssisə və şəxslərin yaşaması üçün 6 trilyon tenge dəstək veriləcəyini
söylədi, əks təqdirdə lazımi dəstək verilmədiyi
təqdirdə ölkə iqtisadiyyatının da bərpası çətin
olacaq. Böhrandan sonrakı dövrə hazır olmaq
üçün ümumilikdə səylərin davam etdiyini bildirdi. Qazaxıstan daha əvvəl 10 milyard dollarlıq
bir dəstək paketi elan etmişdir.
YAPONİYA İLƏ TÜRKMƏNİSTAN
ARASINDA MALİYYƏ İNVESTİSİYASI
İLƏ BAĞLI ƏMƏKDAŞLIQ GÖRÜŞÜ
KEÇİRİLDİ
Türkmənistan Xarici İqtisadi İşlər Dövlət Bankı ilə Yaponiya Dövlət İxrac Kredit Agentliyi
(Nippon İxrac və İnvestisiya Sığortası (NEXI))
nümayəndələri arasında video konfrans keçirildi.Həm iki ölkənin iş adamları arasında iş ortaqlığı kimya sənayesi, neft və qaz emalı sənayesi,
elektrik enerjisi sənayesi, nəqliyyat sahələrini
əhatə edir. Bu çərçivədə, Türkmənistan və Yaponiyanın NEXI sığorta xidmətləri ilə təmin etdiyi
müxtəlif sahələrdə ortaq infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində uğurlu təcrübəyə sahib olduğu vurğulanmışdır. “Açıq qapı” siyasəti
kontekstində gələcək əməkdaşlıq üçün konkret
təkliflər də səsləndirildi.
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BERDİMUHAMEDOV RAMAZAN
AYININ İLK GÜNÜNÜ İFTAR VERDİ

Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhamedov Ramazan ayının ilk günü Aşqabadın
Parahat 7 rayonundakı məsciddə iftar süfrəsi
açıb. Məscidin girişindəki yaşlılarla söhbət edən
Türkmən Lider yaşlıların heyətinə dövlətin vacib tədbirlərində fəal iştirak etdiklərinə görə
təşəkkür etdi. Yerli xalqların rifahı və mədəni və
mənəvi irsinin qorunması istiqamətində gördüyü
işlərə görə dövlət başçısına təşəkkür edən yaşlılar, dövlət başçısına ölkənin rifahı naminə işlərində uğurlar arzuladılar. İftar sonra, Prezident
adından Peyğəmbər Ömer məscidinə bir avtomobil verildi.
TİKA QIRĞIZISTANIN OŞ ŞƏHƏRİNDƏ
UŞAQ MEYDANÇASI VƏ AÇIQ İDMAN
AVADANLIĞI QURDU

