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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 iyun 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, Iyun 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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ÖZBƏKISTANIN “KURTLAR VADİSİ” YAYINA 
GİRİR
Çəkimləri Türkiyə, Özbəkistan və Rusyada 
gerçəkləştirilən, Baron filmi Zor TV ekranlarında 
yayımlanacaq. Filmin baş rollarında, Cənnət Krallığı 
filimində Səlahəddin Əyyubini, Kurtlar Vadisi-
Iraq da Şeyx Abdurrəhman Halis el-Kərkükini və 
son olaraq da Karib dənizi quldurları-3: Dünyanın 
sonunda, kapitan Ammand rolunu oynayan Hollivud 
aktyoru Həsən Mesut da var. Baron, narkomaniya 
ilə mübarizəyə həsr olunmuş aksiyon-dram filmidir. 
Filmdə boks çempionu tanımadığı biriylə döyüşdən 
sonra həbs olunur. Arvadı onu xilas etmək üçün 
narkotik satıcıları ilə əməkdaşlıq etməyə razıdır. 
Beləliklə, öz həyatını təhlükə altına atır.
AYASOFYA’DA QURAN OXUNMASİNA 
HİDDƏTLƏNƏN YUNAN İRQÇİLƏR QƏRBİ 
TRAKYA’DAKİ MƏSCİDLƏRİ HƏDƏF ALDİ
Yunanistan bayrağı, Yunanıstanın Qərbi Trakya böl-
gəsindəki Alexandroupolis əyalətindəki Dimetoka 
bölgəsində yerləşən Avropanın ən qədim Osmanlı 
məscidi olan Çelebi Sultan Mehmet məscidinin mi-
narəsinə asıldı. Yunanistan bayrağı, Yunanıstanın 
Qərbi Trakya bölgəsindəki Alexandroupolis əyalə-
tindəki Dimetoka bölgəsində yerləşən Avropanın ən 
qədim Osmanlı məscidi olan Çelebi Sultan Meh-
met məscidinin minarəsinə asıldı. Istanbulun fəthi-
nin 567-ci ili ilə əlaqədar olaraq, Ayasofyada fəth 
surəsini oxuduqdan sonra Yunan irqçiləri təxribatçı 
hərəkətlərə müraciət etdilər. Yunan mediası “Istan-
buldakı utanc görüntüləri, Ayasofyada Islam duası, 
böyük hörmətsizlik və təxribat” kimi qalmaqallı xə-
bərlərlə ictimaiyyəti təhrik etdi. Təxribatçı verilişlər-
dən sonra Yunanıstan bayrağı təxribatçılar tərəfindən 
Avropanın ən qədim Osmanlı məscidi olan və YU-
NESKO-nun Dünya Irs Siyahısına daxil edilmiş 597 
yaşlı Çələbi Sultan Mehmet Məscidində asıldı.
KERKÜK’DƏ MÜQAVİLƏLİ MƏMURLARİN 
TƏYİNATİ ÜÇÜN PİKET BAŞLATDİ
Kərkük Elektrik Müdirliyinin müqavilə işçiləri bir 
araya gələrək gecikmiş maaş və təyinatlarını ödəmək 
üçün tətilə başladılar. Kərkük şəhər mərkəzindəki 
Elektrik Şöbəsi təmir xidməti binası qarşısında qur-
duqları çadırlarda tətil başlayan müqavilələr, elekt-
rik nazirliyindən açdıqları pankartlarda hüquqlarının 
verilməsini istədi. Baş nazir Mustafa El Kazimi, Baş 
nazirin baş katibi Həmit əl-Izzi və Elektrik naziri 
Macid Mehdi Hantusa zəng edərək, ödənilməmiş 
maaş və təyinat istədi. Müqavilə işçiləri, xüsusən də 
koronavirus epidemiyası səbəbindən iqtisadiyyatın 
tənəzzülə məruz qaldıqlarını və ailələrə dəstək və ev 
kirayəsi verməkdə çətinlik çəkdiklərini bildirdilər.

TÜRKMƏNİSTAN’DA SAĞLAMLİQ MÖVZULU 
MEDYA BRİFİNGİ
Türkmənistan Xarici Işlər Nazirliyində beynəlxalq 
səviyyədə əməkdaşlıqla milli səviyyədə yaradılan 
yoluxucu xəstəliklərə qarşı Türkmənistanın Hazırlıq 
və Mübarizə Planının icrası ilə bağlı brifinq keçiril-
di. Türkiyənin Aşqabaddakı səfiri Oral Togan, xari-
ci səfirlər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, 
müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri, yerli və xarici 
jurnalistlərin də iştirak etdiyi görüşdə iştirak etdi. 
Müvafiq planın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
tövsiyələrinə uyğun olaraq hazırlandığını vurğula-
yan xarici işlər naziri Raşid Meredov, Kovid-19 ilə 
mübarizədə PEYVƏND, TEST, MÜALICƏ və di-
gər tibbi texnologiyalarının bütün dünyada əlçatan 
edəcək “Kovid-19 Texnologiyaya Giriş Hovuzuna 
(C-TAP)” rəsmi olaraq Türkmənistanın iştirak edə-
cəyini açıqladı.,Nazir, platformaların yaradılması 
səyləri Türkmənistan Prezidentinin Beynəlxalq Tibb 
Elmləri Şurasını yaratmaq səyləri ilə əlaqələndirildi-
yini də əlavə etdi.
DOLKUN İSA: SADƏCƏ SÖZDƏ DEYİL DİLDƏ, 
İŞDƏ, FİKİRDƏ BİRLİK OLMALİYİQ

Uyğur diasporu, Dünya Uyğur Konqresinin çətiri al-
tında müxtəlif ölkələrdə bir çox təşkilat toplamaq qə-
rarına gəldi. Qərar Dünya Uyğur Konqresinin (DUK) 
prezidenti Dolkun Isa tərəfindən müsbət qarşılanıb. 
DUK prezidenti Dolkun Isa, Krım Tatar xalqının 
böyük bir fikir adamı Ismail bəy Gaspıralının “dil-
də, işdə, fikirdə birlik” olduğunu xatırlatdı. Dolkun 
Isa, “Allah hər zaman birliyimizi qorusun! Yalnız 
sözlər deyil; dil, fikir və işdə bir olmalıyıq. “ dedi. 
Ayrıca, Türkiyədəki Şərqi Türküstan quruluşlarında 
DUKE’nin qarşıdurmada diaspor təşkilatlarının bir-
ləşməsi ilə əlaqədar şərh tapıldı. Edilən açıqlamada, 
“Şərqi Türküstan hadisəsini xaricdə həyata keçirən 
təşkilatların Dünya Uyğur Konqresi çərçivəsində 
dost düşmənə birlik və demokratiya mesajı verdiyin-
dən məmnunuq. Türkiyədəki DUKE hərəkatı, xarici 
dünyadakı quruluşumuzla birlikdə Türkiyə ilə çox 
sevdiyimiz protokolu imzaladı və prezidenti Isanın 
Dolka bəylərini dəstəkləyir, bu münasibətlə onlarla 
birlikdə çalışırıq. “ ifadələrI işlədildi.
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QIRĞIZISTAN VƏ ÖZBƏKİSTAN ARASINDA 
TƏHLÜKƏLİ VƏZİYYƏT: SƏRHƏD 
BÖLGƏSİNDƏKİ QARŞIDURMA
Qırğızıstanın Batken bölgəsindəki Çeçme kəndinin 
sakinləri ilə Qırğızıstan ərazisində yerləşən Soh kən-
dinin Özbəkistan sakinləri arasında suyun istifadəsi 
səbəbindən şiddətli döyüş olub. Bölgədəki əkinçilik 
torpaqlarında istifadə olunan Çeçme kəndindəki su 
mənbəyindən sonra hər iki kənd sakininin onlara aid 
olduğunu iddia edir və suyun istifadəsində fikir ay-
rılığından sonra əvvəlcə iki kəndin sakinləri arasın-
da mübahisə, sonra isə daş çubuq yaranıb. Döyüşdə 
ümumilikdə 15 nəfər yaralanıb, onlardan 4-ü ağırdır. 
Hadisədən sonra. Qırğızıstan Baş nazirinin müavini 
Kubatbek Boronov və Özbəkistan Baş naziri Abdulla 
Aripov Çeçme-Avtodorojni keçid məntəqəsində bir 
araya gəldi. Tərəflər sərhəd bölgəsindəki problem-
lərdən kədərləndiklərini ifadə etdilər və əməkdaşlıq 
və ümumi əhəmiyyət alaraq problemi həll etmək və 
gələcək problemlərin qarşısını almaq əzmində olduq-
larını bildirdilər.
TÜRKMƏN TƏLƏBƏLƏR VƏ GƏNCLƏR BİRLİYİ 
KERKÜK UNİVERSİTETİNƏ ZİYARƏT ETDİ
Əli Berberoğlunun başçılıq etdiyi Türkmənli Tələbə 
və Gənclər Birliyindən bir heyət, Kərkük Universi-
tetində oxuyan tələbələrin problemlərini həll etmək 
üçün Kərkük Universiteti Rektorluğuna baş çəkdi. 
Heyət Kərkük Universitetinin prorektoru kimi fəaliy-
yət göstərdi. Sabah Əhməd Ismail və Rektor müavini 
Prof. Umran Cemal tərəfindən qəbul edildi. Görüşdə 
tələbələrin yaşadığı problemlər və bu problemlərin 
həlli üçün təkliflər müzakirə edildi. Rektor distant 
imtahan üçün qərarın Ali Təhsil Nazirliyi tərəfindən 
verildiyini bildirdi. Kərkük Universitetinin imtahan-
ları asanlaşdırmaq üçün rabitə şirkətləri ilə əlaqədə 
olduğunu ifadə edən Ismail tələbələri uzaqdan keçi-
riləcək imtahanlarla bağlı narahat olmamağa çağırdı.
KİRİMOĞLU: KRIM’DA KRİM TATARLARININ 
MÜLKİYETİ TƏHDİD ALTİNDA
Krım tatar xalqının milli lideri, Ukrayna Millət və-
kili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 2014-cü ildə 
Rusiya tərəfindən işğal edildikdən sonra yarımadanı 
tərk edən Krım tatarlarının əmlakının təhlükə altında 
olduğunu bildirdi. Kırımoğlu, “Krım tatarlarının təx-
minən 10 faizi, qiymətləndirmələrimizə görə 25-30 
min adam Krımı tərk etdi və hazırda Ukraynanın əsas 
hissəsindədir. Tərk etdikləri torpaqlar, əksəriyyəti 
tərəfindən təhdid altında Ausweis adlandırdıqları rus 
şəxsiyyətlərini götürməli idilər, çünki bu şəxsiyəti 
qəbul etməzsələr, torpaqlarını, vətənlərini tərk etməli 
olacaqlar. Şüarımız: Vətəndə qalın! “  ifadələrini iş-
lətdi.

