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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 iyul 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, Iyul 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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ŞKTC-DƏ 75 GÜNDƏN SONRA ILK KORONAVI-
RUSA YOLUXMA HALI BAŞ VERDI
Şimali Kipr Türk Respublikasında (KKTC) 75 gün-
lük fasilədən sonra ilk olaraq kovid-19’a yoluxma 
faktı aşkar edildi, burada aprel ayından bəri yeni Ko-
vid-19 hadisəsinin görünmədiyi bildirildi. Batareya 
ŞKTC -nin sağlamlıq naziri Əli, etdiyi şərhdə, Tür-
kiyədən gələn 434 sərnişin ilə dənizdə edilən test nə-
ticəsində, gələn sərnişinlər arasında müsbət halların 
görüldüyünü söylədi.
TÜRKMƏNISTAN ILƏ IRAN QAZ MÜZAKIRƏSI 
ANLAŞMAZLIQLA NƏTICƏLƏNDI 
Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi, Milli Iran Qaz 
Şirkəti (NIGC) ilə Türkmənqaz Dövlət Təşkilatı ara-
sındakı qaz borcu ilə əlaqədar mübahisəyə dair hər 
iki tərəf üçün qərar verdi. Arbitraj qaydalarına əsasən 
hər iki tərəfin razılığı olmadan qərar elan olunma-
yacaq. Iran Neft Nazirliyinin yaydığı mətbuatdda 
verilən açıqlamada , Türkmənqaz Dövlət Idarəsi ilə 
Milli Iran Qaz Şirkəti arasındakı məhkəmə işinin qa-
lib və ya uduzmayan bir kommersiya iddiası olduğu 
ifadə edildi.
NUR SULTANDA ELBAŞI-NIN HEYKELI AÇILIB
Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım Cö-
mert Tokayev Milli Müdafiə Universitetinin qarşı-
sında onlaynda Prezident Nursultan Nazarbayevin 
heykəlinin açılış mərasimində iştirak etdi. Çıxışında 
Kasım Cömert Tokayev , Nursultan Nazarbayevin 
müstəqil dövlətin strateji inkişaf yolunu çəkən və 
ümumi məqsədlər naminə millətin birliyini güclən-
dirən müasir Qazaxıstanın qurucusu olduğunu bildir-
di . Tokayev , “Sülh və sabitlik, firavanlıq və birlik, 
bunlar Elbaşının balanslı siyasətinin nəticələridir . 
Hər bir dövlətin tarixində öz izlərini qoymuş unikal 
şəxsiyyətlər var. Gənc nəsillərin vəzifəsi bu şəxsiy-
yətlərin dəyərini bilmək və uğurlarına hörmət etmək-
dir.” danışdı.

AZƏRBAYCAN, ƏFQANISTAN VƏ TÜRKMƏNIS-
TAN PREZIDENTLƏRI GÖRÜŞDÜ
Əfqanıstan prezidenti Əşrəf Qəninin təşəbbüsü ile 
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev Türkmənis-
tan Prezidenti  Gurbankul Berdimuhammedov və 
Əfqanıstan prezdenti arasındaki danışıqlar   üçtərəf-
li video konfrans şəklində keçirilib. Dövlət başçıları 
qitələrarası tranzit nəqliyyat dəhlizlərinin yaradıl-
ması layihələrinin həyata keçirilməsinin regional və 
beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələrin və ümumdünya 
davamlı inkişafın möhkəmlənməsinə xidmət edəcə-
yini bildirdilər.

KERKÜKDA TOPLU ÖLÜM HALLARI CƏMIYYƏTI 
NARAHAT EDIR
Iraq Türkmən Cəbhəsinin (ITK) və Iraq Məclisi In-
san Hüquqları Komissiyasının prezidenti Erşat Salihi 
, Iraqın Kərkük şəhərində yeni tipli koronavirus (Ko-
vid-19) epidemiyasının getdikcə artdığını və şəhər-
dəki səhiyyə sisteminin çökməyə doğru getdiyini bil-
dirdi. Salihi xəstəxanalar və sağlamlıq mərkəzlərinin 
qeyri-kafi olduğunu, buna görə şəhərdə gündəlik orta 
hesabla 5-10 xəstənin öldüyünü bildirdi. Xəstəxana-
ya yerləşdirilən Kovid-19 xəstələrinin bir oksigen 
şüşəsi ilə təmin olunmadığını və sağlamlıq infrast-
rukturunun terror təşkilatı IŞID və vətəndaş müha-
ribələrinə mənfi təsir göstərdiyini qeyd etdi. Yerli 
idarəetmə və şəhərdəki Kovid-19 ilə mübarizə üçün 
yaradılan böhran masalarının uğursuz olduğunu ifadə 
edərək Kərkükdəki kütləvi ölüm fəlakətlərindən na-
rahat olduqlarını vurğuladı.
TÜRKMƏNISTANDA HÖKÜMƏT DƏYIŞDI
Türkmənistandakı Prezident qərarları ilə bəzi na-
zirliklərə yeni təyinatlar edildi. Bu çərçivədə, Mah-
ricemal üçün Mekandurdyevn Məmmədov Şurası 
Nazirlər vitse-prezidenti, batmış Amangeldiyevich 
Amanov Türkmengaz Nazirliyin Dövlət Qurumla-
rının Muhammetgel idi Nurgeldiyevich Serdarov 
Maliyyə və Iqtisadiyyat Nazirliyi, Gulmurat Nur-
muradovich Agamuradov Idman və Gənclər Siyasə-
ti Nazirliyi Orazgel idi Amandurdyevich Qurbanov 
Təhsil Nazirliyi təyin edilmişdir.
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QAZAXISTANDA IKINCI DƏFƏ FUTBOL 
OYUNLARI  LƏĞV EDILDI
Təxminən üç yarım aylıq fasilədən sonra Qazaxıs-
tanda yenidən başlayan liqalar ölkə daxilində sürətlə 
artan yeni növ koronavirus hadisələri səbəbindən ye-
nidən dayandırıldı.
RUSIYA QRUPLARINI TƏRƏFINDƏN KRIMDA 
KOLLEKTIV BASQILAR HƏYATA HEÇIRILDI
Rus əsgərləri Rusiyanın işğalı altında olan Krımdakı 
Krım tatarlarının evlərinə basqın etdi. Hüquq müda-
fiəçisi Lütfiye Zudiyeva mövzu ilə bağlı sosial me-
dia hesabından “Krımda Rusiya Cinayət Məcəlləsi 
205/5. Məqalədə ittiham olunan başqa bir müsəlman 
qrupu olacaq.” istifadə olunan ifadələr.

TÜRKMƏNISTANDA XALQ TOPLANTISININ 
VAXTI TƏYIN OLUNDU
Türkmənistanda Xalq Maslahatının illik görüş tarixi 
müəyyən oldu. Prezident Qurbanquli Berdiməhəm-
mədovun imzaladığı qərara əsasən, 2020-ci il Xalq 
Xartiyası iclası 25 sentyabr 2020-ci il tarixdə Aşqa-
baddakı Ruhani Sarayında baş tutacaq. Bu ilki Xalq 
Xartiyası iclasında Türkmənistanın konstitusiyasına 
dəyişiklik edilməsi üçün bəzi konstitusiya qanunları-
nın qəbul ediləcəyi gözlənilir.
NAZARBAYEV KORONAVIRUSDAN SAĞALDI
Koronaviru testi  keçen ay müsbet çıxan  Qazaxıs-
tanın qurucu prezidentiNursultan Nazarbayev koro-
navirusdan sağaldı. Nazarbayevin Mətbuat Katibi 
Aydos Ukibay , Nazarbayevin koronavirus testlərinin 
sosial media hesabından mənfi olduğunu açıqladı.
TIKA, GÜRCÜSTANDA 45 AHISKA TÜRK 
AILƏSININ EVLƏRINI TƏMIR ETDI
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TIKA), 
Gürcüstanın Ahıska və Gori bölgələrində yaşayan 45 
Ahıska Türkü ailəsinə 45 istixana dəstəyi verdi və is-
tixana yetişdirmə mövzusunda təlim verdi.