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi
(TİKA) yalnız bu günlərdə koronavirusun danışıldığı dövrlərdə normal həyatla bağlı fərqli
bir layihə imzaladı. 2019-cu ildə Qırğızıstanın
cənubunda, Türk Mədəniyyət Paytaxtı olan Oş
şəhərinin mərkəzindəki Toktogul Satılmışov
Bələdiyyə Parkında uşaq meydançası və açıq idman avadanlığı quraşdırılmışdır. Oyun çağındakı 3-12 yaş arası uşaq üçün Türkiyədən gətirilən
yelləncəklər, Zıpzıp oyuncaqlar, atlıkarınca, dönence və kombinə oyun qrupları, parkın içindəki
640 m2 sahəyə quruldu. Bundan əlavə, böyüklər
üçün 300 m2 sahədə 10 növ açıq idman avadanlığı quraşdırılmışdır. Zərərsiz və yaralanmalara
qarşı təhlükəsizliyi təmin edən sertifikatlı məhsullar oyun qruplarına üstünlük verildi. Ancaq
oyun meydançaları rezin döşəmələrlə asılmış və
ətrafına səki daşları və skamyalar qoyulmuşdur.
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ÖZBƏKİSTAN ELM ADAMLARI
HILLINQ MAŞINI ÜÇÜN YENİ BİR
CİHAZ HAZIRLADILAR
Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı Mexanikləşdirmə İnstitutunun alimləri bir hilling maşını üçün
enerji və resurslara qənaət edən texniki qurğular istehsal etdilər. Alimlərin patent aldığı yeni
cihazın sahə sınaqları Daşkənd vilayətinin Quyiçirçik bölgəsində, Namangan bölgəsinin Pap
və Uychi bölgələrində uğurla aparılmışdır. Cihazın sənaye versiyası yaradıldı. Alimlər deyirlər:
“Yataq və yatağın səthini keyfiyyətcə yumşaldır,
otları tamamilə təmizləyir, səthlərində yumşaq
bir torpaq qatını yaradır. Yanacaq istehlakının
1,57 dəfə azaldılması və istifadə dəyərinin 40,8
faiz olması vacibdir.”
AHALTEKE ATLARINA HƏSR OLUNMUŞ
RƏSM YARIŞMASI
Türkmənistanda
aprel ayının son bazar günü Ahal teke
atlarının nəşriyyat
və televiziya istehsalındakı əsərlərini
nümayiş etdirmək
üçün yarışlar keçirildi. Müsabiqənin nəticəsi olaraq sıralanan qaliblərə Türkmənistan Prezidenti adından hədiyyələr təqdim edildi. Bu çərçivədə Türkmənistan
milli rəssamı Ada Gutlıyev, Türkmən atının təsvir
olunduğu xalçaya görə 3 min dollar mükafatlandırıldı. Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına bağlı
Türkmənistan Dövlət Şəxsi Sənət Məktəbinin
müəllimi Şazad Orazberdiyev ən yaxşı at zərgərlik filialından 2 min dollar aldı. Ahalteke atının
ən yaxşı şəkli üçün Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Təsviri İncəsənət Fakültəsinin Qrafika
şöbəsinin müdiri Pərahat Qapançayev 1,5 min
dollar qazandı. Rəssamlıq Akademiyasının 6-cı
sinif şagirdi Patdık Patdıkov heykəltəraşlığına
görə min dollar mükafat aldı. Ən yaxşı at fotoşəkilləri kateqoriyasında Neytralnıy Türkmənistan
qəzetinin mətbuat fotoqrafı Həsən Maqadov min
dollar mükafatını qazandı. Türkmənistan ovazu
televiziya kanalının operatoru Aleksey Kocetov
min dollar qazandı.