DÜNYA VELOSİPED GÜNÜ TÜRKMƏNİSTANDA 
KEÇİRİLİB
Türkmənistanda Ümumdünya Velosiped Günü ilə 
əlaqədar paytaxt Aşqabadda inşa edilən Velosiped 
Abidəsinin açılış mərasimi Türkmənistan Preziden-
ti Qurbanquli Berdimuhamedovun iştirakı ilə keçi-
rilib. Çıxışında velosiped idmanı sahəsində bir sıra 
rekordlara imza atdığlarını söyləyən Türkmen Lider, 
Ginnes rekordunun ən çox iştirak etdiyi velosiped 
dərslərinin və ardıcıl olaraq 2 min 19 velosipedin 
hərəkəti nəticəsində qırıldığını qeyd etdi. Türkmən 
Lider 2021-ci ildə Dünya Velosiped Çempionatının 
Aşqabaddakı Olimpiya Kompleksində keçiriləcəyini 
də qeyd etdi. Bundan əlavə, Aşqabadda Ümumdünya 
Velosiped Günü ilə əlaqədar olaraq, bütün avtonəq-
liyyat vasitələri hərəkəti 06.00-dan 18.00-dək məh-
dudlaşdırıldı.

DOSTLUQ BƏRABƏRLİK BARİŞ PARTİYASİ, 
MƏSCİDƏ YUNAN BAYRAĞİ ASİLMASİNİ QİNADİ
Qərbi Trakya Türklərinin Yunanıstandakı siyasi təm-
silcisi olan Dostluq Bərabərlik Barış (DEB) Parti-
yası, Dimetoka’daki tarixi Çelebi Sultan Mehmet 
Məscidi minarəsində bayraq asması ilə əlaqədar bir 
açıqlama yaydı. DEB Partiyasının açıqlamasında 
hadisəni “təxribat və sual işarələri ilə dolu təxribat-
çı hərəkət” olaraq xarakterizə etdi. DEB Partiyasının 
bəyanatında; “Çələbi Sultan Mehmet Məscidinə qar-
şı təxribat hərəkətini qəbuledilməz bir hərəkət hesab 
etdiyimizi ictimaiyyətə təqdim edirik. Bizi Dimetoka 
Bələdiyyə Başçısı qarşıladı və hərəkətə qarşı sürətlə 
reaksiya göstərdi və bu təxribata həssaslıq göstərdi. “ 
ifadələrini söylədi.
QIRĞIZISTAN-TACİKİSTAN SƏRHƏDDİNDƏ 
MÜNAQİŞƏ
Batken rayonunun Köhnə Daş rayonunda gecə ra-
dələrində naməlum şəxs Qırğızıstan nömrəli nəq-
liyyat vasitəsinə atəş açıb. Maşında olan şəxs ya-
ralanıb və Səmərqəndək kəndindəki xəstəxanaya 
aparılıb. Hadisədən sonra Qırğızıstan və Tacikistan 
hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları birgə is-
tintaqa başladılar. Sovet Ittifaqı dövründə yaradılan 
və bu gün miras alınan anklavlar müstəqillik əldə et-
dikdən bəri sərhəd mübahisələrinin əsas səbəbi olub.
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KERKÜKDƏ YÜKSEK RÜTBELİ HƏRBİÇİLERİN 
İŞTİRAKİ İLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLDİ
Kərkük və Salahattin vilayətləri arasındakı ortaq sər-
hədi və Kərkükün cənub bölgələrini terror təşkilatı 
IŞID-dən təmizləmək üçün başladılan Iraq Qəhrə-
manları-Zəfər Suverenliyi adlı əməliyyatdan sonra 
Birgə Əməliyyatlar Qabaqcıl Komandanlığının qə-
rargahında yüksək səviyyədə hərbi iştirak toplantısı 
keçirildi. Yığıncağa Birgə Əməliyyatlar komandi-
rinin müavini general Reşit Yarallah başçılıq etdi. 
Birgə Əməliyyatlar Qabaqcıl Komandiri General 
Saad Harbiye və bəzi hərbi komandirlər və şəhərdə-
ki hərbi və təhlükəsizlik bölmələri zabitləri iştirak 
etdi. Yığıncaqda, əməliyyatın Kərkükün cənub və cə-
nub-qərb bölgələrini terror təşkilatı IŞID-dən təmiz-
ləmək məqsədi ilə həyata keçiriləcək hərbi planlar 
müzakirə edildi.
KİRİM TATARLARİ REFERENDUMU BOYKOT 
EDƏCƏK
Krım Tatar Milli Məclisinin (KTMM) prezidenti 
Refat Çubarov 1 iyul 2020-ci ildə Rusiyada edilə-
cək konstitusiya dəyişikliyinə dair təklifi və prosesi 
dəyərləndirdi. Çubarov, işğal olunmuş yarımadada 
yaşayan Krım tatarlarının heç vaxt qanunsuz referen-
dumda iştirak etməyəcəyini vurğuladı. Krım tatarla-
rının işğalçı hökumətə qarşı dinc müqavimətini da-
vam etdirdiklərini və yarımadada Rusiya rəhbərliyi 
tərəfindən təşkil edilən qanunsuz səsvermədə iştirak 
etməyəcəyini qeyd etdi.
ÖZBƏKİSTAN’İN YENİ BİŞKEK SƏFİRİ TƏYİN 
EDİLDİ
Hurşid Mirzahidov Özbəkistanın yeni Bişkek səfiri 
oldu. Səfirlikdən əvvəl Mirzahidov Özbəkistanın In-
formasiya və Rabitə Inkişaf naziri, Özbəkistan Milli 
Televiziya və Radio Şirkətinin prezidenti və Özbə-
kistan Nəqliyyat Nazirliyi Yollar Komitəsi sədrinin 
müavini vəzifələrində çalışmışdır.
ENERJİ XARTİYASİ MÜQAVİLƏSİNİN 
MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ İCLASİ BAŞ TUTDU
Enerji Xartiyası Katibliyinin çox yönlü çevirim-
çi görüşməsi Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, 
Qazaxıstan, Avropa Birliyi, Avstriya, Əfqanıstan, 
Belçika, Böyük Britaniya, Macarıstan, Almaniya, 
Türkiyə, Ispaniya, Kipr, Litva, Lüksemburq, Polşa, 
Portuqaliya, Slovakiya, Finlyandiya, Fransa, Xorva-
tiya, Çexiya, Isveçrə, Isveç, Estoniya, Yaponiyadan 
olan nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunmuşdur. 
Görüşdə Enerji Xartiyası Müqaviləsinin modernləş-
dirilməsi və qlobal gündəmin dünya enerji bazarla-
rına təsiri müzakirə edildi. Bundan əlavə, enerji tə-
darükünün praktik, tənzimləyici və hüquqi tərəfləri 
qiymətləndirilmişdir. Görüşün sonunda tərəflər danı-
şıqlar üçün video konfrans formatından istifadə et-
mək barədə razılığa gəldilər.

KERKÜK’DE YEMƏK ZİYAFƏTİ VE TOY MƏCLİSİ 
TƏŞKİL EDƏN İNSANLAR HAQQİNDA CİNAYƏT 
İŞİNİN AÇİLMASİ TƏLƏB EDİLDİ
Kərkükdəki böhran masası, ölkədə 781 adamın və 
Kərkükdə 35 adamın koronavirusa yoluxmasından 
sonra Kərkük Sağlamlıq Idarəsindən Ramazan bayra-
mı günlərində Kərkükün Gırnata və Arafa bölgəsində 
sağlamlıq qaydalarına əməl etməyən, nahar ziyafəti 
və toy mərasimi təşkil edən insanlara qarşı məhkəmə 
iddiası qaldırmağı istədi. Koronavirusa qarşı görülən 
tədbirlər çərçivəsində Kərkükdəki böhran masası 
mərasim və vətəndaş toplaşmalarının qadağan edil-
məsinə qərar verdi.
ÖZBƏKİSTANDAN QAZAXISTANA HUMANİTAR 
YARDIM
Özbəkistan Qazaxıstana 3 yük maşını humanitar yar-
dım göndərdi. içərisində 150.000 tibbi maska, 2500 
qoruyucu geyim, 150.000 tibbi əlcək, 1000 termo-
metr və 440 çarpayılıq yardımlar, Qazaxıstanın Tür-
küstan bölgəsindəki səhiyyə müəssisələrində istifadə 
ediləcəkdir.
TÜRKMƏN-TATAR İŞ QRUPU ARASINDA 
ONLAYN GÖRÜŞ

Türkmənistan və Tatarıstan arasında Iqtisadi, Elmi, 
Texniki və Mədəni Əməkdaşlıq Işçi Qrupu həmsəd-
rlərinin görüşü video konfrans metodu ilə keçirildi. 
Görüşdə tərəflər Türkmənistan və Tatarıstan tərəfdaş-
lığının genişlənməsinə və güclənməsinə töhfə verən 
müxtəlif səviyyələrdə mütəmadi görüşlərin keçirildi-
yini bildirdilər. Tərəflər əvvəlki işçi qrupunun iclasını 
və bu iclasda qəbul edilmiş qərarların icrası ilə bağlı 
məsələləri qiymətləndirdi. Neft, təyyarə sənayesi, gə-
miqayırma, kənd təsərrüfatı və digər sahələr qarşılıq-
lı faydalı tərəfdaşlığın prioritet sahələri olaraq müəy-
yən edildi. Bundan əlavə, Türkmənistan-Tatarıstan 
işçi qrupunun həmsədrləri ümumi maraq potensialı 
və ortaq təcrübə potensialı olan bütün əlaqələrin qar-
şılıqlı faydalı əlaqələrinin inkişafına önəm verdiklə-
rini qeyd etdilər.
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KRİMDA OLAN BƏND QURAQLİQDAN 
GÖLMƏÇƏYƏ ÇEVRİLDİ
Rusiyanın işğalı altında olan Krımdakı Akmescit 
(Simferopol) adlı bənd quruma nöqtəsinə gəldi. Yarı-
madaya təsir edən quraqlıq səbəbindən su çatışmaz-
lığı başladı.