PEŞMERGE KERKÜKƏ GERI DÖNÜR

Tərəfindən imzalanmış qərar nəticəsində Iraq Baş 
naziri Mustafa Əl Kazıminin , Peşmerge ki, Iraq 
Kürd Regional Rəhbərliyi (IKBY) ilə bağlı, yenidən 
istismarı Kərkük olacaq. Digər tərəfdən, Iraq Türk-
mən Cəbhəsinin (ITC) vitse-prezidenti Həsən Turan, 
Peşmərgənin Kərkükdə yenidən təyin olunmasının 
konstitusiyaya zidd olduğunu və Peşmerqanın Kər-
kükə qayıtmasını qəbul etməyəcəyini söylədi . Peş-
mergenin 2017’den beri varlığını  devam etdiren 
Kerkükden, “günlük 400 min baril yanacaq oğurla-
dığını” söyleyen Turan,  yenə o günləri yaşamaq istə-
mediyini söyledi. 
QAZAXISTANDA 13 IYUL MATEM   ELAN EDILDI
Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömert Tokayev mil-
lət qarşısında bir nitq söylədi və Kovid-19 səbəbiylə 
həyatını itirənlər üçün 13 Iyulun milli matəm günü 
olduğunu elan etdi. Epidemiya ilə əlaqədar vəziyyə-
tin ciddi olduğunu və insanların həyatını itirdiyini 
xatırladan Tokayev , “Ölənlərin ailələrinə və yaxınla-
rına başsağlığı diləyirəm. Bu, bizim ümumi ağrımız-
dır. Bu səbəbdən, 13 Iyul epidemiyasından həyatını 
itirənlər üçün milli matəm günü elan etmək qərarına 
gəldim.” danışdı.
TÜRKMANISTANDA ÜDM 5.9  FAIZ ARTDI
2020-ci ilin Yanvar-Iyun dövrləri Türkmənistan Pre-
zidenti Qurbanquli Berdimuhamedovun sədrliyi ilə 
Nazirlər Şurasının genişləndirilmiş iclası  qiymət-
ləndirildi. Yığıncaqda Məclis sədri, nazirlər, Nazir-
lər Kabinetinin vitse-prezidentləri, ictimai qurum 
rəsmiləri, rektorlar, Aşqabad Bələdiyyə Başçısı və 
əyalət qubernatorları iştirak edirdi. Yığıncaqda iq-
tisadi göstəricilər haqqında məlumat verən Nazirlər 
Kabinetinin Maliyyə, Maliyyə və Bank işləri üzrə 
məsul müavini Gadirgeldi Müşşikov , ilin altı ayında 
ümumi daxili məhsulun 5.9 faiz böyüdü; ümumi is-
tehsalın keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yüzdə 
4,4 artdığını söylədi.
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ÇINLI DÖVLƏT RƏHBƏRLƏRINI BEYNƏLXALQ 
MƏHKƏMƏYƏ VERILMƏSI ÜÇÜN SƏNƏDLƏR 
MƏHKƏMƏYƏ GÖNDƏRILDI 
Şərqi Türküstan Hökumətini mühacirətdə təm-
sil edən və Şərqi Türküstan Milli Oyanış Hərəkatı 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə (UCM) müraciət 
edərək, Çinin Şərqi Türkistandakı fəaliyyəti səbə-
biylə Çin yüksək rəhbərlərinə istintaq edilməsini 
tələb edən bir vəsatət verdilər. Hollandiyanın Haaqa 
şəhərindəki məhkəməyə təqdim olunan ərizə , Uyğur 
Türklərinə və digər Türk xalqlarına qarşı həyata keçi-
rilən siyasətlərin “Soyqırımı və bəşəriyyətə qarşı ci-
nayətlər” çərçivəsində Çin dövlət başçısı Şi Cinping 
də daxil olmaqla, yüksək çinli idarəçilərin istintaqını 
tələb edir.
TÜRKMƏNISTAN VƏ RUSIYA ÖZƏL SEKTORDA  
IŞ BIRLIYI
Türkmənistan və Rusiya Federasiyasının işgü-
zar dairələrinin nümayəndələri Ticarət və iqtisadi 
əməkdaşlıq Sankt-Peterburq şəhərinin özəl sektor 
nümayəndələri arasında keçirilən onlayn görüşdə 
müzakirə edildi. Görüşdə Türkmənistan tərəfindən 
Rusiyanın bu böyük şəhərinə ixrac edən nazirlik və 
dövlət qurumlarının, Ticarət və Sənaye Palatasının, 
Türkmənistan Sənayeçiləri və Sahibkarlar Birliyinin, 
Inşaat və Inşaat Sənayesi Nazirliyinin nümayəndələ-
ri iştirak etdilər. Rusiya tərəfində Ticarət və Sənaye 
Palatası, müxtəlif dövlət sektorlarının nümayəndələ-
ri, inşaat materialları və elektron materiallar istehsal 
edən müxtəlif şirkət rəsmiləri iştirak etdilər. Görüşdə 
mövcud potensial kontekstində ən yüksək razılaşdı-
rılmış razılaşmaların həyata keçirilməsi və əməkdaş-
lığın prioritet sahələri müzakirə edildi. Türkmənistan 
nümayəndələri özəl istehsalçıların müxtəlif material-
larının, eləcə də tikinti materialları, toxuculuq məh-
sullarının ixrac imkanları haqqında məlumat verdilər. 
Iştirakçılar ticarət və iqtisadi tərəfdaşlıq sahələrini 
müəyyənləşdirməyə imkan verən müntəzəm danışıq-
ların vacibliyinə toxunublar.
IRAQDA HÖKÜMƏTDƏ TÜRKMƏN NAZIR
Əl-Iraq Baş naziri Mustafa Kazım , köhnə Türkmə-
nistan Nazirliyi dövlət üçün Vəkil Həsən Beyatlı na-
mizəd göstərərək parlamentə rəsmi məktub göndərib. 
Kazımi , parlamenti də bu nazirliyə səs verəcək bir 
iclas keçirməyə çağırdı.

TÜRKMƏNISTAN SƏHIYYƏ NAZIRLIYI 
TORPAQDAN QORUNMA ÜÇÜN MASKA 
ISTIFADƏ ETMƏYI TÖVSIYE ETDI
Koronavirus sözünün istifadəsinə qadağa qoyulması 
ilə diqqəti cəlb edən Türkmənistanda Səhiyyə Nazir-
liyi, toz dənələrinə görə vətəndaşlara maska taxmağı 
təklif etdi. Səhiyyə Nazirliyinin bu tövsiyəsinin bu 
mövsüm Türkmənistanda yüksək tozun olması ilə 
əlaqəli olduğu açıqlandı. Təsvirdə ehtiyat tədbirləri 
üçün birdəfəlik maskalardan istifadə edilməsi tövsiyə 
olunur, buna görə havadakı toz allergiya və xroniki 
xəstəlikləri olan insanlar üçün təhlükəli ola bilər.
QIRĞIZISTANDAN HÖKÜMƏTINDƏN TIKA’YA 
ŞƏRƏF ORDENI

Fəxri, Qırğızıstan hökuməti tərəfindən Türk Əmək-
daşlıq və Koordinasiya Agentliyinə (TIKA) Bişkek 
Proqram Koordinatoru Əli Muslu’ya təqdim edildi. 
Qırğızıstan Xarici Işlər Nazirinin müavini Nuran Ni-
yazaliyev Qırğızıstanda müddəti bitən Muslu Xarici 
Işlər Nazirliyində qəbul etdi . Qəbul Niyazaliyev , 
Qırğızıstan-Türkiyə münasibətləri çox yönlü şəkil-
də davam etdiyini vurğulayıb. Sonra TIKA Bişkek 
Proqram Koordinatoru Əli Muslu hökumətin fəxri və 
sertifikatına layiq görüldü.
TÜRKIYƏ VE TURKMENISTAN ARASINDA 
ÇATDIRILMA ƏRAZISINDƏ ƏMƏKDAŞLIĞIN 
INKIŞAFI GÖRÜŞÜLDÜ
Türkmənistan Nazirləri Nəqliyyat və Kommunika-
siya Məsulları Ümumi Başçı Köməkçisi Bayramgel 
Övezov oldu və Nəqliyyat və Infrastruktur naziri 
Adil Karaismailoğlu , Kovid-19 başlamazdan sonra 
normallaşma dövrü ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün 
yığıncaq edildi. Videokonfrans üsulu ilə təşkil olu-
nan görüşdə, Xəzər keçidi və Bakı-Tbilisi Qars dəmir 
yolu xətti gündəmdə olanda , Orta Dəhlizin gələcək 
inkişafı üçün atılacaq addımlar müzakirə edildi. Iki 
ölkənin nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığının yaxşı-
laşdırılmasının vacibliyinə diqqət çəkilərkən tərəflər 
avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatında, habelə dəniz 
nəqliyyatındatexniki prosedurların və əməkdaşlığın 
azaldılmasını, ticarət əlaqələrinin artdığını vurğula-
dılar.
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BAKIDA POLIS POST YOLLARININ SAYI ARTDI
Xüsusi karantin rejiminə görə, Azərbaycanın paytax-
tı Bakıda səyyar polis məntəqələrinin sayı artırıldı. 
Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi Bürosunun Ictimaiyyət-
lə əlaqələr şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov bildirib 
ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyi üçün Bakı 
şəhərinin prospekt və prospektlərində polis əməkdaş-
ları tərəfindən monitorinq aparılıb. Əsədov sərt ka-
rantin rejiminin davam etdiyini, vətəndaşların yalnız 
karantin rejiminə uyğun icazə aldıqda evdən çıxmalı 
və qoruyucu vasitələrdən istifadə etmələrinin lazım 
olduğunu söylədi.
TÜRKMƏNISTAN RUSIYADAN ANTIVIRUS 
DƏRMANLARI ALACAQ
Türkmənistan Prezidenti Rusiyadan antiviral dər-
manların alınması ilə bağlı Fərman imzaladı. Fər-
manla, Səhiyyə Nazirliyi Apteklər Birliyinə Rusiya 
Federasiyasından antiviral dərmanların alınması 
üçün müqavilə bağlamaq səlahiyyəti verildi. Əcza-
çılıq Birliyi , müəyyən edilmiş qaydada , antiviral 
dərmanların Rusiyadan lazımi miqdarda alınacağını 
bildirdi.
RUSIYA KIRIMOĞLUNA QARŞI AÇDIĞI 
MƏHKƏMƏNIN ILK MƏRMƏLƏSI BAŞLAYIB
Rusiyanın işğalı altında olan Krımda Krım tatarla-
rının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğluna 
qarşı qondarma iddianın məhkəməyə hazırlıq iclası 
keçirilib. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu nin və-
kili Nikolay Polozova , məhkəmə meydana gələn 
qapalı Kırımoğlu bir sənəd “giriş-də Krım qadağa” 
haqqında qəbul FSB-dan (Federal Təhlükəsizlik Xid-
məti) dedi sorğu üçün son edir. Vəkil Polozov , “Bu 
sənəd qəribə bir şəkildə gizlidir; iş sənədlərinə daxil 
edilməyib. Yalnız bir FSB əməkdaşı tərəfindən təs-
diqlənən və belə bir qadağan sənədinin mövcudlu-
ğunu təsdiqləyən sənəd işə əlavə edildi. Hakimə de-
dim ki, yalnız bir FSB istintaqının imzaladığı sənədə 
etibar edə bilmərik. Açığı, prokuror mənim tələbimə 
etiraz etmədi. Prokuror gizli sənəddə Krıma girmək 
qadağan edilmiş digər şəxslərin adlarının da daxil ola 
biləcəyini bildirdi. Bununla da məhkəmə FSB- yə 
sorğu göndərdi və Kırımoğluna qoyulan qadağanın 
mətnini istədi. “ istifadə olunan ifadələr. Vəkil iddia 
ərizəsi verilərkən bir çox prosessual səhvlərə yol ve-
rildiyini və bu vəziyyətdə işin araşdırılmasının müm-
kün olmadığını bildirdi: “Mən və Mustafa Abdülce-
mil Kırımoğlu onun siyasi səbəblərə görə mühakimə 
olunduğuna əmindik . Sona qədər vuruşacağıq. Bu iş 
Rusiya rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilən Krım 
tatarlarının sistemli şəkildə mühakimə olunması si-
yasətini əks etdirən başqa bir işdir.” dedi.