TÜRK ŞURASI SƏHİYYƏ NAZİRLƏRİ
KORONAVİRUSA QARŞI GÖRÜLƏN
TƏDBİRLƏR HAQQINDA ÇIXIŞLAR
ETDİLƏR

Türk Şurasının prezidenti, Azərbaycanın səhiyyə naziri Prof. Ogtay Shiraliyev’in ev sahibliyi
etdiyi yığıncağa, Türk Şurası baş katibi Baghdad
Amreyev, Qazaxıstan, Türkiyə və Özbəkistan
ölkələrinin səhiyyə nazirləri, Qırğızıstan Respublikası Sağlamlıq nazirinin müavini, Macarıstan Dövlət Sağlamlıq naziri və Dünya Sağlamlıq
Təşkilatı Avropa Region direktoru qatıldı. Nazirlər dövlət başçılarının zirvə görüşündə qəbul
edilmiş qərarların həyata keçirilməsinin yollarını müzakirə etdilər; O, epidemiyadan sonrakı
və epidemiyadan sonrakı dövrdə Üzv və Müşahidəçi Ölkələr arasında konkret proqram və
layihələrlə bu sahədə əməkdaşlığın vacibliyini
vurğuladı. Türk Şurası çərçivəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayan Nazirlər, təhlükəli infeksiyaların qarşısının alınması, diaqnozu,
müalicəsi, monitorinqi, epidemioloji araşdırmaları və elmi araşdırmaları sahəsində bilik təcrübəsi və ən yaxşı təcrübə mübadiləsi məqsədilə
Üzv və Müşahidəçi Ölkələr arasında çoxtərəfli
əməkdaşlıq mexanizmlərinin qurulmasına dair
razılığa gəldilər. mütəxəssislər arasında texniki
ziyarət və təlim proqramlarına başlamağa qərar
verdilər.
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JURNALİSTLƏRİN DAMA YARIŞMASI
BÖYÜK DİQQƏT CƏLB ETDİ
Aşqabad Baş İdman və Gənclər Siyasəti Baş
İdarəsinin ixtisaslaşdırılmış şahmat dama məktəbində çalışan jurnalistlər və ölkənin müxtəlif
universitetlərində oxuyan tələbələr dama turnirində iştirak etdilər. Bu il ikinci dəfə təşkil olunan dama turniri, kişi və qadın jurnalist qrupları
üzrə iki kateqoriyada keçirilib. İsveçrə sisteminə
əsaslanan turnirdə həm kişilər, həm də qadınlar
kateqoriyasında birinci, ikinci və üçüncü olan
yarışan iştirakçılara Həqmətli Tərcümə Mərkəzi
tərəfindən hədiyyələr və iştirak sertifikatları təqdim edildi. Qadın televiziyasından Aygül Gurbansahedov birinci, Vərəsəlik radiosundan Zıba
Suhanova, üçüncü isə Beynəlxalq Humanitar və
İnkişaf Universitetinin tələbəsi Mercen Atagarriev oldu. “Türkmənistan Spor” qəzetindən Bekdurdı Atabayev birinci, “Türkmənistan Spor”
beynəlxalq jurnalından Merdan Bayadov, üçüncü isə jurnalist Aydoğdu Akmammedov oldu.

ÇİN, ŞƏRQİ TÜRKİSTANDAKI
DAĞIDILAN QƏBİRİSTANLIĞIN
YERİNDƏ AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN
DAYANACAQ İNŞA ETDİ
Keçən il Şərqi Türkistanın Hoten şəhərində
məhv edilən peyk görüntüləri ilə aşkar edilmiş
qəbiristanlıq və ziyarətgah sahəsinin avtomobil dayanaçağı inşa edildiyi müəyyən edildi.
“Keçən il Çin hökuməti Hotendəki qəbiristanlığı
və müqəddəs türbəni dağıtdı” deyə araşdırmaçı
jurnalist Rian Thum paylaşdı. İndi onların nə
qoyduqlarını görə bilərik: Dayanacaq. “ stifadə
olunan ifadələr. Thum, Çin hökumətinin qəbiristanlığın dağıdılması ilə bağlı açıqlamasını da
paylaşdı. Müvafiq olaraq, hökumət bu vəziyyəti
“şəhərimizin inkişafı və geniş, geniş və gözəl bir
mühitin yaradılması ehtiyaclarına əsaslanaraq”
olaraq izah etdi.
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QAZAXISTANIN VALYUTA EYTİYYATLARI 87,4 MİLYARD DOLLARA ÇATDI
Mərkəzi Bankın 2020-ci ilin Mart ayındakı məlumatlara görə, Qazaxıstanın beynəlxalq ehtiyatları 0,3% (78,9 milyon dollar) artaraq 30 milyard
dollara çatdı. Mərkəzi Bank, artımın beynəlxalq
ehtiyatların artması, xarici valyutada depozit
axını və ikinci dərəcəli bankların Mərkəzi Bankdakı müxbir hesablarında qalıqların artması ilə
əlaqəli olduğunu izah etdi.
TÜRK ŞURASINDAN ERMƏNİ YALANLARINA CAVAB
Türk Şurası, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı erməni
və erməni diasporasının irəli sürülən soyqırım iddialarına qarşı bir bəyanat verdi. Türk Şurası baş
katibi Baghdad Amreyev, “Türkiyə Respublikası əleyhinə Erməni ideologlarının düşmən doğulmasına dayanan və bəzi dövlətlər tərəfindən
dəstəklənən sözdə ‘Erməni soyqırımı’ ilə əlaqədar iddialar, tarixi təhrif edərək siyasi hədəflərə
çatmağı məqsəd qoymaqdadır” dedi. Amreyev,
müasir beynəlxalq münasibətlər və yaşanan
bütün trajedilerin şəffaf və ədalətli bir şəkildə
araşdırılması lazım olduğunu vurğulayaraq, “Bu
məzmunda Türkiyənin 1915 hadisələrinin tarixçilər tərəfindən araşdırılması üçün ortaq bir tarix
komissiyası qurmaq cəhdi və bu məqsədlə arxivlərini açması tərifli edir. İnanırıq ki, alimlər və
tədqiqatçılar tərəfindən tarixi həqiqətlərin qərəzsiz araşdırılması və qiymətləndirilməsi 105 il əvvəl baş verən hadisələrə aydınlıq gətirəcəkdir.”
TÜRKMƏNİSTANDAN YAYILMAYAN
XƏSTƏLİKLƏRLƏ BAĞLI YENİ
STRATEJİ
BMT-nin Aşqabaddakı nümayəndəliyində Dünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin mütəxəssisləri və Türkmənistan Səhiyyə və
Tibb Sənayesi Nazirliyinin nümayəndələri ilə
video konfrans keçirildi. İclasda, 2021-2030-cu
illər üçün Türkmənistanda yoluxucu olmayan
xəstəliklər mövzusunda yeni bir strategiya və
təcrübə mübadiləsi həyata keçirildi. Beynəlxalq
ekspertlərin qiymətləndirməsinə əsasən, Türkmənistanın milli səhiyyə proqramlarının icrası
çərçivəsində uğurla çalışdığı və Türkmənistan
modelinin əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması, türkmən xalqının sağlam həyat
tərzi tətbiq etməsi və pis vərdişlərdən imtina etməsi əsasında yaradıldığı vurğulanmışdır.
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TÜRK DÜNYASINDA CORONAVIRUSUN APREL SONUNDA GÖSTƏRİCİLƏRİ