FƏRQANA BÖLGƏSİNDƏ TURİST MƏHƏLLƏSİ 
INŞA EDİLƏCƏK
Turizmin Dövlət Inkişafı və Özbəkistanın Fərqanə 
bölgəsindəki bölgə nümayəndələrinin işçi qrupu 
bölgənin potensialını araşdırmaq üçün bir sıra araş-
dırmalar aparır. Işçi qrupu təbii gözəlliklərə, maddi 
və mədəni irsə, adət-ənənələrə, milli mətbəxə sahib 
bölgələrin turizm kəndinə və ya turistik qonşuya 
çevrilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayır. Bu çərçivədə 
Komitə mütəxəssisləri SGM Vodil, Ilk və Satkak da 
daxil olmaqla Fərqanə bölgəsinin məhəllələrini zi-
yarət etdilər. Səfər zamanı hər bir məhəllənin turizm 
potensialı araşdırılarkən, potensial sahibkarlarla və 
yerli sakinlərlə turizm xidmətlərinin təşkili ilə bağlı 
görüşlər də keçirilmişdir.
NEFT MƏHSULLARİNİN İXRACİ ÜÇÜN 
STRATEGİYANIN TƏYİN EDİLMƏSİ
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhame-
dov Nazirlər Şurasının iclasını video konfrans üsu-
lu ilə keçirdi. Yığıncaqda, 2020-ci ilin yanvar-may 
dövründə iqtisadi vəziyyət qiymətləndirmə edildi. 
Yanvar-May nəticələrinə görə, ÜDM artımı 6,2% 
təşkil etdi. Istehsal 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 4,7% artmışdır. Pərakəndə ticarət həcmi ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,6% artmışdır. 
Yanvar-may ayları ərzində Dövlət büdcəsinin mə-
daxili 100,3%, xərclənməsi isə 94,1% təşkil etmişdir. 
Nazirlər Kabineti sədrinin neft qazı üzrə məsul müa-
vini Myratgeldi Meredov, 2030-cu ilə qədər neft-qaz 
sektorunun inkişafı proqramı çərçivəsində görülən 
işlər barədə məlumat verdi. Türkmen Lider, neft qaz 
sektorunun durmadan böyüməsi lazım olduğunu bil-
dirdi. Resurslardan səmərəli istifadəyə diqqət yetir-
məyin lazım olduğunu vurğulayan Prezident, sekto-
run ixracının artırılmasını və bu sahədə beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini istədi.

QIRĞIZ - TÜRK DOSTLUQ XƏSTƏXANASI 
KOVİD-19 XƏSTƏLƏRİNİN QƏBULUNA BAŞLADI
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TIKA) 
tərəfindən qurulan Bişkek Qırğızıstan-Türk Dostluq 
Dövlət Xəstəxanasının müvəqqəti təhvil verilməsi 
Kovid-19 istifadəsi üçün Qırğızıstan Səhiyyə Nazirli-
yinə verildi. Bu protokolun təsdiqlənməsindən sonra 
Qırğızıstan, Türkiyə, Bişkekdəki bələdiyyə xəstəxa-
nasının mülkiyyətinə veriləcək və Səhiyyə Nazirliyi 
üç il boyunca əməkdaşlıq edəcək.
NUR-SULTANDA COVİD-19 TESTİ MAŞİNDAN 
DÜŞMƏDƏN EDİLƏCƏK
Nur-Sultan Qubernatorluğu, paytaxtda səyyar ko-
ronavirus müayinə mərkəzinin açıldığını bildir-
di. 2 nömrəli şəhər xəstəxanasının nəzdində açılan 
mərkəzdən kənarda bir gündə 6 laboratoriyada cəmi 
4500 müayinənin aparıldığını açıqlayan Nur-Sultan 
Qubernator Köməkçisi Bəxtiyar Maken, vətəndaş-
ların 5 dəqiqə maşından düşmədən KOVID-19 tes-
tini edilə biləcəyini söylədi. Bəxtiyar Maken, 10.000 
tenge olaraq təyin olunan analizin nəticəsini 6 saat 
ərzində elektron poçt və ya WhatsApp vasitəsilə çat-
dırdıqlarını bildirdi.
ÖZBƏKİSTAN MAŞİNLAR ÜÇÜN EMAL HAQQİNİ 
GƏTİRDİ
Təkrar EMAL haqqı Özbəkistana maşın gətirən və 
ya ölkədə satanlar üçün tutulacaq. Diplomatik və ya 
konsulluq qurumlarının və beynəlxalq təşkilatların 
işçiləri və ailələri bu ödənişdən azad olunacaqlar. 
Bundan əlavə, 30 il və ya daha çox istehsal olunan L 
və M1 kateqoriyası və 50 il və daha çox istehsal olu-
nan M2 və M3 və N kateqoriyaları təkrar emal haqqı 
ödəməyəcək. Avqust ayından etibarən toplanmağa 
başlayacaq təkrar emal haqqı mühərrik həcmindən 
asılı olaraq 600 ilə 30 min dollar arasında dəyişir.
QIRĞIZISTAN VƏ MONQOLUSTAN ARASINDA 
HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ TƏSDİQ 
EDİLDİ

Qırğızıstan prezi-
denti Sooronbay 
Ceenbekov 12 iyun 
2019-cu ildə Biş-
kekdə Qırğızıstan 
və Monqolustan 
hökumətləri ara-
sında hərbi əmək-
daşlıq haqqında 
imzalanan sazişin 

təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzaladı. Qırğı-
zıstan Məclisi tərəfindən 14 May 2020-ci ildə qəbul 
edilən qanun rəsmi dərc edildiyi gündən on gün sonra 
qüvvəyə minəcəkdir.
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TÜRKMƏNİSTAN İDMAN NAZİRİ 
VƏZİFƏSİNDƏN AZAD ETDİ
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuha-
medov Nazirlər Kabinetinin iclasında imzalanan 
sərəncamla idman və gənclər siyasəti naziri Dayanç 
Gülgeldiyevi vəzifəsindən azad etdi. Berdimuhame-
dov, idman sahəsinin geniş bir infrastruktura sahib 
olmasına baxmayaraq, idmançıların yetişdirilməsinə 
kifayət qədər əhəmiyyət verilmədiyini, idman yarış-
larının açıq havada açıq havada keçirildiyini və bu 
səbəbdən idmançıların sağlamlığına zərər verdiyini 
söylədi. Dayanç Gülgəldiyevi işindəki ciddi nöqsan-
lara görə işdən azad etdiyini bildirən Prezident, bu 
vəzifəni müvəqqəti olaraq idman və gənclər siyasəti 
nazirinin müavini Gülmurat Ağamuradovun icra edə-
cəyini açıqladı.
AZƏRBAYCANİN QARABAĞ BÖLGƏSİ İRAN 
RESPUBLİKASİNİN İNTERNET SAYTINDA 
MÜSTƏQİL ÖLKƏ KİMİ TƏQDİM EDİLDİ
Iranda Səhiyyə Nazirliyinin koronavirus ilə əlaqəli 
yaratdığı “Maska” tətbiqetməsində Ermənistan tərə-
findən işğal olunan Dağlıq Qarabağ bölgəsi “Qara-
bağ Respublikası” olaraq təqdim edildi. Müvafiq veb 
saytın qeyd hissəsində müstəqil ölkələr arasında yer 
alan “Qarabağ Respublikası” ifadəsi Güney Azər-
baycan xalqının etirazları nəticəsində Iran rəsmiləri 
tərəfindən ləğv edildi Iranda oxşar hadisə Iranın Yol 
Idarəsi tərəfindən ötən ilin yanvarında və beynəlxalq 
qanunlara zidd olan təşkilat tərəfindən həyata keçiril-
di. “Qarabağ Respublikası” adı ilə göstərildi.

İRAQDA TÜRKMƏNLƏRƏ NAZİRLİK VERİLƏCƏK
Iraq Parlamenti Iraqın Baş naziri Mustafa Kazımiyə 
türkmənlərə nazirlik vermək səlahiyyətini verdi. 
Türkmənlər üçün kabinetə bir dövlət nazirliyi əlavə 
etmək üçün parlamentə səlahiyyət verən Kazımi, 
kabinetin tamamlanmasının hökumət proqramının 
yerinə yetirilməsi baxımından həvəsləndirici olduğu-
nu söylədi. Iraq Türkmən Cəbhəsi (ITC) prezidenti 
Erşat Salihi, “Bütün Türkmən millətinin Təlafardan 
Mendeli’yə olan müqaviməti nəticəsində bir nazirlik 
qazandıq. Bu yolda bizimlə gedən bütün deputatları-
mız üçün bir uğurdur.” dedi.

