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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 may 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, May 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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ÖZBƏKISTANDA BƏNDIN UCMASI  
NƏTICƏSINDƏ QƏZA MEYDANA GƏLDI,  
MINLƏRLƏ INSAN TƏXLIYƏ EDILDI
Özbəkistanın Sardinya əyalətinin Sardoba bölgəsin-
də yerləşən anbarda meydana gələn qəza nəcəsində 
ətraf kəndlər su altında qaldı. Anbarın alt hissəsinin 
çökməsi nəcəsində meydana gələn qəzadan sonra, 
elan edilmiş təcili vəziyyətdə təxminən 12 min in-
san təhlükəsiz yerlərə təxliyə edildi. Müdaxilələrdən 
sonra anbarda su axını dayandırıldı.
QAZAXISTANDA ISTIFADƏ OLUNMUŞ 
MASQALARIN KÜÇƏYƏ ATILMASINA 
ÇƏRIMƏLƏR TƏYIN OLUNDU
Qazaxıstan Fövqəladə Hallar Dövlət Komisiyasının 
yayımladığı açıqlamaya görə, maskaları yerə 
atan şəxs şəhərin və digər yaşayış məntəqələrinin 
rayonlaşdırılması ilə bağlı qaydaları pozduğu 
ifadə edildi və qanunun inziba məsuliyyətə cəlb 
ediləcəyi və 55.560 tenqe cərimə edildiyi açıqlandı. 
Küçələrə atılan maskalar, insanların sağlamlığına 
təhlükə yaradan müxtəlif xəstəliklərin, o cümlədən 
koronavirusun yayılmasına səbəb olabilər. 
Koronavirusun maska üzərində 30 saatdan çox 
yaşaya biləcəyini ifadə edən mütəxəssislər, maskanı 
bağlamaq və çantaya qoymaq və atmaq üçün istifadə 
edilməsini təklif edirlər.
QAZAXISTAN SENATINA YENI SƏDR  
SEÇILDI

Prezident Kasım Comert Tokayevin imzaladığı 
sərəncamla vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Dariqa Na-
zarbayevanın yerinə Prezident Administrasiyasının 
vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Maulen Asimba-
yev seçildi. Edilən açıqlamada, Prezident Tokayevin 
imzaladığı fərmanla, Prezident Administrasiyasının 
vitse-prezidenti vəzifəsindən götürülən Aşimbayev 
senat üzvü seçildi. 2019-cu ilin dekabrından bəri bu 
vəzifədə olan Aşimbayev senatdakı səsvermədən 
sonra Qazaxıstan Senatının Başçısı seçildi.

TÜRKSOY-UN BALKANLARDA KİTABI  
ÇIXDI

Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatı (TÜRKSOY) 
və Balkan ölkələri tərəfindən təşkil edilən tədbirləri 
əhatə edən TÜRKSOY-Balkanlar adlı kitab, TÜRK-
SOY-un üzv ölkələri haqqında oxucularını bir ara-
ya gəldiyi silsilədə beşinci kitab olaraq nəşr edildi. 
Əvvəllər TÜRKSOY, TÜRKSOY-un Albaniya, Bos-
niya və Herseqovina, Bolqarıstan, Xorva ya, Mon-
teneqro, Kosovo, Şimali Makedoniya, Macarıstan, 
Ruminiya və TÜRKSOY tərəfindən nəşr olunan 
TÜRKSOY - Azərbaycan, TÜRKSOY Qazaxıstan, 
TÜRKSOY-Qırğızıstan və TÜRKSOY-KKTC adlı 
kitablardan sonra Bura Serbiyadakı hadisələr daxil-
dir. Agentliyin fəaliyyə; Rəsmi təmaslar, elmi gö-
rüşlər, bədii fəaliyyət və nəşrlərlə əlaqəli əsər həm 
də zəngin vizual arxivdir. Iki dildə, Türk və Ingilis 
dillərində nəşr olunan və TÜRKSOY və Balkan 
ölkələrinin əməkdaşlığı ilə təşkil edilən tədbirlərdə 
iştirak edən mədəniyyət adamlarının adlarını özündə 
cəmləşdirən TÜRKSOY-Balkanlar kitabı 274 səhifə-
dən ibarətdir. Bütün canlılığı ilə qorumaqla Balkan 
coğrafiyasının mədəni zənginliyini gələcək nəsillərə 
ötürmək məqsədi ilə TÜRKSOY-un həyata keçirdiyi 
layihələri əhatə edən araşdırma, bu irsin daşıyıcıla-
rının bütün dünyada tanınması və TÜRKSOY-a üzv 
ölkələr və Balkan ölkələri arasında qarşılıqlı əlaqələ-
rin inkişanı məqsədi daşıyır.
QAZAXISTANIN İLK BAŞ NAZIRI SERGEY TERE-
ŞENKO, YENI BIR FABRIKA AÇDI
Qazaxıstanın ilk baş naziri Sergey Tereshenkoya 
məxsus, gündəlik gücü 500 ton kolza və 400 ton 
günəbaxan olan və layihə dəyəri 4,4 milyard manat 
olan bitki yağı fabriki Taldikorqanda açılmışdır. Bi-
rinci mərhələdə, təxminən 50 nəfərin çalışdığı fabrik, 
tam gücü ilə işləmək və genişləndirməklə təxminən 
500 nəfər üçün yeni iş imkanları təmin etməyi hə-
dəfləyir. Alman avadanlıqları ilə təchiz olunmuş fab-
rikdə ekstruder texnologiyasından istifadə ediləcək 
və hazır məhsul yerli bazarda satılacaq. Önümüzdəki 
dövrdə Çinə ixrac edilməsi planlaşdırılır.
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TÜRK ŞURASI, ÜZV ÖLKƏLƏRIN  
ÖZ MILLI VALYUTA ILƏ TICARƏT  
ETMƏLƏRINI TÖVSIYYƏ ETDI
Türk Ölkələri Əməkdaşlıq Şurasına (Türk Şurası) üzv 
ölkələr və müşahidəçi üzv Macarıstanın iqtısadiyyat, 
ticarət və gömrük nazirləri videokonfranslarla görüş-
lər keçirdi. Ticarət naziri Ruhsar Pekcan, yığıncağa 
Türkiyə adından qatıldı. Türk Şurasına üzv dövlətlə-
rin əməkdaşlığına çağıran nazir Pekcan, bütün dünya 
iqtisadiyyatının koronavirus səbəbiylə bir dəyişiklik 
olduğunu bildirdi. Prosesin əvvəlində sərhədlərin 
çoxunun bağlandığını deyən nazir Pekcan, ticarətin 
insan təmasları olmadan davam etdiyini qeyd etdi. 
Pekcan, Türk Şurası üzvlərinin ticarətində yerli val-
yutaların istifadəsinə çağıraraq, “Koronavirus epide-
miyası dövründə və sonrakı dövrdə Türk Şurasının 
üzvü olan ölkələr arasında yerli valyutalarla ticarətin 
yayılması ilə iş dünyasının xarici valyuta problemi-
nin qarşısını alacağıq. Inanıram ki, aramızdakı ticarət 
həcmini daha sürətli artıra bilərik və ticarətdə yerli 
valyutaların geniş tətbiqi ilə iqtisadi əlaqələr güc-
lənəcəkdir.”
TÜRKMENISTANIN 7.392 KILOQRAM  
QIZIL VƏ GÜMÜŞ ZƏRGƏRLIK  
ƏŞYALARINI MÜDAFIƏ FONDUNA  
TƏHVIL VERDIKLƏRINI IFADƏ ETDI
Türkmənistan Preziden Qurbanquli Berdiməhəmmə-
dov Türkmənistan xalqını Böyük Qələbənin 75 illiyi 
münasibətilə təbrik etdi. Müharibənin başlaması ilə 
bir çox Türkmənistan vətəndaşının digər millətlə-
rin vətəndaşları ilə eyni tərəfdə olduqlarını, qələbə 
uğrunda mübarizə apardıqlarını, həyat yoldaşlarını, 
oğullarını və ağsaqqallarını göndərdiklərini və cə-
bhəyə lazımi məhsullar, geyimlər və yeməklər gön-
dərərək qələbəyə öz töhfələrini verdiyini söyləyən 
Türkmən Lideri. Qadın və gəlinlərin 7.392 kiloqram 
qızıl və gümüş zərgərlik əşyalarını Müdafiə Fonduna 
təhvil verdiklərini ifadə etdi. Prezident veteranların 
həyat şəraitinin daim yaxşılaşdırılmasına və sağlam-
lıqlarının möhkəmləndirilməsinə böyük əhəmiyyət 
verildiyini, tətil kəndlərində və xəstəxanalarında on-
lara sosial yardımın göstərildiyini bildirdi.
QAZAXISTANDA “9 MAY QƏLƏBƏ GÜNÜ” 
QEYD OLUNUR
Sovet Ittifaqının Qazaxıstanda Nasist Almaniyasına 
qarşı qazandığı II. Dünya müharibəsi zəfərinin 75-
ci ildönümü mərasimlərlə qeyd olundu. Coronavirus 
epidemiyası səbəbiylə tətbiq olunan karantin tədbir-
ləri səbəbindən rəsmi şənlik mərasimlərinin keçirilə 
bilmədiyi Qazaxıstanda qubernatorluq təşkilatları 
və müharibə veteranları evlərində ziyarət edildi və 
konsertlər verildi. Paytaxt Nur-Sultanda qubernator 
Altay Kulginovun qatıldığı qeyd etmələr zamanı ev-
lərində ziyarət edilən veteranlara hədiyyələr verildi.