(Müvafiq məlumatlar dövlətlərin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə paylaşdığı rəsmi məlumatlardır.
Xüsusilə İran, Rusiya və Çindəki Türk vətənlərində sağlam məlumat axınının olmaması ehtimalı yüksəkdir.

Ölkə/Rayon

Ümumi Xəstə

Ümumi ölüm

Azərbaycan

1766

23

Qazaxıstan

3333

25

Qırğızıstan

746

8

Şimali Kipr Türk Respublikası

108

4

Özbəkistan

2031

9

0

0

117589

3081

Altay Respublikası (Rusiya)

33

-*

Başqırdıstan (Rusiya)

843

-*

Çuvaşiya (Rusiya)

627

-*

Tatarıstan (Rusiya)

894

-*

Hakasya (Rusiya)

257

-*

Tuva Respublikası (Rusiya)

39

-*

Yakutiya (Rusiya)

229

-*

Gagauzya (Moldova)

106

4

Krım

85

-**

Şərqi Türküstan

76

3

Qərbi Azərbaycan vilayəti (Cənubi Azərbaycan/İran)

395

-***

Şərqi Azərbaycan vilayəti (Cənubi Azərbaycan/İran)

813

-***

Ərdəbil Vilayəti (Cənubi Azərbaycan/İran)

289

-***

Həmədan Vilayəti (Cənubi Azərbaycan/İran)

175

-***

Zəncan (Cənubi Azərbaycan/İran)

394

-***

Kazvin (Cənubi Azərbaycan/İran)