AB KONSEYİ, KIRIM YAPTIRIMLARINI BİR İL 
UZATTI
Avropa Birliyi (AB) Şurası Krımı işğal etdiyi üçün 
Rusiyaya qarşı sanksiyaları daha bir il uzatdı. Möv-
zuyla əlaqədar danışan Ukraynanın xarici işlər nazi-
ri Dmitro Kuleba, “Bu gün AI Şurası Krımın işğalı 
ilə əlaqədar Rusiyaya qarşı sanksiyaları 2021-ci ilin 
iyununa qədər uzatdı. Bu qərara görə minnətdaram. 
Insan hüquqlarının pozulması, şəxsiyyət vəsiqələrini 
(Rusiya vətəndaşlığı) qanunsuz olaraq təşkil etmə-
si, Kerç boğazından dəmir yolu nəqliyyatı, Krımda 
qanunsuz səs verməsi səbəbi ilə təzyiq artırılmalıdır. 
Krım Ukraynadır.” ifadələrindən istifadə etdi.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ ÖZBƏKİSTAN ARASINDA 
İDMAN  ƏMƏKDAŞLIĞİ
Türkmənistan və Özbəkistan Olimpiya Milli Ko-
mitələrinin baş katibləri arasında video konfrans 
vasitəsilə görüş keçirildi. Görüşdə tərəflər birgə tə-
lim-məşq toplanışları, idman dərmanı və farmako-
logiya sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə 
etdilər. Türkmənistan tərəfi Özbəkistanda boks, 
cüdo, ağır atletika və güləş kimi idman sahələrinin 
çox inkişaf etdiyini və bu idman növləri üçün birgə 
təlim-məşq toplanışlarının təşkil olunmasının va-
cibliyini vurğuladı. Bundan əlavə, karantin zamanı 
idmançıların idman vəziyyətlərini necə qorumaları, 
məşqləri necə keçirmələri ilə bağlı təcrübələr payla-
şıldı.
QIRĞIZISTANIN KEÇMİŞ BAŞ NAZİRİ SAPAR 
İSAKOVA HƏBS CƏZASI
Qırğızıstanın keçmiş baş naziri Sapar Isakov Tarix 
Muzeyinin və Çolpon Ata şəhərində (Iskik gölü) ye-
nidənqurma işində günahkar bilinərək 18 il həbs cə-
zasına məhkum edildi. Məhkəmə, həmçinin 247 mil-
yon 650 min som təzminat ödəməsi əmri verdi. Eyni 
cinayət işində ikinci müttəhim olan keçmiş Vətəndaş 
Inkişafı Başçısı Mira Karybayeva və Prezident Ad-
ministrasiyasının Din və Etnik Siyasətlər Bölməsinin 
sədri 260 min som cərimə edildi.
TÜRKMƏNİSTAN İLƏ İRAN SƏRHƏDİNDƏ YENİ 
AVTOMOBİL KÖRPÜ AÇILDI
Tecen çayı üzərində Türkmənistan və Iranla sər-
həddəki Sarahs-Sarahs keçid məntəqəsində yeni bir 
avtomobil körpüsü açıldı. Açılış mərasimində Türk-
mənistan folklor qruplarının nümayişi təqdim edildi. 
Körpünün açılış mərasimi ilə əlaqədar olaraq, Türk-
mənistanın inşaat və memarlıq naziri ilə Ahal vilayə-
tinin qubernatoru, Iranın Yol və şəhərsalma naziri 
ilə Horasan Rezavi əyalətinin qubernatoru arasında 
video konfrans keçirildi. Görüşdə yeni tikilən avto-
mobil körpüsünün Türkmənistan və Iran arasında ti-
cari və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın inkişafına 
töhfə verəcəyi bildirilib.
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AZƏRBAYCAN ÜÇÜNCÜ BEŞ AY 10.7 MİLYARD 
KİLOVATHAT ELEKTRİK İSTEHSALİ
Azərbaycan Energetika Nazirliyinin yaydığı məluma-
ta görə, bu ilin yanvar-may aylarında ölkədə elektrik 
enerjisi istehsalı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisə-
də 51,1 milyon kilovat-saat artaraq 10 milyard 796.5 
milyon kilovatsaata çatdı. Hesabat dövründə keçən 
ilin 5 ayı ilə müqayisədə istilik elektrik stansiyala-
rında (IES) elektrik enerjisi istehsalı 200,8 milyon 
kVt / saat artaraq 10 milyard 95.6 milyon kVt / saat, 
Su Elektrik Stansiyaları (SES) isə 150.5 milyon ki-
lovatsaat azalaraq 549 milyon olmuşdur. Kilovat-sa-
at 151,9 milyon kilovat-saat, digər mənbələrdən 
(külək, günəş elektrik stansiyaları və Bərk tullantı-
ların yandırılması zavodu) 0,7 milyon kilovat-saat 
artmışdır. Külək elektrik stansiyalarında 45,1 milyon 
kilovat-saat elektrik enerjisi, günəş elektrik stansiya-
larında 18.1 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi və 
Bərk tullantıların yandırılması zavodunda 88.7 mil-
yon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir.
QAZAXİSTAN UNİVERSİTETİ DÜNYANİN İLK 
DƏFƏ ÜÇÜN TOP 200 UNİVERSİTETİ ARASINDA
Quacquarelli Symonds (QS) reytinq agentliyi Əl-Fa-
rabi Qazaxıstan Universitetinin dünyanın ən yax-
şı 200 universiteti arasında ilk dəfə olaraq (165-ci 
yer) 42 pillə yüksəldiyini bildirdi. Lev Gumilev Qa-
zaxıstan Avrasiya Milli Universiteti dünyada 357-ci, 
Cənubi Qazaxıstan Dövlət Universitetinin 490-cı, 
Satbayev Universitetinin 540-cı, Qazax Milli Kənd 
Təsərrüfatı Universitetinin 591-ci, Abay Milli Pe-
daqoji Universitetinin 601-ci, Qazaxıstan-Britaniya 
Texniki Universitetinin 751 ‘ Qazaxıstan Idarəetmə, 
Iqtisadiyyat və Strateji Tədqiqatlar Institutunda Th 
751, Qarağan Dövlət Texniki Universitetində 801, 
Abılay Han Qazax Beynəlxalq Münasibətlər və Dün-
ya Dillər Universitetində 801 sırada yer alır.
CORONAVİRUS MONİTORİNQ SİSTEMİ TÜRK 
ŞURASİNDA QƏRAR
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası) 
üzv ölkələrin bazasında koronavirus yayılmasının 
inkişafını izləyən bir sistem qurmaq qərarına gəldi. 
Epidemiya səbəbi ilə Səhiyyə Koordinasiya Komitə-
si tərəfindən videokonfrans üsulu ilə keçirilən iclasda 
koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması, diaq-
nozu və davam edən epidemiya monitorinq fəaliyyət-
ləri barədə məlumat verildi. Ayrıca, xəstəliyin qarşı-
sının alınması və müalicəsi üçün işlənib hazırlanmış 
metodların R&D imkanları qiymətləndirilmişdir. Ic-
lasda, KOVID-19 ilə mübarizədə Kenesh üzv ölkələ-
ri arasında ortaq məlumat bazası və epidemioloji mo-
nitorinq sisteminin yaradılması qərara alındı.

ULUPAMİR KƏNDİ SES TƏHLÜKƏSİ ALTINDADIR
Van əyalətinin Erciş rayonundakı Ulupamirdə HES 
layihəsinin reallaşması, bölgədə yaşayan və mədə-
niyyətlərini qorumağa çalışan Pamir qırğızları tərə-
findən həyacan ilə qarşılanır. HES Layihəsi səbəbin-
dən Ulupamir kəndinin sakinləri kənd təsərrüfatında 
və heyvandarlıqla məşğul olan insanların kəndində 
axını qurutmaq və torpaqları suvarmaq üçün başqa 
bir mənbənin olmadığı üçün dolayı yolla köç etmə-
li olacaqlar. Corona virusu epidemiyası səbəbindən 
yalnız səslərini sosial mediada eşitdirə bilən Ulupa-
mirlilər, onlayn imza kampaniyaları ilə dövlət xadim-
lərinə çatmağa çalışır.
ÖZBƏKİSTAN’DA KORONA’YA QARŞI DƏRMAN 
HAZIRLANDI
Özbəkistanda KOVID-19 müalicəsində istifadə 
ediləcək “Rutan” adlı bir dərman hazırlanmışdır. 
Müalicədə 78.3 faiz təsiri olduğu iddia edilən 19.500 
doz dərmanın Səhiyyə Nazirliyinə hədiyyə edildiyi 
bildirildi.
TƏBRİZ YANĞİN SÖNDÜRƏNİ TÜRKÇE 
DANİŞMAĞİ QADAĞAN ETDİ
Güney Azərbaycanın ən vacib mərkəzi olan Təbriz-
dəki Mərkəzi Yanğından Mühafizə Idarəsinin verdi-
yi qərar nəticəsində şəhərin bütün yanğınsöndürmə 
idarələri arasında rabitə fars dilində aparılacaqdır.
TİKA’DAN GAZİMAĞUSA’DAKİ İSTİXANAYA 40 
HEKTAR ÖRTÜ YARDIMI
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TIKA) 
istixana sahəsinin 40 dekarı əhatə edən KKTC Fama-
gusta Istixana Istehsal və Marketinq Kooperativinə 
uzun müddətli istixana örtüklü neylon təqdim etdi. 
TIKA, Nikosiya Proqram Ofisi ilə KKTC’de yeni 
növ koronavirus (Kovid-19) sonrası dövrdə istehsal-
çılara dəstək olmaq üçün layihələri olan fermerlərə 
kömək etməyə davam edir. Layihə çərçivəsində KK-
TC’de köhnəlmiş istixana örtüklü istixana örtükləri 
neylon dəyişdiriləcək. Qapalı neylon mərasimlərdə 
KKTC’nin Famagusta Istixana Istehsal və Marke-
tinq Kooperativinə təslim edildi. Təslim mərasiminə, 
Türkiyənin Nikosiyadakı səfiri Əli Murat Başçer, 
KKTC Kənd Təsərrüfatı və Təbii Qaynaqlar naziri 
Dursun Oğuz, Famagusta Bələdiyyə Başçısı Ismail 
Arter, TIKA Nikos Koordinatoru Həvva Pınar Özcan 
Küçükçavuş, kooperativ nümayəndələri, FERMER-
LƏR və vətəndaşlar qatıldı.
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ÖZBƏKİSTANDA İŞ İMKANLARI TÜRK 
BİZNESMENLƏRƏ  TƏQDİM EDİLDİ
Özbəkistan-Daşkənd səfirliyinin Ticarət Ticarət 
Tanıtım Mərkəzi, Ticarət Dairə Başçılığı ilə təşkil 
edilən yığıncaqda, Daşkənd Ticarət müşaviri Abdul-
lah Yavuz, Özbək-Türk Ixracat Tanıtım Mərkəzinin 
sədri Serdar Keskin, Türkiyə-Iraq Sənayeçi və Işa-
damları Dərnəyi Idarə heyəti Başçısı Nevaf Qılınc 
və çox sayda dərnək üzv qatıldı. Serdar Keskin, et-
diyi danışmada, ölkənin; O, kənd təsərrüfatı və kənd 
təsərrüfatı avadanlığı, tikinti və tikinti materialları, 
toxuculuq, qida, səhiyyə və mədən sənayesi sahələ-
rində əhəmiyyətli potensiala sahib olduğunu vurğu-
ladı. Keskin, ölkədə iş görmək istəyən iş adamları-
na lazımi dəstəyi verməyə hazır olduqlarını söylədi. 
Abdullah Yavuz Türker, mineral ehtiyatlarla zəngin 
bir ölkə olan Özbəkistanın qızıl, mis və uran ehtiyat-
larına görə dünyanın əhəmiyyətli ölkələri sırasında 
olduğunu bildirdi. Son illərdə sürətlə inkişaf edən 
Özbəkistan və Türkiyə arasındakı əlaqələrin Türkiyə-
nin bu gün olduğunu, Türkiyənin kapitalı olan 1300 
şirkətin, toxuculuq, inşaat sahəsində kənd təsərrüfatı 
və qida sektorunda fəaliyyət göstərdiyini bildirdi.
QIRĞIZISTAN ÖZBƏKİSTANLA MÜNASİBƏTLƏRİ 
İNKİŞAF ETDİRMƏK ISTƏYİR
Qırğızıstan Prezidenti Sooronbay Ceenbekov Qırğı-
zıstanın Özbəkistanla qarşılıqlı faydalı münasibətləri 
qorumağa və mövcud olan bütün problemləri həll et-
məyə çalışdığını söylədi. Ceenbekov ölkəsinin səfər-
ləri çərçivəsində Aravan kəndindəki yerli sakinlərlə 
söhbətində “Yaxşı bir söz var: Yaxın qonşu uzaq qo-
humdan yaxşıdır. Qırğız və Özbək xalqları yüzillər-
dir yan yana, uyum və dostluq içində yaşadılar. Iki 
ölkə yalnız coğrafi baxımdan bir-birinə yaxın deyil, 
eyni zamanda bir tariximiz, bir dinimiz, bir dilimiz 
və oxşar ənənələrimiz var.” O, Qırğızıstan və Özbə-
kistan arasındakı münasibətlərin təkcə ticari və iqti-
sadi sahələrdə deyil, mədəniyyət sahəsində də fəal 
şəkildə inkişaf etdiyini vurğuladı.