QIRĞIZISTANDA İKINCI DÜNYA  
MÜHARIBƏSININ 75 ILLIYI VƏ 2010 CU IL 
APREL INQILABININ 10-CU ILI ILƏ BAĞLI 
ƏFV ELAN EDILDI
Prezident Sooronbay Ceenbekov 1941-1945-ci il-
lər Ikinci Dünya müharibəsinin zəfərinin 75 illiyi 
və 2010-cu il aprel inqilabının 10-cu ildönümü ilə 
əlaqədar elan edilmiş əfv barədə sərəncam imzaladı. 
Amnistiya qanununun humanizm və mərhəmət prin-
siplərini tətbiq edərək, qəbul edilən insan hüquq və 
azadlıqlarına hörmət edərək, 1941-1945-ci illər Bö-
yük Vətən Müharibəsində Qələbənin 75 illiyinə və 
2010-cu il Aprel Xalq Inqilabının 10 illiyinə istinad 
edildiyi bildirildi. Müvafiq əfv, 60 yaşdan yuxarı ki-
şilər və 55 yaşdan yuxarı qadınlar, sağlamlıq imkan-
ları məhdud I və II qrup əlillər, ən azı iki azyaşlı uşaq 
və ya I və II qrup əlilliyi olan uşaqlar və ilk dəfə bir 
ailənin yeganə dolanışıqlarını təmin edənlər. cinayət 
törədənlər, dul və ya tək qalan qadınlar, çox uşaqlı 
qadınlar və cəzası bu əfv bəyannaməsinin qüvvəyə 
mindiyi gündən bir ildən az olan qadınlar və yetkin-
lik yaşına çatmayanlardır.

TÜRKMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA 
VIDEO KONFRANS
Türkmənistan Xarici Işlər Nazirliyinin Xəzər Dənizi 
Institutunun direktoru Murat Atacanov ilə Azərbay-
can xarici işlər nazirinin müavini Xələf Xələfov ara-
sında onlayn görüş keçirilib. Görüşdə Türkmənistan 
və Azərbaycan arasında bir sıra əməkdaşlıq mövzu-
ları və Xəzərdəki əməkdaşlıq müzakirə edildi. Tərəf-
lər 2019-cu ildə Türkmənistanda keçirilmiş Birinci 
Xəzər Iqtisadi Forumunun əhəmiyyətinə toxunublar. 
Bu forumda Xəzəryanı ölkələrin cari-iqtisadi, eko-
logiya və nəqliyyat sahələrində səylərin gücləndiril-
məsində əməkdaşlıq etmək əzmini göstərdiyi qeyd 
edildi. Həm də bütün Xəzəryanı ölkələrin Xəzər 
dənizinin müxtəlif ərazilərində hərtərəfli əməkdaş-
lıq üçün əsas razılaşma olan Xəzərin hüquqi statusu 
haqqında Konvensiyaya qəbul edilməsinin vacibli-
yinə toxunulub.
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TÜRKÜSTAN ƏYALƏTINƏ 100.000 MIN TƏNGƏ 
YARDIM

Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Roman Sklyarın 
başçılığı ilə yaradılan Hökumət Komissiyasının qə-
rarı ilə Özbəkistanda anbarın çökməsi nəticəsində 
Türküstan əyalətində su basmış kəndlərin sakinlə-
rinə 100 min təngə yardım verilməsi qərara alındı. 
Dostluq, Janaturmis və Jenis sakinlərinin köçəcəyi 
Mırzakent şəhərinin kənarında yeni bir məhəllə qu-
rulacaqdır. Yeni rayonda lazımi infrastruktur, uşaq 
bağçaları və məktəblər tikiləcək. Seldən zərər görən 
Örgebas və Firdousi kəndlərinin sakinlərinə üç seçim 
təklif edildi. Edilən təklifdə; yeni evlərin kiləcəyi 
digər yaşayış məntəqələrinə köçmək, öz evlərini tə-
mir etmək və evlərini təmir etmək üçün xərcləyəcək 
xərcləri kompensasiya etmək. Zərərin kənd təsərrüfa 
istehsalçılarına və ev sahibi sahiblərinə ödəniləcə-
yi də bildirilib. Kənd təsərrüfa kreditlərində ödəmə 
müddətlərini təxirə salma qərarı verildi.

ALMATI HAVA LIMANI TÜRK HOLDINGINƏ 
SATILIR

Almatı Beynəlxalq Hava Limanının səhmlərinin yüz 
faizi TAV Hava Limanları Holdinq tərəfindən 415 
milyon dollara alınıb. TAV Hava limanlarının kon-
sorsiumdakı payı ən az 75 faiz olacaq və hissələrin 
təhvil verilməsi bütün qanuni prosedurlar başa çat-
dıqdan sonra reallaşacaq. Almatı Beynəlxalq Hava 
Limanı TAV Hava limanları Holdinqin tərkibindəki 
15-ci hava limanı olacaq.

TÜRKMƏNISTANDA “QƏLƏBƏ GÜNÜ” HƏRBI 
PARAD KEÇIRILDI

Ikinci Dünya Müharibəsində Türkmənistanda Qələ-
bənin 75-ci ildönümü mərasimlərlə qeyd olundu. 9 
May Qələbə Günü ilə əlaqədar Aşqabaddakı Xatkent 
Parkında hərbi parad keçirildi. Mərasimdə Türkmə-
nistan Preziden Gurbanguli Berdimuhamedov iştirak 
etdi; Nazirlər Kabinetinin sədr müavinləri, hərbi sə-
lahiyyətlilər, hökumət rəsmiləri, mətbuat mənsubları 
qatıldı.

QAZAXISTANDA UŞAQLAR ÜÇÜN PEYVƏND 
EDİLMƏSİ MƏCBURİ ELAN EDİLDİ 

Qazaxıstan Məclisi, uşağın sağlamlığı və sağlamlıq 
sistemi haqqında qanunun ikinci hissəsində dəyişik-
likləri nəzərdə tutan yeni qanun layihəsini təsdiqlə-
di. Parlamentdə müzakirə olunan qanun layihəsində 
uşaqların məcburi peyvənd edilməsi yekdilliklə qə-
bul edildi.

QAZAXISTANDA VƏTƏN QORUYUCULARI 
GÜNÜ QEYD OLUNDU
Epidemiya səbəbiylə bütün fəaliyyətlərin ləğv olun-
duğu Qazaxıstanda, Vətən Günü ilə əlaqədar video 
konfrans vasitəsilə müdafiə və təhlükəsizlik qurum-
larında çalışan işçilərə dərəcə təqdimatları keçirildi. 
Prezident Kasım Cömert Tokayev müdafiə naziri 
və müavinləri də daxil olmaqla 24 nəfərə rütbə ve-
rilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Tokayev təb-
rik mesajında bildirmişdir ki, Qazax ordusunun ən 
yaxşı ənənələri vətəni cəsarətlə qoruyan atalarının 
irəliləməsidir. Kovid-19 uçuşu ilə mübarizədə əsgər-
lərin fəal iştirak etdiyinə diqqət çəkən Tokayev, “Mü-
dafiə potensialının gücləndirilməsi, əsgərlərin və 
onların ailələrinin dəstəklənməsi dövlətimizin əsas 
məqsədlərindən biridir.” Açıqlamasını qeyd etdi. 20-
dən çox zabit sıralanıb. Qazaxıstan Silahlı Qüvvələ-
rinin yaranma tarixi 7 may 2013-cü il tarixindən eti-
barən Vətən Mühafizəçiləri Günü kimi qeyd olunur.

TÜRKMƏNISTAN VƏ ÖZBƏKISTAN 
ARASINDA VIDEO KONFRANS  
TƏŞKIL OLUNDU 
Türkmənistan Xarici Işlər Naziri ilə Nazirlər Şura-
sının vitse-prezidenti Raşid Meredov ilə Özbəkistan 
Baş nazirinin müavini, Xarici Ticarət və Inves siya 
Naziri Sardor Umurzakov arasında video konfrans 
vasitəsilə görüş keçirildi. Tərəflər Türkmənistan və 
Özbəkistan arasında ənənəvi mehriban qonşuluq 
və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanan yüksək 
səviyyəli əməkdaşlıqdan məmnunluqlarını ifadə et-
dilər. Əvvəlki razılaşmaların icrasını müzakirə edən 
tərəflər, dünya ölkələri üçün bu çətin dövrdə bölgədə-
ki ölkələr arasında yük daşımalarını hərtərəfli dəstək-
ləmək üçün carət, iqtisadi, nəqliyyat və logistika 
sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməli olduğunu 
bildirdilər. Bu çərçivədə Hökumətlərarası Ticarət, 
Iqtisadi, Elmi, Texniki və Mədəni Əməkdaşlıq Ko-
missiyası çərçivəsində tərəflərin əməkdaşlığının ge-
nişləndirilməsi məsələsi müzakirə edildi, kənd təsər-
rüfatı , səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə ikitərəfli 
əməkdaşlığın aktual problemləri barədə fikir müba-
diləsi aparıldı.
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AHMET YESEVI UNIVERSITETI TÜRK 
ƏDƏBIYYATI ADLARI ELEKTRON  
LÜĞƏTINI ISTIFADƏYƏ VERDI