669

-***

Türkmənistan
Türkiyə

*Rusiya federasiyası bölgələri üçün yalnız xəstə sayını izah edir və ölənlərin sayı barədə məlumat ölkə daxilində məhduddur.
**Krımın işğalı ilə əlaqədar müvafiq məlumatlar Rusiya tərəfindən paylaşılan məlumatlardır.
***İran bölgələri üçün yalnızca xəstə sayısını açıqlayaraq, ölənlərin sayı barədə məlumat ölkə daxilində məhduddur.
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Ədəbiyyat Siyahısı
Anadolu Agentliyi (AA), www.aa.com.tr
Atavətən Türkmənistan Xəbər Agentliyi, www.atavatan-turkmenistan.com
Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi , www.avim.org.tr
Avropa Türkmən Qəzeti, www.avrupaturkmengazetesi.com
Azadlıq Radiyosu, www.azadliq.org
Azərbaycan Dövlət Xəbər Agentliyi (AZƏRTAC), www.azertag.az
Azərbaycan Televiziyası (AzTV), www.aztv.az
AZ Press, www.azpress.az
Qərbi Trakya Xəbər Agentliyi, www.batitrakya.org
BBC Türkcə, www.bbc.com/turkce
CNN Türk, www.cnnturk.com
Davam.Az Xəbər Portalı, www.davam.az
Şərqi Türkistan Mədəniyyət və Dəstək Dərnəyi, www.gokbayrak.com
Dünya Gündəmi, www.dunyabulteni.net
Dünya Qəzeti, www.dunya.com
Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST), www.who.int
Dünya Uyğur Qurultayı www.uyghurcongress.org/tr
Habererk, www.habererk.com
Kipr Xəbər, www.haberkibris.com
Makedoniya Xəbər Həftəlik Cəmiyyət və Düşüncə E-Dərgisi, www.habermakedonya.net
Xəbər Rus, www.haberrus.ru
İhlas Xəbər Agentliyi, www.iha.com.tr
Hürriyət, www.hurriyet.com.tr
Qazaxıstan.Kz Xəbər, www.kazakistan.kz
Kərkük Qəzeti, www.kerkukgazetesi.com
Qırğızıstan Milli Xəbər Agentliyi, www.kabar.kg
Kırcaali Xəbər, www.kircaalihaber.com
Krım Xəbər Agentliyi, www.qha.com.ua
ŞKTC Səhiyyə Nazirliyi, www.saglik.gov.ct.tr
Mehr Xəbər Agentliyi, tr.mehrnews.com
Məmləkət Qəzeti, www.memleket.com.tr
NTV, www.ntv.com.tr
Yaxın Şərq Strateji Araştırmalar Mərkəzi, www.orsam.org.tr
Özbəkistan Cümhuriyyəti Hökümət Portalı, www.gov.uz
Sputnik Xəbər, tr.sputniknews.com
Suriya Türkmən Məclisi, suriyeturkmenmeclisi.org
TatarTürk, www.tatarturk.com
T Xəbər, www.thaber.bg
Timetürk Xəbər, www.timeturk.com
Trakyadan Xəbər, www.trakyadan.gr
Trend Xəbər Agentliyi, www.tr.trend.az
TRT Avaz, www.trtavaz.com.tr
TRT Xəbər, www.trthaber.com
Kıbrıs Türk Agentliyi, www.turkajansikibris.net
Türk Baxış Xəbər, www.turkbakis.com
Türk Şurası, www.turkkon.org
Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TÜRKPA), www.turk-pa.org
Türk Dünyası Xəbər Agentliyi, www.turkishworld.org
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), www.tika.gov.tr
Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırma Qurumu (TÜBİTAK), www.tubitak.gov.tr
Türk Yurdu Xəbər, www.turkyurduhaber.org
TürkKazak Xəbər Portalı, www.turkkazak.com
Türkməneli Xəbər, www.turkmenelihaber.net
Türkməneli Televiziyası, www.turkmenelitv.com
Türkmənistan Dövlət Xəbər Agentliyi, www.tdh.gov.tm
Türkmənistan Günlük Xəbər & Analiz Gündəmi, www.turkiye-turkmenistan.com
Beynəlxalq Türk Akademiyası (International Turkic Academy - ITA), www.twesco.org
Beynəlxalq Türkistanlılara Dəstək Dərnəyi, www.turkistanlilar.org
Türkdilli Ölkələrin Mədəniyyət Təşkilatı (TÜRKSOY), www.turksoy.org
Uyğur Xəbər və Araşdırma Mərkəzi , www.uyghurnet.org
Yeni Balkan, www.yenibalkan.com
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Türk Dünyası Birlik Platforması Yayınları Qovluğu
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
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