FORMULA 1 AZƏRBAYCAN QP LƏĞV EDİLDİ
Formula 1 Dünya Çempionatı təqviminə daxil olan 
Azərbaycan Qran Prisi yeni növ koronavirusun (Ko-
vid-19) yayılması səbəbindən ləğv edildi. Beynəlxalq 
Avtomobil Federasiyasından verilən açıqlamada, 
Azərbaycandakı yarışlarla əlaqədar hazırlıqların vaxt 
alması və hava şəraiti çətinliyi kimi səbəblərin ləğv 
qərarında təsirli olduğu bildirildi.
QAZAXISTAN VƏ QIRĞIZISTAN BÜTÜN 
SƏRHƏD YOXLAMA MƏNTƏQƏSİ 
NÖQTƏLƏRİNİ AÇİLMAĞİNİ QƏBUL ETDİ

Qazaxıstanın Baş naziri Askar Mamin ilə Qırğızıs-
tanın Baş naziri Muhammetkalıy Abulgaziyev ara-
sında telefon danışığı baş tutdu. Tərəflər Qazaxıstan 
və Qırğızıstan dövləti ilə sərhəddə bütün nəzarət 
məntəqələrini açmaq və iki ölkə arasında maneəsiz 
yük daşımalarını təmin etmək barədə razılığa gəl-
dilər.
CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA TÜRKÇƏNİN 
MƏKTUBLARDA VƏ UNİVERSİTETLƏRDƏ 
ÖYRƏDİLMƏSİ TƏLƏBİ
Cənubi Azərbaycanın Iran parlamentindəki millət və-
killəri Islam Şurası Məclisinə Türk dilinin məktəblər-
də və universitetlərdə tədris olunmasını tələb edən bir 
məktub göndərdilər. Cənubi Azərbaycandan olan 31 
deputatın imzaladığı məktubda, Babil və Şuş millət 
vəkillərindən başqa Iran Islam Respublikasının fars 
olmayan dillərin tədrisinə icazə verən 15-ci maddəsi-
nin yerli məktəblərdə və universitetlərdə tədris olun-
ması istənir.
ÖZBƏKİSTAN’DA GEOLOJİ ELMLƏR 
ÜNİVERİSTESİ QURULDU
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin imzala-
dığı sərəncamla Dövlət Geologiya və Mineral Eh-
tiyatlar Komitəsinin tərkibində Geologiya Elmləri 
Universiteti yaradıldı. Yeni universitet geologiya sə-
nayesində təhsil, tədqiqat və təcrübə inteqrasiyasın-
da ixtisaslaşmağı hədəfləyir. Digər tərəfdən Dövlət 
Geologiya Komitəsi dağ-mədən müəssisələri və iq-
tisadiyyatın digər sahələri üçün geologiya sahəsində 
ixtisaslı kadr hazırlamaq və aparmaq üçün ixtisaslaş-
dırılmış ali təhsil və tədqiqat müəssisəsi olacaqdır. 
Universitet təhsil fəaliyyətinə 2020-2021 tədris ilin-
də I.Kərimov adına Daşkənd Dövlət Texniki Univer-
sitetinin binasında başlayacaq.
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ÇİNDƏN TÜRKİYƏ İLƏ TİCARƏT EDƏN UYĞUR 
TÜRKLƏRİNİN HƏBSİ
Ənvər Tursunqoyun və oğlu Əzimət Ənvərin Gülkə-
də, Şərqi Türküstanda qanunsuz həbs edilmiş və-
ziyyəti Beynəlxalq Hüquqşünaslar və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının müvafiq bölmələri tərəfindən 
araşdırılır. Iddiaya görə məsuliyyət daşıyan vəkil Mi-
chael Polak, qanunsuz hərəkətlərin insanlığın cinayə-
ti olduğunu vurğuladı. Bildirilir ki, gülkədə “Taksim” 
ticarət mərkəzinin sahibi ənvar Tursunqoya Türkiyə 
ilə ticarət əlaqələri olduğuna və onun oğlu Əzimət 
Ənvarın da Türkiyədə təhsil aldığına görə 2018-ci il-
dən həbs edilib. BMT hakimiyyəti və saxlanılanların 
qohumları Əzimət Ənvarın Çindən cavab gözləyərək 
15 il azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edil-
diyi barədə xəbər alıblar.
QIRĞIZISTANIN BAŞ NAZİRİ ƏBİLQAZİ YEV 
İSTEFA VERİB
20 aprel 2018-ci il tarixindən baş nazir vəzifəsini 
tutan Məhəmmədkaliy Əbilqaziyev istefa verdi. Qır-
ğızıstanda radiotezlik resurslarının genişləndirilməsi 
və yeniləşməsi ilə bağlı hökumətə qarşı ittihamların 
araşdırılmasına qarışmamaq üçün qısamüddətli icazə 
almış Baş nazir Əbilqaziyev bəzi parlament deputat-
larından Korrupsiyaya qarşı təqsirsizliyini sübut et-
məyi istəklərindən sonra, postundan istefa ərizəsini 
açıqlayıb. Işlə heç bir əlaqəsi olmadığını, ona qarşı 
irəli sürülən ittihamların heç bir əsası olmadığını və 
istintaqın hələ də davam etdiyini bildirən Muhamme-
dkalıy Abılqazıyev hökumətin davamlı işləməli və 
ölkənin koronavirus infeksiyası və onun fəsadları ilə 
mübarizə apararkən vətəndaşların təhlükəsizliyini tə-
min etməli olduğunu vurğulayıb. Istefasından sonra 
baş nazir vəzifəsini icra edən baş nazirin birinci müa-
vini Kubatbek Boronov prezident Sooronbay Ceen-
bekov tərəfindən baş nazir təyin edildi.
TÜRKMƏNİSTANLA SYERRA-LEONE ARASINDA 
DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏR QURULUB
Türkmənistanın Tehrandakı səfirliyində Türkmənis-
tanla Sierra Leone Respublikası arasında diplomatik 
münasibətlərin qurulması haqqında protokol imza-
lanıb.Protokolu Türkmənistanın Tehrandakı səfiri 
Əhməd QURBANOV və Syerra-Leone Respublika-
sının Irandakı səfiri Kamar Əli Badara imzalayıblar. 
Imzalanma mərasimindən əvvəl Səfirlər,Türkmənis-
tanla Syerra-Leone  arasında Kənd təsərrüfatı, Geo-
logiya və investisiyalar kimi sahələrdə əməkdaşlıq 
məsələlərini müzakirə ediblər. Səfirlər iki ölkə ara-
sında münasibətlərin daha da inkişaf edəcəyinə əmin 
olduqlarını bildiriblər.