Əhməd Yesevi Beynəlxalq Türk-Qazax Universiteti 
Türk Ədəbiyyat Adları elektron lüğətini istifadəyə 
verdi. Verilən açıqlamada, universitetin hazırladığı 
16 mindən çox məqalə və 62 mindən çox əsərdən 
ibarət Türk ədəbiyyat adları elektron lüğətinin giriş 
üçün açıldığı ifadə edildi. Təxminən 5 milyon söz 
bazasından ibarət lüğətin 27 cildlik Ensiklopediya ya 
bərabər olduğu bildirilir. Qeyd olunur ki, lüğət 21-ci 
əsrə (1985-ci il təvəllüdlü) qədər şair və yazıçılara, 
divan, minstrel, Tənzimətdən sonra təkke ənənəsi və 
müasir türk ədəbiyyatına aiddir. Ayrıca açıqlamada, 
“Türk Ədəbiyyat Adları Layihəsi, Anadoluda Səl-
cuqlarla başlayan və Osmanlılarla birlikdə davam 
edən və bu günə çatan ədəbi toplanışı bir araya gə-
tirməyi hədəfləyir. Keçmiş Uyğur, Karahanlı, Harez-
mi-Kıpçak, Çağatay və Azərbaycan sahələrində də 
adlar layihəyə daxil edildi. ” ifadəsi işlədilib. Layihə 
yalnız Türkiyə bölgəsindəki yeni Türk ədəbiyyatı ilə 
məhdudlaşmır, Balkanlar, Kipr və Türk və Avropa 
ölkələrində olan tərcümeyi-hal müəllifinin də iştirak 
etdiyi qeyd edildi.
UKRAYNİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ 
KRIMLI TATAR JURNALİSTLƏRİ AZAD  
ETMƏYƏ ÇAĞIRDI
Ukraynanın Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günündə 
qanunsuz olaraq tutulan Krım Tatarları, jurnalistlərin 
sərbəst buraxılması üçün Rusiyaya qarşı sanksiyala-
rın artırılmasına çağırıb. “Nazirlikdən verilən açıqla-
mada, beynəlxalq birliyi Krım Tatar vətəndaşı jurna-
listləri Remzi Bəkirov, Osman Arifmemetov, Rüstem 
Şeyhaliyev, Nəriman Memedeminov və hüquq mü-
dafiəçisi Server Mustafayevin sərbəst buraxılması 
üçün Rusiyaya qarşı sanksiyaların artırılmasına çağı-
rırıq.” açıqlamada deyilir.
AZƏRBAYCANDA TƏBİİ QAZ HASİLATI 
17,1 FAİZ ARTIB
Azərbaycanda təbii qaz hasilati 17,1faiz artıb. Dövlət 
Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumatlara görə, 
sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən 
fərdi sahibkarlar bu ilin yanvar-aprel aylarında 2019-
cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3% çox 13 mil-
yard manatlıq məhsul istehsal etmişlər.

QAZAXISTAN’IN XARİCİ TİCARƏTİ İLİN İLK 
RÜBÜNDƏ  2,7% ARTDI
Qazaxıstanın xarici ticarət dövriyyəsi, 2020-ci ilin 
yanvar-mart dövründə keçən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 2,7 faiz artaraq 21 milyard dollara çatdı. 
Ticarət və inteqrasiya naziri Baxtit Sultanov Nazirlər 
Şurasının iclasında bildirmişdir ki, bu ilin yanvar-ap-
rel aylarında daxili ticarət əvvəlki ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 34,8 faiz azalmışdır. Pərakəndə satışın 
44,7 faiz, ümumi satışın isə 27,8 faiz azaldığını bil-
dirən Sultanov, “Fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi 
ilə ticarət obyektlərinin fəaliyyətinin dayandırılması 
ticarətin azalmasının əsas səbəbidir” dedi.
KRIM, KƏRKÜK, 12 ADA VE KRİT’İN 
TÜRKİYƏ’YƏ GERI QAYITMAQ ÜÇÜN 
KRİTİK ADDIM
Türk Dünyası Həmrəylik və Yardımlaşma Dərnəyi-
nin altındakı 100-dən çox QHT, qanuni olaraq Tür-
kiyəyə aid olduğunu düşündükləri 12 ada, Krit, Livi-
ya, Mosul - Kərkük, Krım, Qərbi Trakya ilə əlaqədar 
beynəlxalq səviyyədə iddia qaldırmağa hazırlaşır. 
Türk Dünyası Həmrəylik və Yardımlaşma Dərnəyi 
Başçısı Halit Kanak, iddianı ən yüksək beynəlxalq 
səviyələrə çatdıracaqlarını məlumatını bölüşdü.
“TÜRKMƏNİSTAN - TƏRƏFSİZLİK 
ÖLKƏSI” FOTO SƏRGİSİ KEÇİRİLDİ
Türkmənistanda ölkənin “daimi neytral ölkə” statu-
sunun 25-ci ildönümü ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq 
foto sərgisi və konfrans təşkil edildi. Türkmənistan-
da dövlətin ən vacib prinsiplərindən biri kimi qəbul 
edilən qərəzsizlik anlayışı ölkənin xarici siyasətini 
müəyyən edən ən böyük amildir. Bu səbəbdən, Türk-
mənistan təhlükəsizlik və hərbi ittifaqlarda iştirak 
etmir, xarici hərbi bazaların öz ərazisində qurulması-
na, xarici hərbi qüvvələr tərəfindən istifadəsinə icazə 
vermir və qərəzsizlik statusuna xələl gətirəcəyini dü-
şündüyü siyasətlərdən yayınır.
DÜNYA BANKININ ORTA ASİYA  
ÖLKƏLƏRİNƏ CORONAVİRUS DƏSTƏYİ
Dünya Bankı Orta Asiya ölkələrinə koronavirusla 
mübarizə üçün 370 milyon dollardan çox vəsait ver-
mişdir. Orta Asiya Mərkəzi Bankından edilən yazılı 
açıqlamada, Dünya Bankı dünyaya təsir edən ko-
ronavirusun yayılması ilə mübarizədə lazımi tibbi 
avadanlıqların alınması üçün Orta Asiya ölkələrinə 
370 milyon dollardan çox vəsait verildiyini açıqladı. 
Əvvəlcə 236 mexaniki havalandırma cihazı (IVL), o 
cümlədən süni tənəffüs cihazları 123 ventilyator və 
tibbi avadanlıq almaq üçün Qazaxıstana 27 milyon 
dollar göndərdi. Dünya Bankının yardım paketində 
milli səhiyyə sistemini inkişaf etdirmək və yoxsulla-
ra dəstək olmaq üçün Tacikistana 27,5 milyon dollar, 
Qırğızıstana 21 milyon dollar və Özbəkistana 95 mil-
yon dollar göndərilməsi planlaşdırılır.
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TÜRKMƏNİSTAN ÜTT’NA QOŞULMAQ ÜÇÜN 
MÜRACİƏT ETDİ
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdiməhəm-
mədov ölkənin Dünya Ticarət Təşkilatına müşahidəçi 
kimi daxil olması ilə bağlı sənədi imzaladı. ÜTT-nin 
iştirak prosedurlarına əsasən, Türkmənistanın təşki-
latda müşahidəçi kimi qəbul edilməsi məsələsi ÜTT 
Baş Məclisinin növbəti iclasında müzakirə ediləcək-
dir. Türkmənistanın ÜTT-yə daxil olması ilk dəfə 9 
il əvvəl Avropa Komissiyasının rəhbəri Jose-Manuel 
Barroso tərəfindən gündəmə gətirilmişdir. 2011-ci 
ildə Aşqabada səfəri zamanı Barosso Türkmənistanı 
Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa dəvət etdi.

QIRĞIZISTAN-TACIKISTAN  
SƏRHƏDDINDƏ GƏRGINLIK
“Mübahisəli bölgədə” Qırğızıstan və Tacikistan 
arasında baş verən qarşıdurmada 3 Qırğızıstan əsgəri 
yaralanıb. Qırğızıstan Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
Mətbuat Mərkəzində edilən şərhdə, Batken 
bölgəsində Qırğızıstanın istifadə etdiyi 50 hektar 
ərazinin istifadəsi ilə əlaqədar iki ölkənin vətəndaşları 
arasında gərginliyin olduğu və 80 nəfərlik iki qrup 
arasında daş atılmasınan böyüyən mübahisə zamanı 
Tacikistan tərəfinin ov tüfəngindən istifadə edildiyi 
bildirildi.
KKTC: HÜQUQLARIMIZDAN VƏ  
MARAQLARIMIZDAN GÜZƏŞTƏ  
GETMƏYƏCƏYIK
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti (KKTC) Baş na-
zir Köməkçisi və Xarici Işlər Nazirliyi, Kipr Rum 
rəhbərliyinin bölgə xarici dövlətlərlə ortaq bəyan-
namələr yayınlıyaraq öz hüquq və maraqlarına güzəş-
tə getməyəcəyini ifadə etdi. Edilən açıqlamada, Kipr 
Rum Rəhbərliyi (GCAS), Yunanıstan, Misir, Fransa 
və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Xarici Işlər 
Nazirləri, Şərqi Aralıq dənizi ilə əlaqəli faktlar olma-
yan tamamilə siyasi ortaq bir bəyanatın dərc edildiyi 
xatırlatdı. Kipr Türk xalqının Yunan hissəsi və Tür-
kiyənin bölgədəki haqlarını mənimsəməsi və səylərin 
mənafelərinə xələl gətirməsi mövzusunda bir şərhdə, 
beynəlxalq hüquqdan məhrum olan bu cür hüquq və 
səylərin israr edildiyini ifadə edən KKTC, Şərqi Ara-
lıq dənizindəki hüquq və mənafelərinə qarşı olan bü-
tün təhdidlərə qarşı Türkiyə ilə əməkdaşlıq içərisində 
qorumağa davam etdirməsinə mane ola bilməyəcəyi-
ni vurğuladı.