QAZAXISTAN XARICI ÖLKƏLƏRƏ KƏND TƏSƏR-
RÜFATI TORPAQLARI SATIŞINI QADAĞAN ETDI
Qazaxıstan prezidenti Kasım Comert Tokayev ölkə-
dəki əcnəbilərə kənd təsərrüfatı torpaqlarını satma-
maq qərarı verdi. Tokayevin qərarı ilə Qazaxıstanda 
torpaq islahatı planları ilə bağlı davam edən müba-
hisələr sona çatdı. Qazaxıstanda kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının əcnəbilərə satılmasının qiymətləndiril-
məsi 2016-cı ildə ölkədə etirazlara səbəb olmuşdu. 
Etirazlar səbəbindən hökumət daha sonra bu məsələ 
ilə bağlı son qərarı 2021-ci ilə qədər təxirə saldı. Di-
gər tərəfdən Tokayev qərarı 2021-ci ilə qədər tərk 
etməyin mənasız olduğunu bildirərək bu məsələnin 
tamamilə bağlandığını bildirdi.

MUXTAR QƏRBI TRAKYA DANIŞIQLAR 
MƏCLISINDƏN MƏTBUATA ŞƏRHI
Muxtar Qərb Trakya Danışıqlar Assambleyasının 
qurucusu Ferruh Özkan tərəfindən yayımlanan mət-
buat şərhi, Yunan Trakya Türklərinin koronavirus 
epidemiyası müddətində etdiyi haqsızlıqlara diqqət 
çəkdi. Muxtar Qərb Trakya Danışıqlar Assambleyası 
olaraq KOVID-19 pandemiyası zamanı xalqımızın 
və bölgəmizin Yunanıstan tərəfindən ayrı seçkiliyini 
qətiyyətlə pisləyirik. Bu ayrı seçkiliklər Yunanısta-
nın indi bölgəmizi görməməzlikdən gətirdiyi fikir-
ləri gücləndirir və bir cəmiyyət olaraq beynəlxalq 
hüquqdan irəli gələn muxtariyyət hüquqlarımız uğ-
runda mübarizəyə qoşulmalı olduğumuzu göstərir. ” 
deyildi. Bəyanatın davamında, “Vyana Müqaviləsi 
Qanununun 27-ci maddəsinə əsasən, Yunanıstanın 
Qərbi Trakya Türklərinin muxtariyyət hüquqlarını 
daxili qanunlarında göstərilən qaydalarla təmin et-
mək hüququna sahib olmadığını bildirmək istərdik. 
Başqa sözlə, beynəlxalq hüquq Qərbi Trakya Türklə-
rinə Yunanıstanın hüquqlarını pozduğuna görə Sev-
res müqaviləsinin maddələrini ləğv etmək hüququnu 
verir. Buna görə Qərb Trakya Neuilly razılaşması ilə 
qeyri-dövlət bölgəsinə qayıdır. Qərbi Trakya Türkləri 
vətəndaşlığı olmayan bir bölgədə bir hökumət qura 
və öz müqəddəratını təyinetmə hüququndan istifadə 
edə bilərlər. Beynəlxalq hüquq buna icazə verir. “ ifa-
dələri iştirak etdi.
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TOKAYEVDƏN HÖKÜMƏTƏ ULTIMATIM

Qazaxıstan Prezidenti Kasım Cömert Tokayev hö-
kuməti daha məsuliyyətli və həll yönümlü işləməyə 
dəvət etdi. Genişləndirilmiş hökumətin iclasında 
iştirak edən prezident Tokayev , qubernatorların və 
hökumət üzvlərinin problemlərin həllində və göstə-
rişlərə əməl edilməsində operativ və səmərəli olma-
larını söylədi. Tokayev , iclasa hazırlıq prosesində 
bəzi qubernatorları və nazirləri işdən çıxarmaq, hət-
ta hökuməti ləğv etmək tövsiyə olunduğunu və bu-
nun cəmiyyət tərəfindən yaxşı qarşılanacağını ifadə 
edərək , “Xal toplamağa ehtiyac duymuram. Insan-
ların problemlərini eşitməyə və dinləməyə hazıram, 
xalqı boyamayacağam. Bəzi nazirlər və qubernatorlar 
əvvəlcədən xəbərdarlıq cəzası aldılar, digər valilər də 
bu cəzaya layiq oldular. “ dedi. Yaşanan böhran sosial 
disbalansın, vətəndaşların yerli və mərkəzi hakimiy-
yətə qarşı inamsızlığının və inamsızlığının olduğunu 
ifadə edən Tokayev , “Dövlət aparatımız və ümumiy-
yətlə dövlət idarəetmə sistemi zamanın zərurətlərin-
dən çox geridə qalmışdır. Həm də bir ideoloji cihaz 
olaraq bilik, təcrübə, yaradıcılıq və cəsarət yoxdur. 
Hökumətin yenidən qurulmasına ehtiyacımız var. Bu 
yerli idarəetmənin əhəmiyyətli dərəcədə güclənmə-
sini təmin edən siyasi islahatların bir hissəsi olacaq-
dır. Inanıram ki , bu islahatlar olmadan, həqiqətən, 
ölkənin sosial- iqtisadi inkişafına təsirli təkan verə 
bilmərik.”
ÇUBAK HACI CALILOV DÜNYASINI DƏYIŞMIŞDIR
Bu 2010-2012 arasında, Qırğızıstan və Ulama Şu-
rasının keçmiş üzvü müfti Kuba Hacı Cəlilov 45 il 
sətəlcəmdən öldü.

ERMƏNISTAN AZƏRBAYCAN SƏRHƏDINDƏ 
ATƏŞKƏSI POZDU
Iyulun 12-də Ermənistan ordusunun başlatdığı hü-
cumlardan sonra bir həftəyə yaxın sərhədin Tovuz 
bölgəsində qarşıdurmalar baş verdi. Toqquşmanın 
ilk günündə leytenant olan dörd azərbaycanlı əsgər 
şəhid oldu; Iyulun 14-də altı zabit, bir general və 
daha bir nəfər şəhid oldu. Bundan başqa, Azərbaycan 
qarşıdurmalar əsnasında Tovuz vilayətində mülki və 
yaşadığı Mənim Network Dönderdi ilə Quşçu kənd 
Ermensee Bu ordusu tərəfindən hədəf aldı.
TÜRKIYƏDƏN AZƏRBAYCANA DƏSTƏK
Türkiyə Xarici Işlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu, Er-
mənistan Azərbaycan sərhədində edilən hücumlara 
sərt reaksiya göstərdi. Çavuşoğlu, “Əlbəttə, Azər-
baycan ordusu lazım olanı etdi və bu hücumları dəf 
etdi. Buradan görürük ki, Ermənistan yeni münaqişə 
bölgələri yaratmaqla digər yerlərə, xüsusən də, iş-
ğal etdiyi torpaqlardan diqqəti başqa yerə çəkmək 
istəyir.”  deyə fikrini bildirib. Ermənistanın bu günə 
qədər heç bir həll yolu tapmadığını deyən nazir Ça-
vuşoğlu, “Ermənistan indiyə qədər heç bir həll yo-
luna yanaşmayıb. Ağlını başına yığsın. Azərbaycan 
tək deyil. Hamımız Türkiyə Cümhuriyyəti və Türk 
milləti olaraq, bütün imkanlarımızla Azərbaycanın 
yanındayıq” dedi.
TÜRK ŞURASI ERMƏNISTANIN AZƏRBAYCANA 
HÜCUMUNU QINADI