ÖZBƏKİSTANDA FUTBOL QAYITDI
16 Mart 2020-də koronavi-
rus epidemiyası səbəbiylə 
dayandırılmış Özbəkistan 
Peşəkar Futbol Liqasında 
matçlar yenidən başladı. Ta-
maşaçısız oynayan yarışlar-
da, bir sıra tədbirlər görüldü. 
Görülən tədbirlər çərçivə-

sində stadionda futbolçular, məşqçilər, təşkilatçılar 
və media mənsubları da daxil olmaqla 140 nəfərədək 
insan var. Bundan əlavə, yaşıl meydanlarda tez-tez 
görünən futbolçuların meydanda tüpürməsi qadağan-
dır.
TÜRKMƏNİSTANDA YENİ TEKSTİL 
MAĞAZALARI AÇILIB
Türkmənistan Tekstil Nazirliyi Türkmənistanın pay-
taxtı Aşqabadda və Balkan əyalətinin Qumdağ şəhə-
rində Türkmənistanın bütün ərazilərində türkmən 
tekstil məmulatlarının satışını artırmaq məqsədilə 
yeni mağazalar açıb. Yeni mağazalarda Türkmənista-
nın müxtəlif tekstil zavodlarında istehsal olunan yük-
sək keyfiyyətli və Ekoloji təmiz məhsullar satılırdı. 
Qeyd edək ki, Gökdəpə Tekstil fabrikinin qala-firma 
məhsulları, Aşqabad Tekstil fabrikinin Goza firma 
məhsulları, Türkmənbaşı Cins fabrikinin Bədəv mar-
kası olan cins geyimlər, həmçinin Mariy əyalətində 
Yeniş fabrikinin kişi köynəkləri satışa çıxarılıb.
QAZAXISTANIN SABİQ PREZİDENTİ NURSULTAN 
NAZARBAYEV KORONAVİRUSA YOLUXUB
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin ko-
ronavirusa qarşı testi müsbət oldu. Nazarbayevin 
mətbuat katibi Aydos Ukibay bu məsələ ilə bağlı bə-
yanatla çıxış edib. “Elbaşı Nursultan Nazarbayevin 
koronavirus testi təəssüf ki, müsbət nəticə verib”, 
- Ukibayanın bəyanatında deyilir “ amma narahat 
olmaq üçün heç bir şey yoxdur. Hal-hazırda ilk Pre-
zidentimiz özünü təcrid edir və uzaqdan işləməyə da-
vam edir.” ifadələrindən istifadə etdi.
ÖZBƏKİSTAN KORONAVİRUSA YOLUXMUŞ 
TURİSTLƏRƏ 3 MİN DOLLAR ÖDƏYƏCƏK
Özbəkistan koronavirus infeksiyasına yoluxması ha-
lında ölkəyə gələn turistlərə 3 min dollar zəmanət 
verir. Prezident Şavkat Mirziyoyevin göstərişi ilə 
“Özbəkistan-Təhlükəsiz Səyahət Zəmanəti” proqra-
mı çərçivəsində ölkəyə daha çox turist cəlb etmək 
məqsədi ilə yaradılan fond, xarici turistlər üçün qa-
rantiya olmağı hədəfləyir. 2 milyon dollarlıq bir bü-
dcə ilə qurulan fond, ölkəyə gələn və koronavirusu 
tutan turistlərə 3000 dollar təzminat zəmanəti təklif 
edir.
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AZƏRBAYCAN FUTBOL LİQASI DAYANDIRILDI
Azərbaycan Futbol Federasiyası qərar qəbul edib 
ki, Azərbaycan Premyer Liqasının başa çatmasına 
8 həftə qalmış Azərbaycan Premyer Liqası dayan-
dırılsın. Federasiya Premyer Liqanı epidemiyaya 
görə dayandırmağı, avrokuboklarda iştirak edəcək 
komandaları isə hazırkı cədvəl ilə müəyyən etməyi 
qərara alıb. Bundan əlavə, 2019/2020 mövsümü üçün 
cədvəldə son pillələrdə olan komandaların aşağı liqa-
ya düşməsi olmayacaqdır.
QIRĞIZISTANIN KEÇMIŞ PREZİDENTİNƏ 11 İLLİK 
HƏBS CƏZASI
Korrupsiya iddiaları səbəbiylə Bişkekdəki Pervomay-
ski Rayon Məhkəməsində mühakimə olunan keçmiş 
prezident Almazbek Atambayevin məhkəməsi başa 
çatdı. Məhkəmədə iştirak etməyən və 2019-cu ilin 
avqust ayından bəri həbsdə olan 63 yaşlı Atambayev 
onu 11 il 2 ay həbs cəzasına məhkum edib. Bundan 
əlavə, Atamabayevin dövlət nişanlarını geri almaq 
və əmlakını ələ keçirmək qərara alındı. Komissiya 
müəyyən edib ki, Atambayev Bişkek Istilik Elektrik 
Stansiyasının modernləşdirilməsində korrupsiya, ci-
nayətkar lider Əziz Batukayevin qanunsuz azad edil-
məsi, paytaxt istilik elektrik stansiyası üçün kömürün 
satın alınmasında korrupsiya, qanunsuz torpaq ayrıl-
ması kimi bir neçə cinayətə cəlb edilib. Cinayətdə və 
dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan Atambayev 
2011 ilə 2017 arasında prezident vəzifəsini icra edib.

TÜRKMƏNİSTAN İLƏ ABŞ ARASINDA KORONA-
VİRUS GƏRGİNLİYİ
Türkmənistan hökuməti, ABŞ-ın Türkmənistanda-
kı səfirliyinin saytında yayımlanan Kovid-19 ha-
disələrinin elan edilməməsinə dair reaksiya göstərdi. 
Türkmənistan Xarici Işlər Nazirliyi, Amerika təsi-
satlarının həqiqətləri təhrif etdiyini və “yalan xəbər” 
yaydığını iddia etdi. Nazirliyin verdiyi açıqlamada 
“Amerika səfirliyinə real məlumatlarla dəstəklən-
məyən şayiələri yaymamaq barədə xəbərdarlıq edil-
di” ifadələri yer aldı.

TOKAYEV KOVİD - 19 SƏBƏBİYLƏ TƏXİRƏ 
SALINMIŞ HƏRBİ MƏRASİMDƏ İŞTİRAK ETDİ
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Cömert Tokayev So-
vet Ittifaqı qüvvələrinin Nasist ordusuna qarşı Ikinci 
Dünya Müharibəsində qazandığı qələbənin 75-ci il-
dönümü münasibətilə Moskvada keçirilən hərbi pa-
radda iştirak etdi. Hər il 9 may tarixində baş tutan, 
lakin bu il koronavirus epidemiyası səbəbiylə iyunun 
24-ə təxirə salınan proqram Rusiyanın paytaxtı Mos-
kvadakı Qırmızı Meydanda təşkil edildi.
MİRZİYOYEV VƏ PUTİN GÖRÜŞÜ

Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzi-
yoyev Kremldə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə 
görüşdü. Görüşdə tərəflər əsasən strateji tərəfdaşlıq 
və çoxşaxəli əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlə-
rini müzakirə etdilər. Son illərdə ikitərəfli əlaqələrin 
sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan liderlər bu məsələ-
də məmnunluqlarını ifadə etdilər. Görüşdə, ümumi 
dialoq çərçivəsində hökumət başçıları və hökumətlə-
rarası komissiya səviyyəsində fəal dialoqun və saziş-
lərin həyata keçirilməsinin vacib olduğu qeyd edildi.
TÜRKMƏNİSTAN VƏ AVROPA YENİDƏNQURMA 
VƏ İNKIŞAF BANKI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ
Türkmənistan Xarici Işlər Naziri, Nazirlər Şura-
sı Sədrinin müavini Raşid Meredov, Avropa Yeni-
dənqurma və Inkişaf Bankının (AYIB) Türkmənis-
tan nümayəndəsi Fatih Türkmenoğlu ilə görüşdü. 
Tərəflər Türkmənistan ilə AYIB arasında qarşılıqlı 
faydalı tərəfdaşlığın bütün sahələrində uzunmüddətli 
və səmərəli əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyini qeyd 
etdilər. Görüş çərçivəsində beynəlxalq maliyyə ins-
titutunun iştirakı ilə həyata keçirilən və davam edən 
layihələr, enerji və nəqliyyat, özəl sektora dəstək və 
digər sahələrdə fikir mübadiləsi aparıldı. Tərəflər 
Türkmənistan - AYIB-in 2019-2024-cü illər üçün 
Ölkə Strategiyası çərçivəsində konstruktiv tərəfdaş-
lığın vacibliyini vurğuladılar.
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KORONAVİRUSA TUTULDUĞUNU AÇIQLAYAN 
QAZAXISTANIN SƏHİYYƏ NAZİRİ İSTEFA ETDİ
Qazaxıstanın səhiyyə naziri Eljan Birtanov koronavi-
rusa yoluxduğunu elan edərək istefa verdi. Birtanov 
məktubunda xəstəlik və əlavə müalicə ehtiyacı səbə-
bindən vəzifəsini yerinə yetirmək çətin olduğunu və 
koronavirus xüsusilə təsirli olduğu bu günlərdə ağır 
iş və nəzarət tələb etdiyini açıqladı. Prezident Ka-
sım-Cömert Tokayevin imzaladığı sərəncamla istefa-
sı qəbul edilən Birtanovun əvəzinə səhiyyə nazirinin 
müavini vəzifəsini icra edən Aleksey Tsoy səhiyyə 
naziri təyin edildi.
QIRĞIZISTANDA “MƏTBUAT VƏ İNTERNET 
SENZURASI HAQQINDA” QANUN LAYİHƏSİNƏ 
ETİRAZ EDİLİB

Yüzlərlə Qırğızıstan vətəndaşı ölkədə mətbuat və 
internet azadlığını məhdudlaşdıra biləcək bir qanun 
layihəsinə etiraz etdi. Prezident Sooronbay Seen-
bekovun hələ imzalamadığı qanuna əsasən, döv-
lət orqanı tərəfindən yalan hesab edilən, istənilən 
veb-saytdakı məlumatlar və ya xəbərlər məhkəmənin 
qərarı olmadan çıxarıla bilər. Ictimaiyyətə “məlumat 
manipulyasiya layihəsi” kimi tanınan qanun layihəsi 
parlamentdə qəbul edildi. Etirazçılar, əsasən gənclər, 
Veenbekovın qanun layihəsinə veto etməsini və qa-
nun layihəsinin öncülü Gülşat Assylbayeva’nın və-
zifəsindən istefasını tələb edərək parlament binasına 
tərəf yürüyüş ettilər.
ÖZBƏKİSTANDA 627 KİLOQRAMA YAXIN 
NARKOTİK MADDƏ MƏHV EDİLİB
Özbəkistanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
(DTX) “Iyunun 26-Da Narkotiklərin Istifadəsi Və 
Qaçaqmalçılığına Qarşı Ümumdünya Mübarizə 
Günü” münasibətilə təşkil etdiyi tədbirdə 626,9 ki-
loqram narkotik yandırılıb. Daşkənd paytaxtının 
yaxınlığında yerləşən metal zavodunda ciddi təh-
lükəsizlik tədbirləri altında baş verən tədbiri, mət-
buat nümayəndələri, ölkədə fəaliyyət göstərən xarici 
missiyaların rəhbərləri və Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının rəsmiləri izləyirdilər. Məhv edilməzdən əvvəl, 
sözügedən maddələrin narkotik olduğunu göstərən 
nəticələr iştirakçılara göstərildi. Daha sonra yük ma-
şınlarından yüklənən dərmanlar metal fabrikindəki 
xüsusi bir kranın qabına qoyulub metal sobaya atıla-
raq məhv edildi.