MDB XARICI İŞLƏR NAZIRLƏRI  
ŞURASININ ICLASI KEÇIRILIB
Özbəkistan xarici işlər naziri Abdulaziz Kamilovun 
başçılığı ilə keçirilən video konfrans iclasında KO-
VID-19 pandemiyası ilə mübarizə və qlobal epide-
miyanın mənfi iqtisadi və humanitar nəticələrinin 
aradan qaldırılması məsələləri qiymətləndirilib. Gö-
rüşdə MDB ölkələrinin beynəlxalq təşkilatlarla, xü-
susən də BMT, ATƏT, AI, ATƏT və ÜST, eləcə də 
üzv ölkələrdəki qurumlarla əməkdaşlığı prioritetləri 
ətraflı müzakirə edildi. Bu çərçivədə qarşıdurma və 
münaqişələrin həllinə əsaslanan qarşılıqlı etimad mə-
dəniyyətinin gücləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğu-
landı.
AZƏRBAYCANDA BIR MÜDDƏT  
DAHA FUTBOL YOXDUR
Azərbaycanda korona virusunun yayılması ilə əlaqə-
dar 13 mart 2020-ci ildə dayandırılmış futbol liqala-
rı ilə bağlı heç bir normallaşdırma qərarı verilmədi. 
Tezliklə ölkədə peşəkar liqaların başlaması gözlənil-
mir.
YUNANISTAN PARLAMENTİNİN TÜRK 
VƏKİLLƏRİ QƏRBİ TRAKYADAKI 
BASQILARA QARŞI HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ
Yunan Məclisindəki Türk millət vəkilləri Ramazan 
ayını Qərbi Trakyada keçirən türk azlığına qarşı təz-
yiqlərə qarşı hərəkətə keçdi. Rodop bölgəsinin KI-
NAL Partiyasının millət vəkili Ilhan Əhməd məsələ-
ni Təhsil və Dini Işlər Nazirliyinin baş katibi Yorgos 
Kalaycis’ə çatdırdı. Millət vəkili Ahmetin sıx görüş-
mə trafikindən sonra, Türk azlığının din və vicdan 
azadlığı istiqamətində bu müdaxilələrdə əhəmiyyətli 
hadisələrin yaşanacağı öyrənildi.
STALININ KIRIM SƏMASINDA ŞƏKLI
Rusiyanın işğalı altında olan Karasupazar (Belogor-
sk) şəhərində, on minlərlə Krım türkünün ölümünə 
səbəb olan sovet diktatoru Iosif Stalinin nəhəng şəkli 
işğalçılar tərəfindən uçan şarlarla səmaya havalandı-
rıldı.
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TİKA, TÜRKMƏNELIYƏ 5 YÜK MAŞINI QIDA 
YARDIMI ETDI

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi Mavi 
Meydanda Türkmenelinin bütün bölgələrinə yardım 
qutuları payladı. Iraq Türkmən Cəbhəsi Diyala vi-
layətinin sədri Semir Saleh, “Türk Beynəlxalq Əmək-
daşlıq Təşkilatı Koordinasiya Agentliyinə göndərilən 
bağlamalara görə Türkiyə Cümhuriyyətinə təşəkkür 
edirik. Bu yardımlar Adanaköy, Karatepe, Kızbat və 
Mendeli bölgələrindəki az gəlirli Türkmən ailələrinə 
paylanacaq.” dedi.
ŞƏRQI TÜRKÜSTANDA BƏZI TARIXI 
MƏSCIDLƏRIN BARA ÇEVRILDIYI IDDIASI
Şərqi Türküstanla bağlı xəbər yayımlayan Turkistan 
Press saytının yaydığı xəbərə görə, Şərqi Türkistanın 
Aktu rayonunun Camalterek kəndi bölgəsindəki Ba-
zar məscidi Çin Xalq Respublikası rəhbərliyi tərəfin-
dən dağıdıldı. Bundan başqa, qapıda kilidlənmiş və 
ibadət üçün bağlanmış məşhur məscidlərin olduğu və 
bu tikililərin yalnız “Çin və xarici turistlərin ziyarət-
ləri” zamanı açıldığı bildirildi. Bu məscidlərin bə-
zilərinin barlara çevrildiyi və Çin turistlərinin diqqət 
mərkəzinə çevrildiyi irəli sürüldü.
TİFLİS TV QÜLLƏSİNDƏN 
TÜRKMƏNİSTANA JEST
Gürcüstanın Tbilisi televiziya qülləsi, 18 mayda 
Türkmənistanda qeyd olunan Konstitusiya və Bay-
raq Günü ilə əlaqədar iki gün ərzində Türkmənistan 
bayrağının rənglərində işıqlandırıldı. Dostluq tədbiri 
Tbilisi Bələdiyyəsi tərəfindən Türkmənistanın Gür-
cüstandakı səfirliyinin köməyi ilə təşkil edildi. Tədbir 

iki ölkə arasındakı 
konstruktiv dialoqun 
və türkmən xalqına 
hörmətin göstərici-
si idi. Gürcüstanın 
paytaxtı Tbilisidə 
yerləşən bir televi-
ziya qülləsidir. Qala 
1955-ci ildə tikilib 
və hündürlüyü 274,5 
metrdir. Buraya qül-
lə, MMDS, peyjer 
və mobil, kommer-
siya televiziyası və 
həvəskar radio tək-
rarlayıcı kimi rabitə 
sistemləri daxildir.

DÖRDÜNCÜ DÜNYA KÖÇƏRİ 
OYUNLARININ VAXTI DƏYİŞTİRİLDİ
Koronavirus epidemiyası ilə bağlı olaraq Dünya Gö-
çebe Oyunlarının vaxtı dəyişdirildi. Türk Şurasının 
Baş katibi Bağdad Amreyev , oyunların 2021-ci ilə 
qədər elan olunması ilə bağlı. Türk xalqlarının milli 
oyunlarını canlandırmaq, inkişaf etdirmək və qoru-
maq məqsədi ilə Dünya Göçebe Oyunlarının təşkili 
cəhdi Qırğızıstan Respublikası tərəfindən 2012-ci 
ildə Bişkekdə keçirilən 2-ci Türk Şurasının Sammi-
tində irəli sürülmüşdür. Təşəbbüs Türk Şurası Üzv 
Dövlətlərinin Prezidentləri tərəfindən güclü dəstək-
ləndi və Üzv Dövlətlərin və Türk Şurası Katibliyi-
nin dəstəyi ilə bu günə qədər üç dəfə Dünya Göçe-
be Oyunları keçirildi. 4. Türk Dövlətləri Şurasının 
prezidenti Dünya Göçebe  Oyunlarının 2020-ci ildə 
Türkiyədə keçiriləcəyinə razılıq verdi. Lakin Türkiyə 
korona virusla oyunların keçirilməsini 2021 ci ildə 
keçirəcəyini bildirdi.
ÖZBƏK TÜRKCESİNİN İCTİMAİYYƏTDƏ 
MƏCBURİLİYİNİ TƏNQİD EDƏN 
RUSİYA’YA  REAKSİYA
Özbəkistan, dövlət təşkilatlarında özbək türk dilində 
danışmağı tələb edən qanun layihəsini tənqid edən 
Rusiya”ya reaksiya göstərdi. Rusiya XIN-in bəya-
natında bildirilir ki, Özbək dilinin öyrənilməsinin 
tərəfdarları özbək cəmiyyətində azlıq statusuna ma-
likdirlər. Moskva keçmiş Özbəkistan Sovet Respub-
likasını da ikitərəfli münasibətlərin tarixinə, vaxtına 
və keyfiyyətinə tam uyğun olaraq rus dilindən rəsmi 
istifadəni qoruyub saxlamağa çağırıb. Özbəkistanda 
rus dilinin formallığının davamlılığı haqqında bəya-
nat ölkənin daxili işlərinə müdaxilə kimi şərh olun-
muşdur. Özbəkistan XIN-in bəyanatında deyilir ki, 
hələ qüvvəyə minməyən yeni qaydaların qədim qay-
daların tətbiqinə yönəldildiyi qərarlar dövlətin daxili 
siyasətidir, buna görə də onun müdaxiləsi qəbuledil-
məzdir.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ ÖZBƏKİSTAN 
ARASINDA NƏQLİYYAT ƏLAQƏSİ  
SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ
Türkmənistan-Özbəkistan Beynəlxalq Avtomobil 
Nəqliyyatı Komissiyasının onlayn olaraq üçüncü ic-
lası keçirildi. Görüşdə Türkmənistan və Özbəkistan 
nəqliyyat nazirlərinin müavinləri və nazirliyin müva-
fiq nümayəndələri iştirak etdilər. Video konfrans me-
todu ilə keçirilən görüşdə, iki ölkənin sərhədləri bo-
yunca dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı ilə əlaqəli 
nəqliyyat və tranzit sahəsində əməkdaşlıq mexa-
nizmlərinin inkişafı barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
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ÖZBƏKİSTAN VƏ QAZAXISTAN 
ƏMƏKDAŞLIQ İLƏ MÜBARİZƏDƏ 
QEYRİ-LEQAL MİQRASİYA
22 may 2020-ci ildə Özbəkistan və Qazaxıstan Hö-
kumətləri arasında qeyri-leqal miqrasiyaya qarşı mü-
barizədə əməkdaşlıq haqqında qərar qüvvəyə minib. 
Özbəkistan XIN-in bəyanatına əsasən, sənəddə tərəf-
lərin qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədə qarşı-
lıqlı fəaliyyəti, iki dövlətin ərazisində qanunsuz yaşa-
yan şəxslərin aşkar edilməsi və qeydiyyatı, eləcə də 
tərəflər arasında informasiya və təcrübə mübadiləsi, 
peşəkar inkişaf və birgə əməliyyat-profilaktika təd-
birlərinin təşkili nəzərdə tutulur. 2019-cu ilin Aprel  
ayında Qazaxıstan Prezidenti Kasim Tokayevin Öz-
bəkistana səfəri çərçivəsində sənəd imzalanıb və bu 
il martın 26-da təsdiq edilib.
TÜRKMƏNİSTAN 73-CÜ ÜMUMDÜNYA SƏHİYYƏ 
ASSAMBLEYASI KONFRANSIN KATILDI
73-cü Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası video 
konfrans ilə keçirildi. Görüşdə Səhiyyə naziri və 
nazir müavinləri, rəsmilər və Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının üzvlərinin Ümumdünya Səhiyyə Təşki-
latının nümayəndələri iştirak etdilər. Görüşdə Türk-
mənistan tərəfini Türkmənistanın Səhiyyə və Tibb 
Sənayesi nazirinin müavini və Türkmənistanın Ce-
nevrədəki BMT yanında Daimi Nümayəndəsi təm-
sil etdi. Görüşdə çıxış edən türkmən nümayəndələri 
Türkmənistanda səhiyyə sisteminin fəaliyyəti və bey-
nəlxalq standartları nəzərə alan davamlı inkişafdan 
bəhs etdilər. Bildirilib ki, Türkmənistan ÜST ilə daha 
çox əməkdaşlıq etmək əzmindədir. Bütün bəşəriyyə-
tin sağlamlığının yaxşılaşdırılması və qorunması is-
tiqamətində proqramları və təşəbbüslərə də daxildir.
AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİYYƏT NAZİRİ 
KORRUPSİYADA İTTİHAM OLUNDUĞU ÜÇÜN 
VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLDİ
Azərbaycanda Mədəniyyət Nazirliyində korrupsiya 
və xətalara qarşı mübarizə əməliyyatı aparılmışdır. 
Azərbaycan Prezidenti Ilham əliyevin sərəncamı ilə 
mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin səlahiyyət-
lərinin dayandırılması elan edilib. 64 yaşlı Əbülfəz 