Açıqlamada Türk Şurasının Baş katibi Bağdad Am-
reyev, “Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbay-
canın Ermənistan sərhəddində sıx məskunlaşmış 
Tovuz bölgəsinə hücumunu qətiyyətlə pisləyir və 
bölgədəki gərginliyin artmasından dərin narahatlığı-
nı ifadə etdiyi” deyildi. Amreyev, “Türk Şurası bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə sadiqliyini 
bir daha təsdiqləyir və beynəlxalq səviyyədə qəbul 
edilmiş sərhədlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 
toxunulmazlığı əsasında ən qısa müddətdə Ermənis-
tan-Azərbaycan Yuxarı Qarabağ münaqişəsinin həl-
linin vacibliyini bir daha vurğulayır. Bu çərçivədə, 
münaqişənin ən qısa müddətdə sona çatmasına və 
beynəlxalq hüququn ümumi qəbul edilmiş prinsip və 
normalarına və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-
cü ildə qəbul edilmiş müvafiq qətnamələrinə əsasla-
naraq sülh yolu ilə həll edilməsi yollarını axtarmağa 
davam edir.” deyə bildirib.
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KKTC’NIN BAŞ NAZIRI TATAR ERMƏNISTANA 
REAKSIYA VERDI
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin (KKTC) Baş na-
ziri Ərsin Tatar, Ermənistanın hücumları nəticəsində 
şəhid olan azərbaycanlı əsgərlərə rəhmət diləyir və 
Ermənistanın Qafqazda sülhün və əmin-amanlığın 
qarşısını almağa davam etdiyini söylədi. Tatar, “Kıb-
rıs Türk xalqı həmişə ədalətli mübarizələrində Azər-
baycanın yanında olub və bundan sonra da olmağa 
davam edəcək.” Ermənistan gec-tez etdiklərinin cə-
zasını çəkəcək.
ITC LIDERI ƏRŞAD SALEHIDƏN AZƏRBAYCANA 
DƏSTƏK
Iraq Türkmən Cəbhəsinin prezidenti və Kərkük Millət 
vəkili Ərşad Salehi 12 iyul 2020-ci ildə Ermənistanın 
Azərbaycan ordusuna hücumunu sərt şəkildə tənqid 
edib. Hücuma qarşı Azərbaycana dəstəyini ifadə edən 
Salehi, “Kərkükdən ordumuza dəstək. Can, Azərbay-
canımıza canımız qurban”. Sosial media hesabında 
ermənilərin hücumunu qiymətləndirən Salehi, “Biz 
nəhəng bir şanlı millətin bir-birinsən qopmaz his-
sələriyik. Azərbaycan Türkmən elidir. Tovuz-Toyuq, 
Bakı-Kərkük, Tal Afar da Xocalıdır. Akan Qarabağlı 
Türkün qanı Tuzhurmatdan olan bir Türkün qanı ilə 
eynidir.” O bu formada dəstəyini dilə gətirib.
AZƏRBAYCANDA SƏFƏRBƏRLIYƏ ÇAĞIRIŞ

Ermənilərin Azərbaycan ordusunun sərhəd mövqelə-
rinə hücumlarına və itki vermələrimə etiraz etmək 
üçün minlərlə Azərbaycanlı paytaxt Bakı küçələrinə 
töküldü. Əllərində Azərbaycan bayraqları olan və 
“Qarabağ bizimdir! Bizim də qalacaq” şüarını səs-
ləndirən vətəndaşlar səfərbərlik tələbi ilə toplandıq-
ları Milli Məclis qarşısında gecələdilər. Nümayişlər 
əsnasında “Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz” və “ Ali 
Baş Komandan bizə silah ver” şüarları səsləndirdilər. 
Ara-ara “Türkiyə”, “Türkiyə” sözləridə eşidildi.
TBMMDƏN ERMƏNISTANA REAKSIYA
AK Partiya, CHP, MHP və Türkiyə Böyük Millət 
Məclisi YAXŞI Partiya qrupları, Ermənistanın Azər-
baycana qarşı verdiyi ortaq bir bəyanata hücumu qı-
nadılar.

MOSKVADAKI QIRĞIZ HƏKIMLƏR KÖMƏK ÜÇÜN 
BIŞKEKƏ GƏLDI
Rusiyanın paytaxtı Moskvada yerləşən Qırğızıstan-
dan gələn həkimlər, ölkədə artan Kovid-19 ilə mü-
barizədə vətəndaşlara kömək etmək üçün Bişkekə 
gəldi. 45 həkim və tibb işçisindən ibarət heyət Qırğı-
zıstana Aeroflot Rusiya Hava Yolları tərəfindən təşkil 
edilən uçuşla gəldi.
QAZAXSTANDA KARANTIN REJIMI AY SONUNA 
QƏDƏR UZADILDI
Daha əvvəl Qazaxıstanda elan edilmiş və 5-19 iyul 
tarixlərini əhatə edən karantin rejimi ayın sonuna 
qədər uzadıldı. Prezident Qasım Comərt Tokayev , 
“Ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşmağa başladığına dair 
müsbət əlamətləi var. Qarşıdakı 2 həftə ərzində epi-
demioloji vəziyyəti sabitləşdirmək lazımdır.”
IRAN TELEVIZIYASINDAN AZƏRBAYCAN ƏRAZI 
BÜTÖVLÜYÜNƏ HÖRMƏTSIZLIK
Iranın dövlət televiziyasında Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsi erməni torpağı adlanırdı. Iran dövlət televi-
ziyasının Kanal 1 xəbər proqramını təqdim edərkən 
aparıcı Qarabağın işğalını “qarşıdurma”, Qarabağı 
“erməni bölgəsi” olaraq təqdim etdi.
ÖZBƏKISTAN VƏ TÜRKIYƏ ARASINDAKI 
INVESTISIYALARIN QORUNMASI VƏ IKIQAT 
VERGI MÜQAVILƏLƏRININ QARŞISININ  
ALINMASI QÜVVƏYƏ MINDI
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev 25 oktyabr 
2017-ci ildə, iki ölkə arasında imzalanan sərmayələ-
rin qarşılıqlı təşviqi və 1996-cı ilin mayında imzala-
nan müqavilənin protokoluna əlavə və dəyişikliklər 
edilməsini təmin edən gəlirlərə ikiqat vergitutmanın 
qarşısının alınması ilə qorunma haqqında sazişin 
icrasına dair Türkiyəyə səfər etdi. Investisiyaların 
qarşılıqlı təşviqi və qorunması haqqında saziş iki 
ölkənin investorları tərəfindən qoyulan investisiyalar 
üçün imkanların yaradılmasını nəzərdə tutur. Ayrıca 
investorların hüquqlarını qorumaq və pul, kapital və 
texnologiyaların köçürülməsini asanlaşdırmaq üçün 
hüquqi bir infrastruktur təmin edir. 1992-ci ilin ap-
relində iki ölkə arasında imzalanmış əvvəlki müqa-
viləni əvəz edəcək saziş, mövcud inkişafları nəzərə 
alaraq qarşılıqlı təşviq və qorunma sistemini daha da 
inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Gəlirlərə ikiqat ver-
gitutmanın qarşısının alınması ilə bağlı sazişə dəyi-
şiklik və əlavələri nəzərdə tutan protokola iki ölkənin 
müvafiq qurumları arasında məlumat mübadiləsinin 
yeni qaydası və vergitutma ilə bağlı yeni normalar 
daxil edilmişdir. Sazişdəki dəyişikliklər vergi şəf-
faflığının təmin olunmasına və iki ölkənin fərdi və 
hüquqi şəxsləri tərəfindən vergidən yayınma ilə mü-
barizədə səmərəliliyin artırılmasına töhfə verəcəkdir.
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QIRĞIZISTANIN KEÇMIŞ XARICI IŞLƏR NAZIRI 
BERLINƏ SƏFIR TƏYIN ETDILDI
Qırğızıstan Prezidenti Sooronbay Ceenbekov tərə-
findən imzalanan sərəncamda Qırğızıstanın Alma-
niyadakı səfiri dəyişdirildi. Fərmanla Qırğızıstanın 
Berlindəki səfiri Erines Otorbayev vəzifəsindən azad 
edilərək, yerinə 2012-2018 illəri arasında xarici işlər 
naziri olan Erlen Abdıldayev təyin edildi.
ANKARA BÖYÜK ŞƏHƏR BƏLƏDIYYƏSI QIRĞI-
ZISTANIN YARDIM TƏLƏBINƏ SƏSSIZ QALMADI
Ankara Böyükşəhər Bələdiyyə Başçısı Mənsur Ya-
vaş, Qazaxıstanda koronavirus epidemiyasının art-
masından sonra səfir Abzal Saparbekuly dəstək tələ-
binə səssiz qalmadığını və 20 min maska və 12 min əl 
dezinfeksiyaedicisini təhvil verdiyini açıqladı.
QIRĞIZISTANIN ISTANBULDAKI BAŞ KONSULU 
NURLAN ABDRAHMANOV OLDU
Qırğızıstan Prezidenti Sooronbay Ceenbekov Qırğı-
zıstanın Istanbuldakı Baş Konsulluğunun təyin edil-
məsi haqqında sərəncam imzalayıb. Qərarla əvvəllər 

Xarici Işlər Nazirinin müavi-
ni vəzifəsini icra edən Nur-
lan Abdrahmanov iş adamı 
Ayerken Saymaiti 10 Noyabr 
2019 tarixində öldürülməsin-
dən sonra Sopokova aid dip-
lomatik nömrəli bir nəqliyyat 
vasitəsinin olması səbəbi ilə 
vəzifəsindən azad edilən Er-
kin Sopokovun yerinə təyin 
edildi.