QAZAXSTAN MƏRKƏZİ BANKI NURSULTANA 
DAŞINIB
Prezident Kasım-Cömert Tokayevin 10 aprel 2020-
ci ildə imzaladığı fərman ilə Mərkəzi Bankın 1 iyul 
2020-ci ilə qədər Almatıdan Nur-Sultan şəhərinə kö-
çürülməsi barədə Fərmanı ilə Mərkəzi Bank köhnə 
paytaxtdan yeni paytaxta keçdi. Prezidentin tapşırı-
ğı ilə Qazaxıstanın maliyyə mərkəzi olan Almatı da 
bankın daimi nümayəndəliyi açılıb, Mərkəzi Bankın 
sədr müavini Dina Galiyeva isə bu nümayəndəliyin 
sədri təyin edilib.
QƏRB TRAKYASINDA TÜRKLƏRƏ QARŞI 
AYRI-SEÇKILIYƏ REAKSIYA
Qərb Trakyasında Türklərə qarşı ayrı-seçkiliyə  Is-
keçe Müftüsi Əhməd Mete də reaksiya verib. Epide-
miyanı fürsət bilənlərin türkləri təhqir etmək üçün 
hərəkətə keçdiyini gördüyünü deyən Mete hakimiy-
yəti bu vəzifəyə dəvət etdi. “Təəssüf ki, biz bu çətin 
prosesdə çox kədərli hadisələrin şahidiyik. Kovid-19 
fürsət bilərək Islam”ı təhqir edənlər çoxaldı. Bacıla-
rımızı bazarda xəstə hesab edənlər və azlığı xəstəlik 
üçün bəhanə sayanlar onları mağazalara götürmür, 
işdən çıxarırlar və təhqir edirlər. Irqçilik insanları 
ayırır. Xəstəliyin müsəlmanları, xristianları yoxdur 
və xəstəlik dövrləri insanları birləşdirməlidir. Müba-
rizə birlikdə qazanılır. Bu kimi hadisələri pisləyirik. 
Ümid edirəm ki, bu fitnəni bölgəmizdə başlayanlar 
qarşımızda duran təhlükənin nə olduğunu başa düş-
dülər. Bu vəzifəyə məmurları dəvət edirik.”
TÜRKMƏNİSTANDA BUĞDA YIĞIMI BAŞA ÇATIB
Türkmənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhame-
dovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda əyalət qubernator-
ları yığılan buğda məhsulu barədə məlumat veriblər. 
Buna əsasən, Türkmənistandakı 690.000 hektardan 
1.400.000 ton buğda əldə edilmişdir. Hər əyalətdən 
bir oğlan və bir qız qubernatorlarla görüşdə iştirak 
etdi. Berdimuhamedov iştirakçılar qarşısında bütün 
əkinçələrin uğurlarını təbrik etdi.
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AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNISTAN XARICI 
IŞLƏR NAZIRLƏRI VİDEO KONFRANSI İLƏ 
GÖRÜŞDÜLƏR
Azərbaycan və Ermənistan Xarici Işlər Nazirləri, 
ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin və ATƏT 
Ofisi başçısının şəxsi nümayəndəsinin vasitəçiliyi 
və iştirakı ilə video konfransda bir araya gəldilər. 
Tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
probleminin həllinin mövcud vəziyyətini müzakirə 
etdilər. Azərbaycanın Xarici Işlər Naziri Elmar Məm-
mədyarov Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş 
bölgələrində apardığı qanunsuz fəaliyyətlər, o cüm-
lədən infrastruktur dəyişiklikləri ilə bağlı məsələni 
qaldırdı.
ŞƏRQİ TÜRKÜSTANDA ZƏLZƏLƏ
Çin Zəlzələ Şəbəkələri Mərkəzinin verdiyi açıqlama-
ya görə, Şərqi Türküstanın Hotan şəhəri yaxınlığında 
6.4 bal gücündə zəlzələ baş verdi. Yerin 10 kilometr 
dərinliyində baş verən zəlzələdə həyat və mal itkisi 
yaşanmasa da, zəlzələnin episentri Hutandan 279 ki-
lometr cənub-şərqdə olduğu təyin olundu.
ÖZBƏKISTANIN MƏDƏNIYYƏT NAZIRI 
TÜRKMƏNISTANIN ƏMƏKDAR ARTISTI OLDU
Türkmənistan Prezidenti Gurbanguli Berdimuham-
medovun imzaladığı qərarla Özbəkistanın mədə-
niyyət naziri Azatbek Nazarbekov Türkmənistanın 
əməkdar artisti oldu.
TÜRK HƏRƏKƏT PARTİYASI ATATÜRKÜN 
YETİŞDİRİLDİYİ HƏRBİ İDARƏDƏ SEÇKİ 
İŞLƏRİNƏ BAŞLADI
Şimali Makedoniyada hakim tərəfdaş olan Türkiyə 
Hərəkatı Partiyasının Lideri Enes Ibrahim, 15 iyulda 
ediləcək olan erkən parlament seçki işinə Atatürkün 
təhsil aldığı Monastır Liseyindəki Atatürkün xatirə 
otağından başladı.

TÜRKMEN LİDERİ KORONAYA MƏĞLUB OLDU
Iraqın Kərkükdəki şəhərində tutulduğu yeni növ ko-
ronavirus səbəbiylə karantində olan Türkmən Ədalət 
Partiyasının lideri Enver Bayraktar vəfat edib. Bay-
raktar’ın cəsədi Kərkük şəhərindəki Avcı Məscidində 
cənazə namazından sonra Musalla qəbiristanlığında 
dəfn edildi.

KRIM BAYRAĞI LİTVA XARİCİ İŞLƏR 
NAZİRLİYİNDE YERLƏŞDİRİLDİ
Krım Tatar Bayraq Günü ilə əlaqədar olaraq, Litva 
Xarici Işlər Nazirliyində Krım Türklərini təmsil edən 
bayraq çəkildi. Bundan əlavə, Litvanın xarici işlər 
naziri Linas Linkevicius, Krım Tatar Bayraq Günü 
münasibətilə Rusiyanın Krıma işğalını vurğulayan 
bir mesaj paylaşdı. Linkeviciusun ifadəsində, “Bu 
gün Krım tatarlarının Krım Tatar Bayraq Gününün 
10-cu ildönümü münasibətilə hörmət edirik. Bir daha 
təkrar edirik ki, qanunsuz ilhaqdan xəbərdarıq. Rusi-
ya; Ukrayna, Krım və Sevastopolda qanunsuz bey-
nəlxalq qanunların pozulmasına son qoymağa çağırı-
rıq.” istifadə olunan ifadələr.
ƏRDOĞAN, ŞİMALI KİPR TÜRK RESPUBLİKASI-
NIN BAŞ NAZİRİ TATAR İLƏ GÖRÜŞÜB
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Şimali Kipr Türk Respublikasının Baş Na-
ziri Ersin Tatarla telefonla görüşüb. Görüşdə ikitərəfli 
münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilmiş, 
Yeni tipi koronavirüs (KOVID-19) ilə mübarizədə 
əməkdaşlıq addımları, həmçinin iyulun 1-dən eti-
barən Türkiyə və ŞKTR arasında uçuş məsələləri 
müzakirə olunmuşdur.
TOKAYEV QUBERNATORLAR VƏ NAZİRLƏRƏ 
KORONAVİRÜSLA BAĞLI XƏBƏRDARLIQ ETDİ
Qazaxıstan Prezidenti Kasım Tokayev, koronavirus 
ilə effektiv mübarizə göstərməyən qubernatorlar və 
nazirləri xəbərdar etdi. Görüşdə Prezident Tokayev 
informasiya işinin koronavirusa qarşı mübarizədə 
mühüm rol oynadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə, 
tədqiqatlar koronavirusun ilk dövründə yaxşı təşkil 
olunmuşdur, lakin bundan sonra aparılan tədqiqatlar 
nəticəsiz olmuşdur. Onun sözlərinə görə, quberna-
torlar və Nazirlər ictimaiyyətlə ünsiyyətini dayandır-
dılar və ictimaiyyətin şikayətlərinə vaxtında cavab 
verə bilmədilər, buna görə əksəriyyət kimə müraciət 
edəcəyini bilmir. Görüş zamanı Prezident, Rəqəmsal 
Inkişaf, Innovasiya və Aviasiya və Kosmik Sənaye 
Nazirini Nur-Sultan və Almatı qubernatorları ilə ya-
naşı Institutlararası Komissiya rəhbərləri ilə birlikdə 
Çimkent, Aktobe, Pavlodar qubernatorları və Baş 
nazirin müavini Yerali Tuğjanov da daxil olmaqla 
xəbərdarlıq etdiyini söylədi. Aturau, Kazan və Qərbi 
Qazaxıstan əyalətinin qubernatorlarına da xəbərdar-
lıq edən Tokayev, bu xəbərdarlıqların digər bölgələr-
dəki qubernatorları da əhatə etdiyini söylədi.
POMPEO: ÇİN UYĞUR TÜRKLƏRINI STERİLİZƏ 
EDİR
Çin Kommunist Partiyasını bu “dəhşətli təcrübələrə” 
son qoymağa çağıran ABŞ Dövlət Katibi Mayk Pom-
peo, Çinin Sincan bölgəsində yaşayan Uyğur Türk-
lərinə məcburi sonsuzluq, abort və ailə planlaması 
tətbiq etdiyini açıqladı
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AZƏRBAYCAN İRAQA 27 TON HUMANİTAR 
YARDIM GÖNDƏRİB
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin göstərişi ilə 
koronavirusa qarşı mübarizə aparmaq üçün Iraqa 
humanitar yardım göndərilmişdir. Ümumilikdə tibbi 
avadanlıqdan ibarət olan 27 ton humanitar yardım 
Azərbaycanın Iraqdakı səfirliyinin əməkdaşları tərə-
findən Bağdada təslim edildi.
BERDIMUHAMEDOV’A REAKSIYA ARTIR
Türkmənistanda prezident Berdimuhammedova qar-
şı reaksiyanın dozası artmağa başladı. Türkmənistan 
Türkcəsində “dost” adı verilən Türkmənistan lideri, 
müxaliflər tərəfindən “Haramdağ” adlandırıldı və 
pullara təhqiramiz şüarlar yazılmağa başladı.