Qarayev 1994-2001-ci il-
lərdə gənclər və idman na-
ziri, 2001-2006-cı illərdə 
Gənclər, Idman və turizm 
naziri, 2006-2018-ci illər-
də Mədəniyyət və Turizm 
naziri vəzifəsində çalış-
mışdır. Qarayev 2018-ci il-
dən Azərbaycan Respubli-
kasının Mədəniyyət Naziri 
vəzifəsində çalışmışdır.

TÜRK ŞURASİ TÜRK AKADEMİYASİNİN 
TƏŞKİL ETDİYİ BEYNƏLXALQ 
VİDEOKONFRANSDA İŞTİRAK EDİB
Sultan Rayev, Türkiyə Keneşi Baş Katibinin Müa-
vini, Mayın 21-Də Türkiyə Akademiyasının 10 illik 
yubileyi  səbəbiylə təşkil edilən “ Abay və 21”Əsr: 
əsrlərin tədrisi”mövzusunda beynəlxalq videokon-
fransda iştirak etmişdir. Türkiyə Akademiyasının 
prezidenti Prof. Dr. Darhan Kıdıralın rəhbərlik etdiyi 
konfransda üzv dövlətlərdən Nazirlər, YUNESKO, 
TÜRKSOY və TürkPA nümayəndələri, həmçinin 
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, 
Macarıstan, Başqırdıstan, Monqolustan və Türkiyə-
dən aparıcı alimlər, tanınmış türkoloqlar, tədqiqatçı-
lar və dövlət təşkilatları iştirak etmişlər. Baş katibin 
müavini Sultan Rayev çıxışında Türkiyə Akademi-
yasının 10 illik yubileyini qeyd etdi və xüsusilə tür-
kologiya sahəsində mühüm elmi nəşrlər, o cümlədən 
beynəlxalq səviyyədə həyata keçirdiyi mühüm təd-
birləri vurğuladı. O, həmçinin akademiyanın bütün 
dünyada türk mədəniyyətinin inkişafına göstərdiyi 
səyləri yüksək qiymətləndirib. O qeyd edib ki, türk 
mədəniyyətinin hörmətli xadimlərindən biri olan 
Abayın bayram edilməsi onu təkcə türklərlə deyil, 
bütün dünya ilə də tanış edəcəkdir. Baş katibin müa-
vini Çingiz Aytmatovun sözlərinə görə, “ Abay qazax 
xalqının intellektual, mənəvi nümayəndəsidir. Abay 
bütün dünyada türk mədəniyyətinin uğurudur”, deyə 
bəyanatda bildirilir.
RUSİYA VƏ MƏRKƏZİ ASİYAN XARİCİ 
İŞLƏR NAZİRLƏRİNİN MÜAVİNLƏRİNİN 
GÖRÜŞLƏRİ KEÇİRİLDİ
Rusiya və Orta Asiya ölkələri; Qazaxıstan, Qırğızıs-
tan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan nazir 
müavinlərinin iclası keçirildi. Görüş video konfrans 
formatında keçirilib. Yığıncaq iştirakçıları, xüsusən 
də Covid-19 ilə bütün dünya ictimaiyyətində , o cüm-
lədən Orta Asiya və Rusiya arasında əməkdaşlıq, ko-
ordinasiya səylərinin gücləndirilməsi və qarşıya qo-
yulan hədəflərə qarşı yönəldilmişdir.
TÜRKMƏNİSTAN ÖZBEKISTAN-İRAN 
ARASINDA DƏMİRYOLU SAHƏSİNDƏ 
ƏMƏKDAŞLIQ GÖRÜŞÜ KEÇİRİLİB
Dəmir yolu sahəsində əməkdaşlıq üçün video kon-
frans vasitəsi ilə Türkmənistan, Özbəkistan və Iran 
arasında görüş keçirilib. Üç ölkə arasında dəmir yolu 
və avtomobil yollarının tranzit nəqliyyatı sahəsində 
əməkdaşlıq mexanizmlərinin inkişafı ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparıldı. Bu çərçivədə tərəflər qida təh-
lükəsizliyini təmin etmək üçün malların fasiləsiz tə-
darükü , o cümlədən tərəflərin əlaqələndirilmiş fəa-
liyyəti ilə əlaqəli məsələləri də dəyərləndirdi.
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EVƏ EHTİYACI OLAN AİLƏLƏRƏ YENİ BİR 
DƏSTƏK
Andijanda keçirilən görüşdə Özbəkistan Prezidenti 
Şevket Mirziyeyev əhalinin həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılmasına, regionda infrastrukturun inkişafına 
xüsusi diqqət yetirmişdir. Dövlət başçısı Andijan vi-
layətində mənzilə ehtiyacı olan 819 ailənin müvafiq 
subsidiya alması üçün yeni dəstək sisteminin tətbiq 
olunmalı olduğunu vurğuladı. 642 kilometr yolların 
və 85 kilometr içməli su şəbəkələrinin tikintisi və 
təmiri, 7”ci sinifdən başlayaraq tədrisin keyfiyyə-
tinin artırılması, peşəkar rəhbərliyin təşkili təlimatı 
vermişdir. “Məni ən çox gənclər və qadın məsələləri 
maraqlandırır”, - Mirziyeyev bildirib. Onlara dəstək 
və diqqət lazımdır. Əgər bilikləri varsa, sevimli işlə-
rini, həyatda yerlərini tapacaqlar və dünyagörüşləri 
dəyişəcək. Sonra isə valideynlər və ailələr dövlətdən 
razı olacaqlar”, - deyə bəyanatda bildirilir.
MİLLİ UŞAQ TİBBİ MƏRKƏZİ XİDMƏTDİR
Daşkəndin Yaşnabad rayonunda Milli uşaq tibb 
mərkəzinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Baum korpo-
rasiyasının layihəsi çərçivəsində Koreya Respublika-
sının dəstəyi ilə inşa olunan mərkəzin ümumi dəyəri 
130 milyon dolları ötüb. Dördmərtəbəli Tibb binasın-
da gündə 250 pasiyent qəbul edəcək 280 çarpayılıq və 
poliklinika vardır. Mərkəz maqnit-rezonans tomoq-
rafiyası, çoxməqsədli kompüter tomoqrafiyası, DNT 
analizatoru və xərçəngin qabaqcadan aşkarlanmasına 
imkan verən müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş-
dir. 100-dən çox həkim və tibb bacıları mərkəzində 
işləmək üçün Cənubi Koreyada təlim keçmişlər.
TÜRKMƏNİSTAN TOXUCULUQ MƏHSULLARİNİN 
RUSİYAYA İXRACI
Türkmənistan Ticarət və Sənaye Palatası ilə Rusiya 
Ticarət və Sənaye Palatası arasında videokonfrans 
üsulu ilə görüş keçirilib. Görüşdə Türkmənistanın 
toxuculuq məhsullarının Rusiyaya ixrac imkanları 
müzakirə olunub. Görüşdə Türkmənistan ilə Rusiya 
Federasiyası arasında cari əməkdaşlığa, həmçinin re-
gional dekret və beynəlxalq gündəliyə aid məsələlər 
müzakirə olunub. Tərəflərin diqqəti ticarət-barter fəa-
liyyəti sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi im-
kanlarına yönəldilib, o cümlədən Türkmənistandan 
məhsul tədarükünə maraq ifadə edilib. Iştirakçılar 
Türkmənistanda istehsal olunan toxuculuq, iplik və 
pambıq məmulatlarının Rusiyaya tədarükü ilə bağlı 
fikir mübadiləsi aparıblar. Onlar Türkmənistan-Rusi-
ya əməkdaşlığının genişləndirilməsi prosesindən razı 
qaldıqlarını bildiriblər.