AZƏRBAYCAN TÜRKIYƏDƏN XÜSUSI HƏKIM 
ISTƏDI
Azərbaycan, Türkiyədəki xəstəliklərlə mübarizə 
üçün Türkiyədən gələn koronavirus hadisələrinin ar-
dından qalan 4 min həkimə məhdudiyyət tələb etdi. 
Türkiyə, pandemiya müddətində 30 nəfəs cihazı (ha-
valandırıcı), 55 min çanta 50 min N95 maska, 100 
min cərrahi maska, 5 min eynək, 200 min əlcək və 
viral müalicədə istifadə cəmi 40 min qutu müxtəlif 
dərman göndərdi.
ALMATIDAKI MILLI PARKLARA GIRIŞ 
QADAĞANDIR
Kovid-19 hadisəsinin yayılmasının qarşısını almaq 
üçün Almatı Şəhər Qubernatorluğu , sərt karantin 
tədbirləri görülməyincə motorlu nəqliyyat vasitələri-
nin Medeo , Butakovka və Alma Arasan kimi turizm 
ərazilərinə girməsinin qadağan edildiyini açıqladı. 
Açıqlamada, iş günlərində, park və məsafələr qayda-
sı çərçivəsində piyada və ya velosiped gəzintilərində 
yalnız üç qrup insana milli parklarda icazə veriləcəyi 
ifadə edildi.

KIRIM TATAR MILLI HƏRƏKƏT AVDETININ 
QƏZETI 30 YAŞINDA

Krım Tatar Milli Məclisinin sədri Refat Çubarov , 
1990-cı ildə ilk sayı olan Krım Tatar Milli Hərəkatı-
nın mətbuat orqanı olan Avdet qəzetinin yaranması-
nın 30-cu ildönümü ilə əlaqədar bir mesaj yayımladı. 
Çubarov qəzeti və mesaj oxuyanları təbrik etdi; Krım 
Tatar Milli Hərəkatının media orqanı olan “Avdet” 
qəzetinin ilk sayı 30 il əvvəl çıxdı. Qəzetin təşkilat-
çılarını, Avdet jurnalistlərini və ən əsası oxucularını 
təbrik edirəm.” deyə bildirdi.
QIRĞIZISTAN XARICI IŞLƏR NAZIRI VƏ TÜRK 
ŞURASININ BAŞ KATIBI TELEFONLA GÖRÜŞDÜ
Qırğızıstan Respublikasının xarici işlər naziri Cengiz 
Aydarbekov və Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şu-
rasının baş katibi Bağdad Amreyev telefonla görüş-
dülər. Nazir və baş katib Qırğızıstanda və digər Türk 
Şurasına üzv ölkələrdə Kovid-19 peykinin hazırkı 
vəziyyəti və davam edən humanitar fəaliyyət barədə 
fikir mübadiləsi aparıblar. Türkiyə də Nazirlər bağlı 
mövzular üzrə toxunub keçən iclasının gündəliyinə 
cari mövzular Şurası səviyyəsində qəbul il bu is-
tiqamətdə həyata keçiriləcək birgə fəaliyyəti haqqın-
da razılıq əldə olunub.
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QIRĞIZISTANIN XARICI TICARƏT HƏCMI 
YÜZDƏ 22,7 AZALDI

Qırğızıstan Milli Statistika Komitəsi, 2020-ci ilin ilk 
beş ayını əhatə edən məlumatları açıqladı. Komitə-
nin açıqladığı məlumatları nəzərə alsaq, xarici ti-
carət həcmi 2019-cu illə müqayisədə 22,7 faiz, ixrac 
tədarükü 1,2 faiz artmış, idxal gəlirləri isə 31.8 faiz 
azalmışdır. Üstəlik, Qırğızıstan və Avrasiya Iqtisadi 
Birliyinə (AEB) üzv ölkələr arasında ticarət həc-
mi 2020-ci ilin yanvar-may dövründə 927,4 milyon 
dollar səviyyəsində qaldı və 2019-cu ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 11,9 faiz azaldı. Eyni zamanda, ixrac 
tədarükü 18,9 faiz, idxal gəlirləri isə 9,9 faiz azalıb.
BAKI-TBILISI-ƏRZURUM BORU KƏMƏRI ILƏ 5,8 
MILYARD KUBMETR TƏBII QAZ GÖNDƏRILIB
Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, yanvar-iyun 
dövründə Azərbaycanda magistral qaz kəmərləri ilə 
15 milyard 589.8 milyon kubmetr təbii qazın nəql 
edildiyini, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
12,2 faiz artdığını açıqladı. Açıqlamada bildirilir 
ki, 5 milyard 831,2 milyon kubmetr qaz ixrac edən 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum (Cənubi Qafqaz Boru Kəmə-
ri - CQBK) kəməri Azərbaycandakı qaz təchizatının 
37,4 faizini əhatə edir.

AMREYEV: TÜRK DÜNYASI BU ÇƏTIN 
GÜNLƏRI KEÇƏCƏK VƏ IQTISADI VƏ 
SOSIAL GÜCÜNÜ BƏRPA EDƏCƏKDIR
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaş-
lıq Şurasının baş katibi Bağ-
dad Amreyev , Türk Şurasının 
üzvləri və müşahidəçi ölkələri-
nin həmrəyliyi və əməkdaşlığı 
artıraraq dünyaya yayılan Ko-
vid-19-u aşacağını vurğuladı: 
“Türk dünyası bu çətin günləri keçəcək və iqtisadi 
və sosial gücünü bərpa edəcəkdir”. dedi. Türk Şurası 
üzvü və müşahidəçi ölkələri ilə mübarizədə sıx bir 
əməkdaşlığa icazə verdiklərini ifadə edən Bağdad 
-19 baş katibi Amreyec , Şuraya Türkiyə Respub-
likası üzvləri tərəfindən göndərilən və müşahidəçi 
ölkələrə göndərilən insan faydaları haqqında bir mə-
lumat mesajı nəşr etdi. Bağdad Amreyev dedi: “Bu 
əməkdaşlıq son günlərdə yeni bir mərhələyə qədəm 
qoydu. Bu gün Türkiyəyə xüsusi bir təyyarə 30 Qa-
zaxıstan havalandırıcısı , 10 PCR dəsti, minlərlə üz 
maskası, on minlərlə qoruyucu geyim, 10 min paket 
hidroksiklorokin tableti və digər bu kimi tibbi ava-
danlıq göndərildi. Daha əvvəl dərman vasitəsi ilə 10 
tondan çox tibbi avadanlıq və Türkiyədəki müxtəlif 
dövlət və özəl sektor təşkilatları Qazaxıstana göndə-
rildi. “ istifadə olunan ifadələr. Türkiyə, Azərbaycan-
da 30 havalandırma cihazı , 150 min maska, 5 min 
tibbi gözlük, 200 min əlcək, 40 min müxtəlif dərman 
və digər tibbi avadanlıqlar , tibbi təchizat təmin etdi-
yini vurğulayan Baş katib, Elmi Komitə üzvlərinin 
də Koronavirusu epidemiyaya qarşı aparıldı Araşdır-
malara töhfə vermək üçün Azərbaycana səfər etdik-
lərini xatırlatdı. Amreyec , son günlərdə Türkiyədə 
Qırğızıstan və Özbəkistanda çox sayda tibbi cihaz 
dəstəyini dilə gətirərək Türk Şurasına üzv ölkələrə 
verdiyi kömək üçün təşəkkür etdi. Amreyec ayrıca, 
Türkiyə dövlətinə qarşı döyüşünü müvəffəqiyyətlə 
həyata keçirən koronavirusa və eyni zamanda tək 
bacı deyil, dünyanın hər yerində ehtiyacı olanlara 
kömək etdiyini söylədi.
BU ILIN IYUN AYINDA QIRĞIZISTANDA IQTISADI 
TƏNƏZZÜL DAVAM EDIR
Qırğızıstan Milli Statistika Komitəsinin hazırladığı 
ilkin hesablamalara görə, ümumi daxili məhsul 2020 
- ci ilin yanvar-iyun aylarında 228 milyard som sə-
viyyəsində qalaraq 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarına 
nisbətən 5.3 faiz azalmışdır. Qumtor yataqlarını iş-
ləyən müəssisələr xaric , təxminən 196 milyard soma 
qədər azalmış ÜDM-in həcmi ilin ilk altı ayında 
keçən ilə nisbətən 6,9 faiz azalıb.
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BAKI-TBILISI-CEYHAN BORU KƏMƏRI ILƏ 14,6 
MILYON TON NEFT NƏQL EDILMIŞDIR

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi, 2020-ci ilin 
birinci yarısında Azərbaycanda magistral neft boru 
kəmərləri ilə 18 milyon 356.7 min ton neftin nəql 
edildiyini açıqladı. Açıqlamada yanvar-iyun dövrün-
də 14 milyon 685,9 min ton neft daşıyan Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycanda nəql 
olunan ümumi neftin 80 faizini təşkil etdiyi bildirildi.
TÜRKIYƏDƏN QIRĞIZISTANA HUMANITAR 
YARDIM
Türkiyə Respublikası, Kovid-19 ilə mübarizə çərçi-
vəsində göndərdiyi yardım paketi Qırğızıstana çatdı. 
20 ventilyator , 50 əl oksigen konsentratı , 50 min N95 
maska, 100 min cərrahi maska, 35 min kombinezon, 
2 min qonaq, 20 min PSR testi, 20 min viral nuklein 
turşusu izolyasiya dəsti və 10 min qutu Hidroksiklo-
rokin tabletindən ibarət humanitar yardım paketi Qır-
ğızıstandakı Manas Beynəlxalq Hava Limanına Türk 
Hava Yolları tərəfindən uçuşla çatdırıldı. Türkiyə, 
daha əvvəl 2020 nin fevralında Qırğızıstana 200 pa-
ket test sitemi, 5000 ədəd tək istifadəlik tibbi maska, 
200 qoruyucu geyim, qoruyucu filtrlı 100 maska və 
12 eynəkdən ibarət yardım göndərib.