MİRZİYOYEV: ƏDLİYƏYƏ GƏLƏN HƏRKƏS 
ÖZBƏKİSTANDA ƏDALƏTIN OLDUĞUNA 
İNANMALIDIR
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mir-
ziyoyev videokonfrans vasitəsilə ədalətin təmin edil-
məsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərinə 
toxundu. Prezident çıxışında son 3 ildə bu prioritet 
məsələlər üzrə 20-dən çox qanun, fərman və qərarın 
qəbul edildiyini, islahatlar nəticəsində 2273 nəfərin 
məhkəmə tərəfindən bəraət qazandığını bildirib. O, 
həmçinin bildirib ki, hüquq-mühafizə orqanlarının 
60 əməkdaşı insan hüquqlarının pozulmasına görə 
mühakimə olunublar. Mirziyoyev çıxışında deyib: 
“Ədliyə binasına gələn hər kəs inanmalıdır ki, Özbə-
kistanda ədalət var. Bu prezidentin istəyi! ” ifadələri-
ni istifadə etdi.
DÜNYA BANKI VƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA 
YENİ KREDİT MÜQAVİLƏSİ
“Məşğulluğa Dəstək Layihəsi” ilə Azərbaycan və 
Dünya Bankı arasında yeni kredit müqaviləsi imza-
lanıb. Məşğulluğun artırılması və peşə təhsilinin artı-
rılması üçün stimul və qrantların daxil olduğu kredit 
müqaviləsi 5 illik layihəni əhatə edir. Öz-özünə məş-
ğulluq proqramını genişləndirməyi hədəfləyən layihə 
20 min işsizin iş tapmasını hədəfləyir.

ƏRSİN TATAR: QAPALI MARAŞ SİYASƏTİMİZ 
AÇILMAMASI VƏ KEÇMİŞ SAKİNLƏRƏ 
QAYTARILMASI TEREFİNDEDİR
Şimali Kipr Türk Respublikası (ŞKTR) Baş naziri 
Ersin Tatar, Gazimağusa Bələdiyyə Başçısı Ismail 
Arter’i ziyarət etdi. Qapalı Maraş və Gazimağusa ilə 
əlaqəli digər məsələlərin müzakirə olunduğu görüş-
də Tatar, Vəqflər Administrasiyasının hüquqlarının 
da qorunması şərtilə Qapalı Maraşın açılmasını və 
keçmiş sakinlərə geri qaytarılması tərəfdarı olduğu-
nu bildirdi. Qapalı Maraş mövzusunun hökumətin ən 
əsas layihələrindən biri olduğunu vurğulayan Tatar, 
bölgənin Gazimağusa’nın bir hissəsi olduğunu qeyd 
etdi. Qapalı Maraş Vəqflər Administrasiyasının qeyd-
lərinə görə Osmanlı torpağı və Türk mülkü olduğu-
nu xatırladan Tatar, “Daşınmaz Əmlak Komissiyası 
vasitəsi ilə Maraşın açılması və keçmiş sahiblərinə 
və köhnə sakinlərinə qaytarılması ilə bir siyasət apa-
racağıq.” dedi.
BERDİMUHAMEDOV GÖKDEPE MƏSCİDİNDƏ 
SƏDƏQƏ VERDİ
Türkmənistan Prezidenti Gurbanguli Berdimuhame-
dov, Hz. Məhəmmədin (SAV) yaşına çatması müna-
sibətilə Türkmən xalqının adət-ənənələrinə uyğun 
olaraq “Ak Göyün Toyu” sədaqətini verdi.
BERDİMUHAMEDOV’A TÜRK DÜNYASINDAN 
DOĞUM GÜNÜ TƏBRİKLERİ
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Il-
ham Əliyev, Özbəkistan Respublikasının Prezidenti 
Şavkat Mirziyoyev, Qazaxıstan Respublikasının Pre-
zidenti Səxavət Tokayev, Qırğızıstan Respublikası-
nın Prezidenti Soronbay Seenbekov, Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov”u tele-
fonla Ad Günü münasibətilə təbrik etdilər.
QIRĞIZISTANDA HƏBSDƏ OLAN KEÇMİŞ 
PREZİDENT ATAMBAYEV XƏSTƏXANAYA 
YERLƏŞDİRİLİB
Qırğızıstanda həbsdə tutulan keçmiş prezident sətəl-
cəm diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Milli 
Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsinin Mətbuat Mərkə-
zindən verilən açıqlamada, özünü pis hiss etdiyi 
üçün sağlamlıq mərkəzinə müraciət edən Atambayev 
koronavirus şübhəsi ilə sınaqdan keçirildi və nəti-
cəsi mənfi oldu. Bildirilib ki, həkimlər Atambayevə 
“ikitərəfli sətəlcəm” diaqnozu qoyub və xəstəxanaya 
yerləşdirmək qərarına gəliblər.
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TÜRK DÜNYASINDA CORONAVIRUSUN İ YUN 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.)

Ölkə/Rayon Ümumi Xəstə Ümumi ölüm

Azərbaycan 17.524 213

Qazaxıstan 41.065 188

Qırğızıstan 5.735 62

Şimali Kipr Türk Respublikası 108 4

Özbəkistan 8.627 26

Türkmənistan 0 0

Türkiyə 199.906 5.131

Altay Respublikası (Rusiya) 681 -*

Başqırdıstan (Rusiya) 5.405 -*

Çuvaşiya (Rusiya) 5.134 -*

Tatarıstan (Rusiya) 4.595 -*

Hakasya (Rusiya) 1.904 -*

Tuva Respublikası (Rusiya) 4.605 -*

Yakutiya (Rusiya) 4.267 -*

Gagauzya (Moldova) 1.300 75

Krım 691 -**

*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
50 Milyon Bütöv Azerbaycan Haber Ajansı, http://50000000.org/tr
Anadolu Ajansı (AA), https://www.aa.com.tr
Ana Sözü Gazetası, http://www.anasozu.com
Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı, https://www.atavatan-turkmenistan.com
Avrasya Incelemeleri Merkezi (AVIM), https://www.avim.org.tr
AZ Press, https://www.azpress.az
AzadliqRadiosu, https://www.azadliq.org
Azərbaycan Dövlət Informasiya Agentliyi (AZƏRTAC), https://www.azertag.az
Azərbaycan Televiziyası (AzTV), https://www.aztv.az
Batı Trakya Haber Ajansı, https://www.batitrakya.org
BBC O’zbek, https://www.bbc.com/uzbek
BBC Türkçe, https://www.bbc.com/turkce
CNN Türk, https://www.cnnturk.com
Davam.Az Xəbər Portalı, https://www.davam.az
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, https://www.gokbayrak.com
Dünya Bülteni, https://www.dunyabulteni.net
Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), https://www.who.int
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), https://www.uyghurcongress.org/tr
Güney Azərbaycan Televizyonu (Günaz TV), https://www.gunaz.tv
Haber Kıbrıs, https://www.haberkibris.com
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, https://www.habermakedonya.net
Haber Rus, https://www.haberrus.ru
Habererk, https://www.habererk.com
Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr
Ihlas Haber Ajansı, https://www.iha.com.tr
Kazakistan.Kz Haber, https://www.kazakistan.kz
Kerkük Gazetesi, https://www.kerkukgazetesi.com
Kırcaali Haber, https://www.kircaalihaber.com
Kırgız Ulusal Haber Ajansı (KABAR), https://tr.kabar.kg
Kırım Haber Ajansı (QHA), https://www.qha.com.tr
KKTC Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.ct.tr
Kun.uz, https://www.kun.uz
Mehr Haber Ajansı, https://tr.mehrnews.com
Metbuat.az, https://www.metbuat.az
Milli.Az, https://www.milli.az
Milliyet, https://www.milliyet.com.tr
NTV, https://www.ntv.com.tr
O‘zbekiston Respublikasi Hukumat Portalı, https://www.gov.uz
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), https://www.orsam.org.tr
Oxu.Az, https://www.oxu.az
Ozodlik Radiosi, https://www.ozodlik.org
Sputnik Oʻzbekiston/O’zbek, https://oz.sputniknews-uz.com
Sputnik Türkiye, https://tr.sputniknews.com
Suriye Türkmen Meclisi, https://meclisturkmen.org
Timetürk Haber, https://www.timeturk.com
Trakyadan Haber, https://www.trakyadan.gr
Trend Haber Ajansı, https://www.trend.az
TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr
TRT Haber, https://www.trthaber.com
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), https://www.turkajansikibris.net
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), https://turk-pa.org/tr
Türk Işbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Ajansı (TIKA), https://www.tika.gov.tr
Türk Keneşi, https://www.turkkon.org
Türk Tatar Haber Portalı, https://www.turktatar.com
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK), https://www.tubitak.gov.tr
TürkKazak Haber Portalı, https://www.turkkazak.com
Türkmen News, https://www.turkmen.news
Türkmeneli Haber, https://www.turkmenelihaber.net
Türkmeneli Televizyonu, https://www.turkmenelitv.com
Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi, tdh.gov.tm/tm
Uluslararası Türk Akademisi (International Turkic Academy - ITA), https://www.twesco.org
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), http://www.turksoy.org
Uluslararası Türkistanlılar Dayanışma Derneği (TÜRKISTAN-DER), http://www.turkistanlilar.org
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM), http://www.uyghurnet.org
UzReport News, https://www.uzreport.news
Yaş Türkistan Haber, http://www.twitter.com/yasturkistan
Yeni Balkan Gazetesi, http://www.yenibalkan.com
Yeni Musavat Qəzeti, http://www.musavat.com
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Türk Dünyası Birlik 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
Yayın Nu. 41: Haziran 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
Yayın Nu. 42: Iyun 2020 Turk Dunyosi Kundaligi, 2020
Yayın Nu. 43: İyun 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
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