TÜRKMƏNİSTANDA TƏBİİ QAZİN YARADİLMASİ 
ÜZRƏ YAPONİYANİN PLANİ
Türkmənqaz və Türkmənistanın dövlət qurumu-
nun vəzifəli şəxsləri Yapon Mitsubishi şirkətinin 
nümayəndələri ilə videokonfrans vasitəsilə görüş 
keçiriblər. Görüşdə kimya və neft-qaz sahələrində 
əvvəllər razılaşdırılmış sazişlərin həyata keçirilməsi 
və əməkdaşlıq sahələri müzakirə olunub. Yaponiya 
şirkətinin iştirakı ilə Türkmənistanda Mərkəzi Asi-
yanın ən iri müəssisələrindən biri olan Qaraboğaz-
karbamid zavodu inşa edilmiş və dünya bazar böyük 
tələbat olan azot gübrələrinin istehsalına başlanılmış-
dır. Türkmənistan prezidentinin Yaponiyaya səfəri 
zamanı 2019-cu ilin oktyabrında Mitsubishi şirkəti-
nin iştirakı ilə Türkmənistanda yeni ammonyak və 
sidik cövhəri zavodunun tikintisinə dair razılıq əldə 
olunub. “Türkmənqaz” Dövlət Korporasiyasının mə-
murları ilə onlayn söhbətdə ildə 10 mlrd.kubmetr 
əmtəə qazının hasilatı üzrə zavodun ilkin texniki 
layihəsinin hazırlanması məsələsi müzakirə olunub. 
Ehtimal olunur ki, bu obyekt Qalkiniş təbii yatağında 
tikiləcəkdir.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ AZƏRBAYCAN FİBER 
OPTİK İLƏ BİRLƏŞDİRİLƏCƏK

Türkmənistanın Türkmən 
rabitə Agentliyi ilə Azərbay-
canın Azər telekommunika-
siya şirkəti arasında video-
konferens görüşü keçirilib. 
Görüşdə Türkmənistan ilə 
Azərbaycan arasında Xəzər 

dənizinin altından fiber-optik kabelin çəkilməsi 
məsələsinə baxılıb.Layihənin həyata keçirilməsinin 
Türkmənbaşı və Siyəzən şəhərini birləşdirəcək, Asi-
ya ilə Avropa arasında telekommunikasiya körpüləri-
nin inkişafında əməkdaşlığı gücləndirəcəyi qeyd olu-
nur. Türkmənistan tərəfi layihənin həyata keçirilməsi 
üçün iqtisadi, texniki və digər əlaqədar məsələlərə 
baxılması və əlaqələndirilməsi üçün təkliflər hazırla-
dığını bildirib.
ÖZBƏKİSTANDA İŞSİZLİK SƏVİYYƏSİ ELAN 
EDİLDİ
Maliyyə nazirinin müavini Dilşod Sultanov bəyana-
tında qeyd edib ki, Özbəkistanda işsizliyin ümumi 
səviyyəsi 9,4% səviyyəsində müəyyən edilib. Ən 
yüksək işsizlik nisbəti Səmərqənddə və Surxandari-
yada 9,8% - dən müşahidə olunur, halbuki Cizzah, 
Kaşkadar, Sırdar və Fərqanə rayonlarında işsizlik 
9,7% təşkil edir.Özbəkistanda ən aşağı işsizlik səviy-
yəsi Daşkənddə 7,8% təşkil edir.
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UĞURLU TƏLƏBƏLƏR TUZHURMATUDA 
MÜKAFATLANDİRİLDİ
Türkmənistan təhsilinə dəstək olmaq üçün Səlahəd-
din Təhsil Ümumi Müdirliyinin Türkmənistan Təhsil 
şöbəsinin müdiri Nihat Kuşçu, Türkmənistan Tuz-
hurmatu bölgəsində müvəffəq olan şagirdləri maarif-
ləndirmə fəaliyyətləri və təsirli Ramazan hekayələri 
təqdim edən şagirdləri mükafatklandırdı. Salahaddin 
Təhsil Ümumi Müdirliyi Türkmənistan Təhsil şöbə-
sinin müdiri Nihat Kuşçu Tuzhurmatu bölgəsində 
müvəffəq tələbələrə mükafat verdiklərini bildirdi. 
Daha sonra El Seyyab qız məktəbi və el Eriç uşaq 
bağçası şagirdləri mükafatlandırıldıqları üçün təşək-
kür etdilər.

QƏRBİ TRAKYA TÜRKLƏRİ UŞAQ 
BAĞÇALARINDA TÜRKCƏ DƏRS İSTƏYİR
Dostluq Bərabərlik Sülh Partiyası (DBS), Qərbi Trak-
ya Azlıqları Mədəniyyət və Təhsil Şirkəti (QAMTŞ), 
QərbI Trakya Azlıqları Məzunları Birliyi (BTAYTD) 
və Qərbi Trakya Azlıqları Məktəbləri Birliyi (BTA-
OEB) tərəfindən yayımlanan ortaq bir şərhdə Uşaq 
bağçalarında həyata keçirilməsi planlaşdırılan;Uşaq 
bağçasındakı Ingilis Dili Fəaliyyətləri; adlı pilot tət-
biqetmədə, azlığın yaşadığı bölgələrdəki uşaq bağça-
larında Ingilis dili ilə yanaşı Türk dilinin də öyrədil-
məsi istəndi. Bəyanatda, Türk Azlıqlarının Lozanna 
Müqaviləsinə uyğun olaraq təhsil muxtariyyətinə və 
hüquqlarına sahib olduqları vurğulanaraq, aşağıdakı 
ifadələrdən istifadə edildi: “Azlığın ifadə etdiyi həs-
saslıqları nəzərə alaraq, bu təcrübəni azlığın yaşadığı 
bölgələrdə uşaq bağçalarına daxil etməyi və Ingilis 
dili ilə yanaşı Türk dilinin də eyni yaradıcı fəaliy-
yətlərlə  öyrədilməsi tələbimizi səlahiyyətli nazirliyə 
çatdırmaq istərik. Avropa Birliyi daxilində ikitərəfli 
təhsil təklif edən saysız-hesabsız uşaq bağçalarının 
mövcudluğundan başlayaraq, azlığımızın bu istə-
yi həm Lozanna Müqaviləsindən, həm də BMT-nin 
Insan Hüquqları Bəyannaməsindən irəli gələn bir 
hüquq olaraq Yunanıstanın səlahiyyətli orqanlarında 
təcili cavab tapmalıdır. Şəkilində ifadə edildi.