ORHA-DAN KIPRIN ONLAYN KONFRANSI
Türk dünyasının müxtəlif coğrafiyasından olan ya-
zıçılardan ibarət Ortalık Xəbər Agentliyi (ORHA), 
Kovid-19 pandemiya prosesi zamanı bir araya gəldi. 
Altaydan Balkanlara qədər uzanan coğrafiyadakı son 
inkişafların və Türk xalqlarının sosial, iqtisadi və mə-
dəni həyatlarının müzakirə edildiyi yığıncaqlardan 
birində “Kipr Türk Birliyi” başlığı ilə danışan Dos. 
Elmaziye Töre Temizin iştirakı ilə reallaşdırıldı. Kıb-
rıslı Türklərin tarixini və sosial-iqtisadi vəziyyətini 
izah edən Elmaziye Töre Temiz, Kıbrıs Sülh Əmə-
liyyatı haqqında danışdı və “46 ildir qan tökğlməyən 
Kiprdə barış istəmək, 1974-cü ildə qurulan barışı 
görmək deyil” dedi.

DBS  (DEP)  PARTIYASININ  TÜRK 
AZLIQLARINI HƏDƏF ALAN BÖYÜKŞƏHƏR 
SERAFIMINƏ QARŞI REAKSIYASI
Dostluq Bərabərliyi Sülh (DEP) Partiyasının sədri 
Çigdem Asafoğlu, Böyükşəhər Serafiminin Ayasof-
yanı məscidə çevirmək qərarına qarşı Yunanıstanın 
Qərbi Trakyadakı Türk olaraq özünü tanıdan şəxsləri 
qovmaq üçün həyata keçirəcəyi tədbirlər çərçivəsində 
reaksiya göstərdi. Asafoğlu, “Ictimaiyyətə bildirmək 
istərdim ki, bu ölkənin qonağı və qonağı deyilik. Biz 
Yunanıstan vətəndaşıyıq və Yunanistan vətənimizdir. 
Buna görə heç kəsin öz torpaqlarımızdan qovulması-
nı və ya qovulmasını tələb etməyə haqqı yoxdur. 19-
cu maddənin ləğvindən sonra təxmin edirdik ki, bu 
kimi antidemoktarik və xəstə düşüncələr yox oldu. 
Ancaq təəssüf ki, bunu görürük; belə düşüncələr hələ 
də mövcuddur. Bu təhlükəli ifadələri və azlığın hədə-
fini qınayırıq. Bu cür qavrayışların yenidən alovlan-
ması qəbuledilməzdir” dedi.
ABŞ-DAKI “TÜRKMƏNISTAN DIKTATORU - SOS” 
YAZIR TƏYYARƏSI

ABŞ-dakı bir qrup Türkmənistan vətəndaşı fəal Türk-
mənistan Prezidenti Qurbanquli Berdimuhamedov və 
siyasətinə qarşı hərəkətə keçdi. Berdimuhamedovun 
portreti və “Türkmənistan Diktatoru - SOS” yazılmış 
plakat olan Türkmənistan bayrağı daşıyan təyyarə 
Nyu-York şəhərini dolaşdı.
DÜNYA SƏHIYYƏ TƏŞKILATI QAZAXISTANA 
QORUYUCU AVADANLIQ GÖNDƏRIB
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qazaxıstana tibb iş-
çiləri üçün 2,7 milyon dollar dəyərində fərdi qoru-
yucu vasitələr göndərdi. Almatı hava limanına yük 
təyyarəsi ilə gətirilən 53 ton material arasında tənəf-
füs və tibbi maskalar, üz qalxanları, eynəklər və qo-
ruyucu xalatlar var. Kovid-19-a qarşı mübarizədə 
tibb işçilərinin birinci rol oynadığını və özlərini və 
xəstələrini infeksiya və başqalarına ötürməkdən qo-
rumaq üçün lazımi vasitələrin verilməsinin vacibliyi-
ni xatırladan Dünya Səhiyyə Təşkilatının Qazaxıstan 
Ofisinin Prezidenti Dr. Caroline Clarinval, Qazaxıs-
tanın epidemiyaya qarşı mübarizəsini dəstəkləmək 
üçün texniki ekspertiza və tibbi ləvazimatlarla təmin 
etməyə davam edəcəklərini bildirdi.
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QIRĞIZ   HƏKIMLƏRI   YARDIM   ÜÇÜN 
TÜRKIYƏDƏN BIŞKEK ŞƏHƏRINƏ GETDILƏR
Türkiyədəki universitet və hökumət klinikaların-
da çalışan 14 Qırğızıstan vətəndaşı, həkimlər, Türk 
Hava Yolları tərəfindən təşkil edilən Istanbul-Biş-
kek-Istanbul səfərləri ilə Qırğızıstan vətəndaşları ilə 
birlikdə Qırğızıstana getdilər. Qırğızıstanda könüllü 
olaraq gedən həkimlər ölkənin müəyyən Xəstəxana-
sında növbə ilə xidmət edəcəklər.
ÇIN UYĞURLARI XARICƏ IXRAC ETDIYI 
MASKALAR ISTEHSALINA MƏCBUR EDIB
Kovid-19 epidemiyası səbəbindən dünyada ehtiyac 
duyulan qoruyucu üz maskaları tədarükünün aparıcı 
ölkələrindən biri olan Çində, dövlət tərəfindən ma-
liyyələşdirilən şirkətlərin Uyğurları istehsal üçün 
məcburi əməyə məruz qoyduğu iddia edildi. New 
York Times qəzetinin vizual xəbər araşdırma qrupu 
tərəfindən ortaya çıxan hadisədə bəzi Çin istehsal 
şirkətlərinin uyğurları işləməyə məcbur etdiyi müəy-
yən edildi. Mütəxəssislər, burada təyin olunan Şərqi 
Türküstan xalqının öz iradələrinə qarşı işləməyə 
məcbur olduqlarını bildirdilər. Çin Milli Tibbi Məh-
sullar Idarəsinin məlumatlarına görə, epidemiyadan 
əvvəl Şərqi Türküstanda yalnız dörd şirkət tibbi dərə-
cəli qoruyucu avadanlıq istehsal edərkən bu rəqəm 
30 Iyunda 51’ə yüksəldi. Bəzi şirkətlər ilk növbə-
də daxili bazar üçün məhsul istehsal edərkən, Şərqi 
Türküstan xaricində digər şirkətlərin də Uyğur işçi 
qüvvələrindən istifadə edərək dünyaya ixrac etdiyi 
müəyyən edildi. “Iş köçürmə proqramı” çərçivəsində 
fabriklərə göndərilən uyğurlar, Çin dilini öyrənməli 
və həftəlik mərasimlərdə Çinə sədaqət andı içməli-
dirlər. Bundan əlavə, Uyğurların müasir köləlik kimi 
xarakterizə etdiyi proqram dövlət mediası tərəfindən 
yoxsulluğun azaldılması üçün bir addım kimi qiy-
mətləndirilir.
QIRĞIZISTAN VƏ TÜRKMƏNISTAN XARICI IŞLƏR 
NAZIRLƏRI TELEFONLA GÖRÜŞÜBLƏR

Qırğızıstanın Xarici Işlər Naziri Cengiz Aydarbekov 
ilə Türkmənistan Nazirlər Şurası Sədrinin Müavini 
və Xarici Işlər Naziri Raşid Meredov arasında telefon 
danışığı keçirildi. Aydarbekov və Meredov ikitərəfli 
əməkdaşlığın bu günü və gələcəyi barədə fikir mü-
badiləsi apardılar və Qırğızıstan və Türkmənistan 
arasında siyasi-diplomatik, ticari-iqtisadi və mədə-
ni-humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da möhkəm-
ləndirilməsinin vacibliyinə diqqət çəkdilər.

AZƏRBAYCANIN XARICI IŞLƏR NAZIRI DƏYIŞDI
Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin imzaladığı 
qərarla Xarici Işlər Naziri Elmar Məmmədyarov və-
zifəsindən azad edildi və onun yerinə Təhsil Naziri 
olan Ceyhun Bayramov təyin edildi. 2004-cü ildə 
Xarici Işlər Nazirliyi vəzifəsinə təyin olunan Mem-
medyarov, Nazirlər Şurasının iclasında Prezident Il-
ham Əliyev tərəfindən Dağlıq Qarabağın həll prosesi 
üçün danışıqlarda uğursuzluğa və 12 iyulda başlayan 
münaqişələrdə lazımi səviyyədə fəaliyyət göstərmə-
diyinə görə tənqid edildi.

