
TÜRK KONSEYİ KIDEMLİ MEMURLAR 

KOMİTESİNİN 21. TOPLANTISI YAPILDI 

 

 

27-30 Ağustos 2018 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türk Konseyi Kıdemli Memurlar 

Komitesinin 21. toplantısıgerçekleşti. 

Toplantı sırasında Türk Konseyine üye ülkeleri ilgilendiren aşağıdaki güncel meseleler gündeme 

gelmiştir:  

• 2 Eylül günü Bişkek’te yapılacak Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına 

hazırlık,  

• 3 Eylül günü Çolpon Ata’da yapılacak Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesine hazırlık,  

• Zirvede imzalanması öngörülen birtakım belgeler,  

• TürkKonseyinin diğer projeleri ile çalışmaları. 

Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesinin 21. toplantısına Uluslararası Türk Akademisi ile Türk 

Kültür ve Miras Vakfı heyetleri de iştirak etmiştir. 

Hatırlatalım ki Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi, Türk Konseyine üye ülkelerin Dışişleri 

Bakanlıklarının yetkili görevlilerinden oluşur. 

 

 

 

 

 



ÖZBEKİSTAN VE BELARUS İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 

AÇIKLANDI 
 

 
 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Özbekistan Cumhuriyeti’ne bir devlet ziyareti 

gerçekleştireceği açıklanmıştır. Belarus Cumhurbaşkanı,12–14 Eylül 2018 tarihlerinde Taşkent’te 

bulunup Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüşecek,2019–2020 yılları için iki ülke 

arasındaki işbirliğini belirleyecek “yol haritası”nı imzalayacaktır.  

Bu yıl piyasalarda yükselen talep doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon ABD 

dolarına çıkarılması planlanmaktadır. BelAZ Şirketi, Özbekistan’a 200 adet damperli kamyon ihraç 

edecektir. Minsk, işbirliğinde Özbekistan’la sınırlı kalmayıp Özbekistan üzerinden Afganistan ve 

Pakistan başta olmak üzere üçüncü ülkelerle de işbirliği kurmaya isteklidir. 

Böylece iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin yeni dönemine başlatılmış bulunmaktadır. 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Özbekistan Cumhuriyeti’negerçekleştireceği 

ziyaret sırasında imzalanmak üzere 11 belge hazırlanmıştır. Cumhurbaşkanları ayrıca Amkador ve 

Agrotehmaş şirketleri arasında yol inşaat üzerine iş makinelerini üretmek üzere kurulan ortak 

girişimin açılışına katılacaklardır.  

Bunun yanı sıraTaşkent ve Minsk, tarım makineleri üzerine de ortak şirket kurmayı 

düşünmektedir.Orta Asya’nın oldukça büyük piyasası konumundaki Özbekistan, ihracata yönelik 

üretimi geliştirmek amacıyla komşu ülkelerle işbirliğini genişletmektedir.Bu bağlamda, Özbek-Belarus 

mallarının Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere üçüncü ülkelere ihraç edilme potansiyeli 

yüksektir.  

  



 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NazarbayevAstana’da 

“Barış Duvarı” anıtını açtı 
 

 
 

29 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana’da “Barış 

Duvarı” anıtını açtı. Söz konusu anıt, Bağımsızlık Meydanına, “Kazak Yeli (Kazak ülkesi, ulusu)” 

anıtı yanına yerleştirilmiştir. 

“Barış Duvarı” anıtı, Aktöbe Bölgesi şirketleri ile girişimcilerinin gönüllü kaynaklarıyla ilgili bölgenin 

başkent Astana’nın 20. yılına hediyesi olarak yapılmıştır.  

Söz konusu anıt anlam olarakKazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Dünya. XXI. 

Yüzyıl” nükleer karşıtı manifestosundaki fikirleriiçermektedir. Bu nedenle de Barış Duvarının açılışı 

29 Ağustos günü yapılmıştır. 29 Ağustos, dünyada Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü olarak 

kutlanır.  

Barış Duvarının LED ekranında Semey Nükleer Poligonunun kapanışı, Kazakistan’da, Japonya’da ve 

diğer ülkelerde nükleer silahlara karşı yapılan gösteriler ve bağımsız Kazakistan’ın oluşumu 

tarihindeki önemli olaylar gösterilecektir.   

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, açılış konuşmasında: “Tüm insanlık, halkların hepsi, 

devletlerin hepsi dünyada nükleer silahın imha edilmesinden yana olmalıdır. Nükleer silah, dünyada 

insanoğlunun varlığını tehdit etmektedir. Kazakistan, bu yöndeki eylemin öncüsüdür. Bu böyle 

bilinmektedir, bu nedenle de bugün Birleşmiş Milletlerce Uluslararası  Nükleer Denemelere Karşı 

Eylem Günüilan edilmiştir” dedi. 

Açılış törenine diplomatik misyon başkanları, Kazakistan’ın bazı devlet ve toplum insanları, 

senatörlerle milletvekilleri, Aktöbe bölgesi heyeti, Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki atam 

bombası saldırısına maruz kalan Hiroşima ve Nagazaki şehirlerinden özel olarak davet edilen 

misafirler katılmıştır. 

 