TOKAYEV DİNC NÜMAYİŞLƏRƏ İCAZƏ VERƏN 
QANUN İMZALAYİB
Qazaxıstan Prezidenti  Kasım Tokayev görüşlər və 
nümayiş yürüşləri haqqında qanuna düzəlişləri təs-
diqlədi. Qazaxıstan Senatında müzakirə olunan qa-
nunda nümayişlərin dinc məqsədlərlə keçirilməsinə 
imkan verən qanun qəbul edilib. Yeni qanuna görə, 
nümayişlər meqapolislərdə müəyyən edilmiş 3 ra-
yonda təşkil edilə bilər. Mitinq iştirakçılarına yalnız 
tibbi maskalar daşımağa icazə verilən yeni qanunda 
insanların nəqliyyatına və sərbəst hərəkətinə mane 
olmamaq üçün müəyyən edilmiş rayonlarda nüma-
yişlərin keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. 
Yeni qanunda mitinq təşkil etmək üçün yerli haki-
miyyət orqanlarından icazə alınması tələbi də aradan 
qaldırılmış və bunun əvəzinə müvafiq orqanlara mə-
lumat verilməsi tələbi tətbiq olunmuşdur.
QİRĞİZİSTAN TÜRKMƏNİSTANDAN ELEKTRİK 
ENERJİSİ ALACAQ
Qırğızıstan Türkmənistan, Tacikistan və Qazaxıstan-
dan elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar 
aparıb. Qırğızıstanın milli enerji holdinqinin sədri 
Aytmamat Nəzərov bu məsələ ilə bağlı bildirib ki, 
Qırğızıstanın elektrik enerjisi almağa ehtiyacı Tokto-
ğul su anbarında suyun azalması ilə şərtlənir, hazırda 
Türkmənistan, Qazaxıstan və Tacikistanla danışıqlar 
aparılır. “Qırğızıstan qonşu ölkələrdən 1 milyard ki-
lovat-saata qədər idxal etməyi planlaşdırır, lakin bü-
tün istiqamətlərdə tədarükün dəyəri və həcmi barədə 
danışmaq hələ tezdir”, - Nəzərov bildirib.
ÖZBƏKİSTAN VƏ QAZAXİSTAN ÖZ İQTİSADİ 
TƏRƏFDAŞLİQLARİNİ GENİŞLƏNDİRİRLƏR
Özbəkistan Baş nazirinin müavini Sardor Umurzako-
vun və Qazaxıstan Baş nazirinin müavini Roman Sk-
lyarın sədrliyi ilə iki ölkə arasında iqtisadi tərəfdaş-
lığın möhkəmləndirilməsi mexanizmlərini müzakirə 
etmək üçün videokonfrans vasitəsilə hökumətlərarası 
danışıqlar aparılıb.Tərəflər arasında Beynəlxalq Ti-
carət-Iqtisadi Əməkdaşlıq Mərkəzinin (IKT) yara-
dılması təşəbbüsünün cari vəziyyəti və mövcud ti-
carət maneələrinin aradan qaldırılması istiqamətində 
görülən ardıcıl işlərdə əldə olunan tərəqqi müzakirə 
olunub. Həmçinin qarşıya qoyulan prioritet sahələr 
çərçivəsində iki ölkə arasında sənaye əməkdaşlığının 
gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər nəzərdən ke-
çirilib. Görüşdə Özbəkistan ilə Qazaxıstan arasında 
sənaye əməkdaşlığı sahəsində əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsi və dərinləşdirilməsi haqqında Birgə ra-
zılıq əldə olunmuşdur.
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KƏRKÜKDƏ ŞİMAL NEFT ŞİRKƏTİ 
TÜRKMƏNLƏRƏ İŞ VERİLMİR
Türkmənlər Şimal Neft Şirkətindəki bütün vəzifələr-
dən yayındırıldı. “Kərkükdə vəzifə bölgüsündə 32% 
nisbət tətbiq olunsun” çağırışlarının edildiyi qurum-
lardan biri də Şimal Neft Şitkətidir. Şimal Neft Şirkə-
tində baş menecer və baş menecer müavini ilə yanaşı, 
Türkmənlər şirkət daxilindəki 15 əsas komitəyə daxil 
deyil. Şimal Neft Şirkətinin tərkibindəki 15 əsas ko-
mitə; Istehsal işləri üzrə baş direktor köməkçisi, Sa-
lahattin Neft Idarə heyəti Müdiri, Tibb Idarə heyəti 
Müdiri, Informasiya və Kommunikasiya Texnologi-
yaları Idarəsi, Mühəndislik Idarə heyəti Meneceri, 
Daxili Audit şöbəsi, Inzibati Idarəetmə Meneceri, 
Layihələr Idarə heyəti Meneceri, Əlaqələr Bürosu, 
Sağlamlıq və Güvən Idarəetmə Müdiri, Nineva Neft 
Idarə Müdiri Neft Depozitləri Müdirliyi ilə yanaşı 
Əməliyyat Şurası Müdirliyi, Maliyyə Idarə Müdirliyi 
və Xidmət və Resurs Müdirliyi, Kərkük Neft Ema-
lı Müdirliyi, Neft Məhsulları Idarəsi və Şimal Təbii 
Qaz Müdirliyi. Ancaq burada heç bir türkmən və-
zifəyə təyin edilməyib.
QAZAXİSTANDA İCTİMAİ YERLƏRDƏ MASKA 
TAXMAQ MƏCBURİ EDİLDİ
Qazaxıstan Prezidenti Kasım Tokayev karantin təd-
birlərinə əməl edilməməsi səbəbindən son dövrlər-
də qəfil artımlara diqqət çəkdi. Dövlət və şəhərlərin 
qubernatorlarına, ilk növbədə, hökumətə xəbərdarlıq 
edən Prezident karantin tədbirlərinə ciddi nəzarət 
etməyə və xüsusilə ictimai yerlərdə və ictimai nəq-
liyyatda maskaları daşımağa məcbur etməyə çağırıb. 
Tokayev əhalinin sağlamlığı üçün fərdi tədbirlərin 
vacibliyini qeyd edərək, bu çətin vəziyyətdən birgə 
və qətiyyətlə ediləcək tədbirlərlə çıxılacağını xatır-
latdı.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ ƏFQANİSTAN ARASINDAKI 
GÖRÜŞMƏ
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədov ilə Əfqanıstan prezidenti Əşraf Qani arasında 
telefon danışığı oldu. Liderlər beynəlxalq və regional 
məsələlərə, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq və tranzit 
yük daşımaları sahəsində mühüm layihə olan lazurit 
marşrutunun (Əfqanıstan, Türkmənistan, Azərbay-
can, Gürcüstan, Türkiyə tranzit nəqliyyat dəhlizi) 
fəallaşmasına toxunublar. Görüşdə ölkələrimiz ara-
sında siyasi, diplomatik, kommersiya, iqtisadi, mə-
dəni və humanitar əlaqələrin gücləndirilməsinə qarşı-
lıqlı maraq ifadə olunub. Liderlər təbii qaz, nəqliyyat 
və rabitə sahəsində əməkdaşlığı prioritet istiqamətlər 
kimi müəyyənləşdiriblər və bildiriblər ki, bu sahələr-
də yalnız iki ölkənin deyil, bütün Mərkəzi Asiyanın 
çiçəklənməsinə xidmət edəceyini vurğuladılar.

ÖZBƏKİSTAN’DA  ÖZ-ÖZÜNƏ IŞLƏYƏN MİLLİ 
MƏRKƏZİN YARADILMASI HAQQINDA QƏRAR
Təhsil Nazirliyi, Özbəkistan Respublikası Informasi-
ya Texnologiyaları və Rabitə Nazirliyi fiziki şəxslərə 
veb-özünüməşğulluq, yenidənhazırlanma, ixtisasar-
tırma və yaşayış statusu verilməsi üçün məhdud mə-
suliyyətli cəmiyyət şəklində öz-özünə işləyən Milli 
Mərkəzin yaradılması barədə təkliflərlə çıxış etmişlər. 
Tövsiyələr çərçivəsində freelancers-in internetdə dis-
tant prinsiplər əsasında təlim, yenidənhazırlanma və 
qabaqcıl təhsili üzrə kurslar təşkil olunacaq, o cüm-
lədən bu kursları müvəffəqiyyətlə bitirən tələbələr 
sertifikatlarla təltif olunacaqlar. Mərkəzin sakinləri 
üçün müvəqqəti işçi qüvvəsi haqqında sənədlərin 
toplanmasından alınan vəsaitin 60% - i Özbəkistan 
Respublikası Maliyyə Nazirliyinə uyğun olaraq bü-
dcədənkənar Pensiya Fonduna yönəldiləcək, sosial 
vergi isə özbaşına ödəniləcək, 40% vəsait isə mərkə-
zin hesabına köçürüləcək.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ RUSİYA ARASINDA 
ELEKTRİK ENERJİ ƏMƏKDAŞIĞI
Türkmənistanın Energetika Nazirliyi ilə Rusiyanın 
Energetika Nazirliyi arasında videokonfrans görüşü 
keçirilib. Türkmənistanın Energetika Nazirliyi ilə 
Rusiya Federasiyasının Energetika Nazirliyi arasın-
da energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri üzrə 
qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun hazırlanması 
məsələsi müzakirə olunub.
KIRQIZSTAN VƏ ALMANİYA ARASINDA TEXNİKİ 
VƏ MALİYYƏ SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ 
HAQQINDA SAZİŞ
Qırğızıstan və Almaniya hökumətləri arasında 2019-
2020-ci illəri əhatə edən texniki və maliyyə əmək-
daşlığı haqqında saziş imzalanıb. Iqtisadiyyat naziri 
Sankar Mukanbetov və Almaniyanın Bişkekdəki sə-
firi Monika Iversen Qırğızıstanın Iqtisadiyyat Nazir-
liyinin binasında keçirilən Sazişə qoşulublar. Imza-
lanmış Saziş çərçivəsində ikitərəfli maliyyə-texniki 
əməkdaşlıq hesabına ayrılan qrant vəsaitinin məbləği 
41,8 mln. avro təşkil edir. Bu vəsait parlamentdə sa-
zişlərin ratifikasiyasından sonra Almaniya tərəfindən 
veriləcəkdir.
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AZƏRBAYCAN’IN UKRAYNADAKI SƏFİRİ 
ETİMAD MƏKTUBUNU TƏQDİM EDİB

Azərbaycanın Ukraynada yeni təyin olunmuş səfi-
ri Elmira Axundova Ukrayna Prezidenti Vladimir 
Zelenskiyə etimad məktubu göndərib. Səfir Elmira 
Axundova Ukraynada diplomatik missiyası zamanı 
iki ölkə arasında əlaqələrin daha da dərinləşməsi və 
yüksək səviyyədə genişləndirilməsi üçün səylərini 
əsirgəməyəcəyini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Vla-
dimir Zelenski bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti 
ilə telefon danışığını qeyd edərək, iki ölkə arasında 
gələcək əməkdaşlıq üçün münasibətlərin daha da 
genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.Ukrayna 
Prezidenti Vladimir Zelenski münasibətlərin daha da 
genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.
KƏRKÜKDƏ İŞİD-İN 2 ÜZVÜ TUTULUB
Kərkük polisi direktoru Əli Kamal isə bəyanatında 
bildirib ki, IŞID-in 2 üzvünün Kərkükün saxta şəx-
siyyət vəsiqələri ilə Mərkəzə daxil olması barədə 
məlumatı qiymətləndiriblər, evə basqın etdiklərini 
söylədi. Reyd zamanı IŞID-in iki üzvünün tutuldu-
ğunu deyən Kemal ilk sorğudan sonra məhkəməyə 
göndərildiyini bildirib.
TOTAL ŞİRKƏTİNDƏN XƏZƏRİN 
TÜRKMƏNİSTAN SAHİLLƏRİNƏ 
BÖYÜK MARAQ VAR
Türkmənistan XIN nümayəndələri ilə Fransanın 
Total şirkətinin səlahiyyətliləri arasında görüş ke-
çirilib. Videokonfrans metodu ilə keçirilən görüşdə 
qeyd olunub ki, Türkmənistan enerji və karbohid-
rogen xammalı sahəsində böyük potensiala malikdir. 
Tərəflər Xəzər dənizinin Türkmənistan sahillərində 
enerji bloklarının işlənməsinə və bu sektor üçün ge-
oloji və geofiziki informasiya sahəsində əməkdaşlığa 
toxunublar. Eyni zamanda, bu sahədə ən yeni texno-
logiyaların və rəqəmsal sistemlərin tətbiqinə, eləcə 
də ölkədə prioritet təşkil edən ixtisaslı elementlərin 
tədrisi sahəsində əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetiril-
mişdir.