TÜRKMƏNISTAN ÜMUMDÜNYA TICARƏT 
TƏŞKILATINA MÜŞAHIDƏÇI ÜZV OLDU
ÜTT Baş Şurasının iclası, Isveçrənin Cenevrə şəhə-
rində, Türkmənistanın Ümumdünya Ticarət Təşki-
latına müşahidəçi statusu almaq üçün müraciətinin 
qiymətləndirildiyi iclası keçirildi. Görüşdə Türkmə-
nistan adından Türkmənistanın BMT-nin Cenevrədə-
ki nümayəndəliyindəki Daimi Nümayəndəsi Atageldi 
Halcanov, Xarici Işlər Nazirliyinin, Ticarət və Xarici 
Iqtisadi Əlaqələr Nazirliyinin, Maliyyə və Iqtisadiy-
yat Nazirliyinin nümayəndələri də video konfransla 
iştirak etdilər. Danışıqlardan sonra ÜTT Baş Şurası-
nın üzvü olan ölkələr Türkmənistana müşahidəçi sta-
tusu verilməsi qərarını yekdilliklə qəbul etdilər.
BIRINCI YARIMILLIKDƏ ÖZBƏKISTAN 
IQTISADIYYATI 0,2% ARTIB
Özbəkistan Dövlət Statistika Komitəsi, ölkənin bö-
yümə rəqəmləri ilə bağlı məlumatları açıqladı. Yan-
var-iyun aylarında ölkənin ÜDM-i keçən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 0,2 faiz artmışdır. Komitənin 
açıqladığı statistikaya görə, ilin birinci yarısında ti-
kinti sektoru 7.3 faiz, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrü-
fatı və balıqçılıq sektoru 2.8 faiz, xidmət sektoru 2.6 
faiz, pərakəndə ti-
carət 0.7 faiz artmış-
dır. Eyni dövrdə 
sənaye istehsalı 1,9 
faiz, nəqliyyat sekto-
ru 6,6 faiz, sərnişin 
daşınması 13,8 faiz, 
xarici ticarət həcmi 
isə 18.2 faiz azalıb.
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QIRĞIZISTANDA 2020-2021 TƏDRIS ILI ONLINE 
BAŞLAYACAQ
Qırğızıstanın Təhsil və Elm nazirinin müavini Nadi-
ra Cusupbekova onlayn təhsilin yeni tədris ilinin ilk 
rübündə tətbiq olunacağını açıqladı. Cusupbekova 
qərarın ölkənin epidemioloji vəziyyətini, Səhiyyə 
Nazirliyinin və yerli hakimiyyət orqanlarının qərar-
larını nəzərə alaraq verildiyini bildirərək, tələbələrin 
və müəllimlərin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə 
yaratmadan təşkilatlanmasının mümkün olduğu böl-
gələrdə üz-üzə təhsilə başlaya biləcəklərini dedi.
BAYKONURDAN HƏRƏKƏTƏ BAŞLAYAN 
KOSMIK GƏMI ISS-Ə ENDI

Qazaxıstandakı Baikonur Kos-
mik Bazasından başlanan Proqres 
MS-15 yük kosmik gəmisi Bey-
nəlxalq Kosmik Stansiya (ISS) 
ilə uğurla yerləşdi. Baikonurdakı 
31-ci rampadan başlanan Proq-
res MS-15 yük kosmik gəmisi, 3 
saat 18 dəqiqə 31 saniyədən sonra 
normal rejimdə Rusiya seqmenti-
nin Pirs dayağına normal rejimdə 
yerləşdirildi. Təxminən 2,5 ton-
luq yükdə, ISS-də olan astronavt-
lar üçün elmi təcrübələrdə istifadə 
ediləcək yanacaq, su və material-
lar var.

QIRĞIZISTANDA  ISTIFADƏ  EDILMƏMIŞ 
BINALAR XƏSTƏXANALARA ÇEVRILƏCƏKDIR
Qırğızıstanın Baş naziri Kubatbek Boronov, Ko-
vid-19 ilə mübarizə çərçivəsində ölkənin bütün böl-
gələrində istifadəsiz boş tikililərin xəstəxanalara 
çevriləcəyini söylədi. Bölgə qubernatorlarına bu cür 
binaların tapılması üçün tapşırıq verildiyini deyən 
Boronov, “orada təmir işləri aparacağıq və bütün la-
zımi avadanlıqlarla xəstəxanalara çevirəcəyik” dedi.
TÜRKMƏNISTANDA MƏKTƏB GEYIMLƏRININ 
ISTEHSALINA BAŞLANILIB
Türkmənistanın Tekstil Sənayesi Nazirliyi ilə əlaqə-
li müəssisələr yeni tədris ilinə hazırlıq çərçivəsində 
tələbələr üçün məktəbli geyimləri istehsalına başla-
dılar. Bu çərçivədə, Aşqabaddakı Bahar fabriki, qa-
dın tələbələr üçün ağ önlüklər, forma və gödəkçələr, 
peşə təhsili dərsləri üçün önlüklər istehsal edir, Ahal 
fabriki isə oğlanlar üçün məktəb forması tikməyə 
başlamışdır. Bundan əlavə, Mary”dəki Yeniş fabriki 
ağ köynəklər istehsal etməyə başladı. Ayaqqabı və 
çəkmələrin istehsalına “Türkmən-Kalkan” müştərək 
müəssisəsi başladı.

ÖZBƏKISTANDA TƏCILI TIBB BACISI AXTARILIR
Özbəkistan, koronavirus xəstələri üçün Daşkəndin 
yaxınlarında Zəngiat rayonunda təcili yardım tibb 
bacılarının 1500 dollar əmək haqqı ilə  işə qəbulunu 
elan etdi.
AB, TÜRKÜSTAN BÖLGƏSINDƏ KOVID-19 ILƏ 
MÜBARIZƏ PROQRAMINI BAŞLATDI
Avropa Birliyi (AB), Türkistan bölgəsində epidemi-
ya ilə mübarizədə səhiyyə sistemlərinin ehtiyaclarını 
ödəmək üçün 3 milyon avro dəyərində olan “Orta 
Asiya Böhran Müdaxiləsi” (CACCR) proqramına 
başlamışdır. Proqram, dövlətlərin ictimai sağlamlığa 
təhdidlərə cavab vermə qabiliyyətini və imkanlarını 
yaxşılaşdırmaqla səhiyyə sistemlərinin dayanıqlığını 
artırmaq məqsədi daşıyır.
QIRĞIZISTAN VƏ AZƏRBAYCAN”IN XARICI 
IŞLƏR NAZIRLƏRI TELEFONLA DANIŞIBLAR
Qırğızıstanın Xarici Işlər Naziri Cengiz Aydarbekov 
ilə Azərbaycanın Xarici Işlər Naziri Ceyhun Bay-
ramov arasında telefon danışığı olub. Ölkələrimiz 
arasındakı münasibətlərin hazırkı səviyyəsindən 
məmnun olduqlarını bildirən tərəflər, Azərbaycan və 
Qırğızıstan arasında mövcud məsələlər və əməkdaş-
lıq planlarını müzakirə etdilər. Nazirlər beynəlxalq 
və regional gündəmin aktual problemləri və Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı (BMT) və digər beynəlxalq təşkilatlar ara-
sındakı mövcud əməkdaşlıq barədə fikir mübadiləsi 
aparıblar. Cengiz Aydarbekov, Ceyhun Bayramovu 
yeni vəzifəsi münasibətilə təbrik etdi və həmkarına 
uğurlar arzuladı.
SARDOR UMURZAKOV: TÜRKIYƏ BIZIM ÜÇÜN 
BEYNƏLXALQ MEYDANDA ETIBARLI ÖLKƏDIR
Özbəkistan Respublikası Baş nazir Köməkçisi Sardar 
Umurzakov, Ankarada təşkil edilən “Iqtisadi Diplo-
matiyanın Pandemiya Dövri: Özbəkistan və Türkiyə 
Təcrübəsi” proqramına qatıldı. Çıxışında Umurza-
kov “Biz, Türkiyə höküməti ilə yüksək siyasi, iqtisa-
di və mədəni potensial strateji tərəfdaşlarıyıq və biz 
beynəlxalq meydan üçün etibarlı və vacib tərəfdaş 
olaraq görürük.” formada danışdı. Qarşılıqlı hörmət 
və etimad prinsiplərinə əsaslanan əlaqələrin ölkələ-
rimiz arasında ticari əlaqələ-
rin daha da inkişaf edəcəyinə 
inandığını söyləyən Umurza-
kov, yüksək səviyyəli görüş-
lərin bu günə qədər müsbət 
keçirildiyini və bu görüşlərin 
bir ənənə halına gəldiyini, 
ikitərəfli əlaqələrə yeni inki-
şaf və sürət verilməsinin la-
zım olduğunu söylədi.
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TÜRKMƏNISTAN, AZƏRBAYCAN VƏ 
ƏFQANISTAN VAHID LOGISTIKA 
MƏRKƏZI YARADACAQDIR
Türkmənistan Nəqliyyat və Rabitə Nazirlər Şurası 
sədrinin müavini Bayramgeldi Övezov, Azərbaycan 
Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Əfqanıs-
tan Mərkəzi Bankının müavini Ajmal Əhmədi ara-
sında video konfrans keçirildi. Görüşdə Lapis Lazuli 
dəhlizi boyunca vahid logistika mərkəzinin yaradıl-
ması, tarif siyasəti və nəqliyyat xidmətləri, ödəniş-
lər üçün seçimlər, yükləmə-boşaltma əməliyyatla-
rı, ölkələrin əsas nəqliyyat mərkəzlərində malların 
saxlanması kimi məsələlər müzakirə edildi. Görüşdə 
Əfqanıstan-Türkmənistan-Azərbaycan marşrutu bo-
yunca “yaşıl dəhliz” in yaradılması və bu marşrutun 
rəqəmsal atlasının hazırlanmasına kömək edəcək 
gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi mexanizm-
ləri də müzakirə olunmuşdur.
DÜNYA BANKI, KƏND TƏSƏRRÜFATININ MO-
DERNLƏŞDIRILMƏSI ÜÇÜN ÖZBƏKISTANA 500 
MILYON ABŞ DOLLARI KREDIT VERƏCƏKDIR
Özbəkistan hökuməti ilə Dünya Bankı arasında ölkə-
nin kənd təsərrüfatının modernləşdirilməsi layihəsi 
üçün 500 milyon dollarlıq kredit sazişi imzalanmış-
dır. Layihə Beynəlxalq Yenidənqurma və Inkişaf 
Bankı və Beynəlxalq Inkişaf Assosiasiyası tərəfindən 
müvafiq olaraq 276 milyon və 224 milyon dollara 
maliyyələşdiriləcəkdir.
TÜRKIYƏ ILƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA BIRGƏ 
HƏRBI TƏLIMLƏR BAŞLAYIB
Türkiyə və Azərbaycan hava və quru qüvvələri, Azər-
baycanda genişmiqyaslı ortaq hərbi təlimlərə başla-
dı. Azərbaycan muxtar Naxçıvan Respublikasında 
başlayan manevrdə iki ölkənin hərbi təyyarələri və 
helikopterləri iştirak edib. Hava qüvvələrinin iştirak 
etdiyi Bakı, Gəncə, Kürdəmir və Yevlaxdakı təlimlər 
avqustun 10-da başa çatacaq. Quru qoşunlarının işti-
rak edəcəyi təlimlər 1-5 avqust tarixlərində Bakı və 
Naxçıvanda keçiriləcək. Manevr zamanı simulyasiya 
edilmiş düşmən hədəfləri zirehli texnikadan, artilleri-
ya və minaatanlardan atəşə tutulacaq.
MILLƏT VƏKILI ILHAN ƏHMƏD “TRAKYA INKI-
ŞAF KOMISSIYASI” HAQQINDA BIR ŞƏRH ETDI
Yunan KINAL Partiyasının Rodop Millət Vəkili 
Ilhan Əhməd, hökumətin açıqladığı “Trakya Inki-
şaf Komissiyası” ilə bağlı açıqlamalar verdi. Ilhan 
Əhməd, Yerli ictimai rəydə “ehtiyacı” və “faydası” 
müzakirə edilən bu komissiya, xüsusən azlıq icması 
tərəfindən tərəddüdlə qarşılanmışdır. Çox deyil, 30 
il geri dönsək və azlığın yaxın tarixinə baxsaq, bu 
tərəddüd olduqca ağlabatan olar. Türk azlığı üçün 
məsələnin həssaslığına diqqət çəkdi.

QAZAXISTAN’DA  ƏHALININ SIYAHIYA 
ALINMASI TƏXIRƏ SALINACAQ
Qazaxıstanın Iqtisadiyyat Naziri Ruslan Dalenov əv-
vəldən oktyabr ayına planlaşdırılan siyahıyaalmanın 
təxirə salına biləcəyini söylədi. Dalenov siyahıyaal-
manın təxirə salınması ilə bağlı təklifin nazirlik tərə-
findən hökumətə təqdim edildiyini açıqladı.
TÜRK ƏMƏKDAŞLIQ VƏ KOORDINASIYA 
AGENTLIYINDƏN QIRĞIZISTAN 
QADINLARINA MƏŞĞULLUQ DƏSTƏYI
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TIKA) 
Qırğızıstanda sosial sahədə fəaliyyət göstərən “Mah-
mud Kasgari” və “Intizar” Xeyriyyə Təşkilatlarına 
aid binalarda aztəminatlı qadınlar üçün açılacaq tikiş 
kursları emalatxanası üçün tikiş maşınları və lazımi 
avadanlıq dəstəyi verdi. Tikiş emalatxanalarında ke-
çiriləcək kurslar vasitəsilə aztəminatlı ailələrdən olan 
qadınlar və uşaqları olan dul qadınlar üçün yeni iş 
imkanları təmin etməklə yanaşı, aztəminatlı ailələrə 
başqalarından asılı olmadan işləməklə ehtiyaclarını 
ödəmək imkanı da veriləcəkdir.
ABŞ-IN ÇIN HÖKÜMƏTINƏ, ŞƏRQI TÜRKÜSTAN 
SANKSIYALARI
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Şərqi Türkistanda 
baş verən insan hüquqlarının pozulması səbəbindən 
Çin rəhbərliyinə təzyiq göstərməyə davam edir. ABŞ, 
Pekində idarə olunan 1 təşkilata və 2 Çin rəsmisinə 
assimilyasiya siyasəti və hüquq pozuntuları səbəbiy-
lə sanksiya tətbiq etdi. Bu çərçivədə, Şərqi Türkistan-
dakı Uyğur Türklərinə qarşı geniş həbslər və şiddətli 
fiziki zor tətbiq edən Sincan Istehsalat və Inşaat Kor-
pusu (Sincan Istehsalat və Inşaat Birliyi) və bu təş-
kilatın keçmiş direktorlarından biri olan Sun Jinlong 
və hazırkı meneceri Peng Jiarui sanksiya siyahısına 
salındı.
KIYEVDƏ, KRIMDA DINI AZADLIQLARIN VƏ 
MILLI KIMLIYIN QORUNMASI ILƏ BAĞLI 
MÜŞAVIRƏ KEÇIRILIB
Ukrayna Prezidentinin Krımdakı daimi nümayən-
dəsi Anton Korineviç və müavinləri Tamila Taşeva 
və Darya Sviridova Ukrayna Etnopolitika və Vicdan 
Azadlığı Dövlət Xidmətinin Rəhbəri Olena Bogdan 
ilə görüşdülər. Görüşdə işğal altındakı Krımda dini 
azadlıqların vəziyyəti və Krım türklərinin etnik kim-
liyinin qorunması ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi.



IYUL 2020 TÜRK DÜNYASI BIRLIK PLATFORMASI

16
www.turkdunyasibir l ik .org

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
Çınar FM 91.8, http://www.cinarfm.gr
Davam.Az Xəbər Portalı, https://www.davam.az
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği, https://www.gokbayrak.com
Dünya Bülteni, https://www.dunyabulteni.net
Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), https://www.who.int
Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress), https://www.uyghurcongress.org/tr
Güney Azərbaycan Televizyonu (Günaz TV), https://www.gunaz.tv
Haber Kıbrıs, https://www.haberkibris.com
Haber Makadonya Haftalık Toplumsal ve Düşünce E-Dergisi, https://www.habermakedonya.net
Haber Rus, https://www.haberrus.ru
Habererk, https://www.habererk.com
Hürriyet, https://www.hurriyet.com.tr
Ihlas Haber Ajansı, https://www.iha.com.tr
Kazakistan.Kz Haber, https://www.kazakistan.kz
Kerkük Gazetesi, https://www.kerkukgazetesi.com
Kerkük Net Haber Ajansı, https://www.kerkuk.net
Kırcaali Haber, https://www.kircaalihaber.com
Kırgız Ulusal Haber Ajansı (KABAR), https://tr.kabar.kg
Kırım Haber Ajansı (QHA), https://www.qha.com.tr
KKTC Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.ct.tr
Kun.uz, https://www.kun.uz
Mehr Haber Ajansı, https://tr.mehrnews.com
Metbuat.az, https://www.metbuat.az
Milli.Az, https://www.milli.az
Milliyet, https://www.milliyet.com.tr
NTV, https://www.ntv.com.tr
O‘zbekiston Respublikasi Hukumat Portalı, https://www.gov.uz
Ortalık Haber Ajansı (ORHA), https://www.orhaajans.com
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), https://www.orsam.org.tr
Oxu.Az, https://www.oxu.az
Ozodlik Radiosi, https://www.ozodlik.org
Sputnik Oʻzbekiston/O’zbek, https://oz.sputniknews-uz.com
Sputnik Türkiye, https://tr.sputniknews.com
Suriye Türkmen Meclisi, https://meclisturkmen.org
Timetürk Haber, https://www.timeturk.com
Trakyadan Haber, https://www.trakyadan.gr
Trend Haber Ajansı, https://www.trend.az
TRT Avaz, https://www.trtavaz.com.tr
TRT Haber, https://www.trthaber.com
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), https://www.turkajansikibris.net
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), https://turk-pa.org/tr
Türk 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
Yayın Nu. 44: Temmuz 2020 Türk Dünyası Güncesi, 2020
Yayın Nu. 45: İyul 2020 Türk Dünyası Gündəliyi, 2020
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