DAŞKƏNDİN SERGEYEV RAYONUNDA YENİ 
EKOPARK İSTİFADƏYƏ VERİLİB
Prezident Şevket Mirziyeyevin iştirakı ilə paytaxtda 
yeni park açılıb. Yaradılan Gülçiçək parkı, Sergeli 
rayonunda 5 hektar bağ və eyni ölçüdə müasir gül 
mərkəzi ilə birlikdə 10 hektar ümumi sahəyə malikdi. 
Parkda 30 müxtəlif növdən 6 mindən çox dekorativ 
ağac, əsasən maqnoliya, Fotinia, qarağac, qaratoyuq, 
ladin, “Qırmızı kral” ağcaqayın və 60 mindən çox 20 
müxtəlif növ kol var. Türk Natural Peyzaj şirkəti ilə 
birlikdə inşa edilən mədəniyyət və əyləncə mərkəzin-
də 200 iş verilir.
QIRĞIZISTAN-BOLQARISTAN XARİCİ İŞLƏR 
NAZİRLİYİNİN MÜŞAVİRİ ARASINDA GÖRÜŞDÜ.

Videokonfrans üsulu ilə keçirilən görüşə Qırğızıstan 
xarici işlər nazirinin müavini Əzizbek Madmarov və 
Bolqarıstanın xarici işlər nazirinin müavini Petko 
Doykov rəhbərlik ediblər. Siyasi məsləhətləşmələrin 
iclasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın aktu-
al məsələləri, həmçinin ortamüddətli perspektivdə 
ikitərəfli əməkdaşlığın yol xəritəsinin çərçivəsi mü-
zakirə olunub. Tərəflər siyasi dialoqun və əlaqələrin, 
o cümlədən iki ölkənin parlamentlərinin və sektor 
idarələrinin genişləndirilməsi barədə razılığa gəlib-
lər. Investisiya və işgüzar tədbirlər də daxil olmaqla, 
müxtəlif sahələrdə ticarət-iqtisadi əlaqələrin möh-
kəmləndirilməsi, biznes missiyalarının təşkili və 
maraqlı şirkətlər arasında birbaşa əlaqələrin qurul-
ması məsələləri ətraflı müzakirə olunmuşdur. Məs-
ləhətləşmələr zamanı tərəflər beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət və BMT-nin hüquq 
orqanlarına qarşılıqlı dəstək, Qırğızıstan və AI ara-
sında əməkdaşlıq məsələlərinə toxunmuş, konsulluq 
məsələləri ilə bağlı fikir və təkliflərini bildirmişlər.
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ŞİMALİ MAKEDONİYA İSLAM İTTİFAQİNİN YENİ 
PREZİDENTİ ŞAKİR FƏTAHUNUN İLK MƏTBUAT 
KONFRANSİ
Şimali Makedoniya Islam Ittifaqının yeni prezidenti 
Şakir Fətahu etibarnamə vəzifəsinə seçiləndən sonra 
ilk dəfə Skopye paytaxtda yerləşən Islam Ittifaqının 
mərkəzinə gəldi və ilk mətbuat konfransını keçirdi. 
Fətahu dedi ki, Prezident mandatı böyük məsuliy-
yətlə yerinə yetirmək üçün onun üzərinə düşür. Bu 
missiyanın dəyərli və mənəvi məsuliyyət olduğunu 
deyən Fətah dedi: “Şimali Makedoniyanın Islam Itti-
faqı həm ölkədə, həm də xaricdə müsəlmanların dini 
həyatını təşkil edən yeganə təsisatdır. Islam Birliyi 
öz fəaliyyətini Quranda, Sünnədə, öz nizamnaməsin-
də, dini icmaların və dini qrupların hüquqi fellər və 
hüquqi vəziyyəti haqqında qanunda göstərir.”dedi. 
Şimali Makedoniya Islam Ittifaqının əvvəlki Prezi-
denti Süleyman Recepi mayın 27-də növbədənkənar 
iclas nəticəsində Islam Ittifaqının nizamnaməsinə 
uyğun olaraq, Rəyasət Heyəti üzvlərinin üçdə ikidən 
çoxunun səsverməsiylə azad edilib.

AZƏRBAYCAN MİLLİ MƏCLİSİ TÜRKİYƏ İLƏ 
İMZALANMİŞ 4 SAZİŞİ TƏSDİQ EDİB
2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycan parlamenti iki 
ölkə prezidentinin iştirakı ilə Yüksək Səviyyəli Stra-
teji Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci iclasında imzalan-
mış “Hərbi-Maliyyə Əməkdaşlığı Haqqında Saziş”, 
“Güzəştli Ticarət Haqqında Saziş”, “Təhlükəsizlik 
Sahəsində Əməkdaşlıq Haqqında Sazişin əlavə Pro-
tokolu” və “Vizalardan Azadetmə Haqqında Saziş”i 
təsdiq edib. Viza azad edilməsi haqqında sazişə 
əsasən iki ölkə arasında vizadan azad olma müddə-
ti 30 gündən 90 günədək artırılıb. Güzəştli ticarət 
razılaşması əsasında iki ölkə arasında ticarət zama-
nı gömrük rüsumları tətbiq olunmayacaq. Sazişin 
həyata keçirilməsi üçün iki ölkənin məmurlarından 
və ekspertlərindən ibarət komitə yaradılacaq. Hərbi 
maliyyə əməkdaşlığı haqqında sazişə əsasən, Türkiyə 
Azərbaycana 200 milyon türk lirəsi məbləğində ma-
liyyə yardımı edəcəkdir. Sazişə əsasən, Azərbaycan 
bu məbləğdə Türkiyə Müdafiə Sənayesi şirkətlərin-
dən məhsul və xidmətlər əldə edəcək. Sazişlər iki 
ölkənin prezidentləri tərəfindən bəyənildikdən sonra 
qüvvəyə minəcək.
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TÜRK DÜNYASINDA CORONAVIRUSUN MAY SONUNDA GÖSTƏRİCİLƏRİ
(Şimali Kipr Türk Respublikası xaricində müstəqil türk dövlətləri haqqında məlumatlar, 

bunlar Dünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) ilə dövlətlər tərəfindən paylaşılan rəsmi məlumatlardır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Şimali Kipr Türk Respublikasını yox hesab etməsiylə, Şimali Kipr 
Türk Respublikası ilə bağlı məlumatlar Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatlardan tərtib edilmişdir.

Moldova və Rusiyadaki Türk yurdları haqqında məlumatlar isə Dünya Səhiyyə Təşkilatı 
ölkə daxilində ümumi halları açıqlayır və bölgələr barədə məlumat vermir. 
Dövlətlərin Səhiyyə Nazirliyi vasitəsilə paylaşılan məlumatları əhatə edir.

Şərqi Türküstan və Cənubi Azərbaycan’a məxsus məlumatlar isə 
məlumat axınında Çin və Iranın qeyri-sağlam vəziyyətini nəzərə alaraq, 

ictimaiyyəti yanlış məlumatlandırmamaq üçün cədvəlimizdən kənarlaşdırıldı.)

Ölkə/Rayon Ümumi Xəstə Ümumi ölüm

Azərbaycan 5.246 61

Qazaxıstan 10.858 38

Qırğızıstan 1.748 16

Şimali Kipr Türk Respublikası 108 4

Özbəkistan 3.554 14

Türkmənistan 0 0

Türkiyə 163.103 4.515

Altay Respublikası (Rusiya) 132 -*

Başqırdıstan (Rusiya) 3.337 -*

Çuvaşiya (Rusiya) 2.973 -*

Tatarıstan (Rusiya) 3.244 -*

Hakasya (Rusiya) 985 -*

Tuva Respublikası (Rusiya) 1.115 -*

Yakutiya (Rusiya) 2.042 -*

Gagauzya (Moldova) 463 16

Krım 385 -**

*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.
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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
Ihlas 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 (TIKA), www.tika.gov.tr
Türkiyə Elmi və Texnoloji Araşdırma Qurumu (TÜBITAK), 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
Yayın Nu. 39: Mayıs 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
Yayın Nu. 40: May 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
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