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TÜRK KONSEYİ DEVLET BAŞKANLARI 
OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ YAPILDI  

 

10 Nisan 2020 tarihinde “COVID-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışma” konulu Türk 
Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi gerçekleşti. 
Türk Konseyi Dönem Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in 
girişimleriyle düzenlenen Zirve’ye, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart 
Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket 
Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan 
Başbakanı Sayın Viktor Orbán, Türk Konseyi Genel Sekreteri Sayın Baghdad Amreyev ve Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Direktörü Sayın Tedros Adhanom Ghebreyesus katıldılar. 
Zirve katılımcıları, koronavirüs salgınıyla mücadele etmede ulusal düzeyde alınan tedbirler, sağlık 
alanında çok yönlü işbirliğini arttırma hususlarını ele alıp COVID-19’un olumsuz etkileri sonucunda 
bölgede meydana gelen ortak sorunlara çözümler aradı. 
Devlet Başkanları ayrıca, salgının ülke ve dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini giderme, 
kriz döneminde ve pandemi sonrası dönemde ticari ve ekonomik ilişkileri devam ettirme ve engelsiz 
ulaştırmayı sağlama yönünde ortak çabalar ve önlemler alma konularını değerlendirdiler. 
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Sayın Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk Konseyi’nin tüm 
dünya için ortak sorun haline gelen ve ortak çabalar gerektiren COVID-19 virüsü ile mücadeledeki 
çalışmalarını takdir etti. 
Toplantı sonunda Devlet Başkanları Zirvesi Ortak Deklarasyonu kabul edildi. 
Söz konusu Zirve ile ilgili bilgiler, üye ülkelerin kitle iletişim araçları tarafından, Türk Konseyi ve 
Uluslararası Türk Akademisi internet sayfalarında (www.twesco.org) detaylı olarak sunulmuştur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.twesco.org/
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI, BM BİŞKEK DAİMİ 
KOORDİNATÖRÜ İLE BİR ARAYA GELDİ 

 
 
6 Nisan günü Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, BM Bişkek Daimi 
Koordinatörü Ozonnia Ojielo ile görüştü. 
Taraflar ülkedeki koronavirüs salgınının neden olduğu mevcut durum hakkında görüş alışverişinde 
bulunup virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye yönelik ortak adımları değerlendirdi. 
Kırgız Devlet Başkanı, Kırgız tarafının bu yönde aldığı önlemleri, ülkede ortaya çıkan sorunları ve 
öncelikli ihtiyaçları belirtti. 
Görüşmede özellikle sağlık, eğitim, gıda güvenliği ile küçük ve orta ölçekli işletmeler alanında destek 
sağlama imkanları ele alındı. 
BM tarafından Kırgızistan'da yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler sunan Ojielo, Kırgız 
hükümeti ile birlikte, COVID-19'un daha fazla yayılmasını önleme, salgının toplum yaşamı ve ülke 
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini giderme çalışmaları için 8 öncelikli sektörün belirlendiğini 
kaydetti. 
BM Bişkek Daimi Koordinatörü, COVID-19’la mücadeleye finans sağlamak amaçlı 2 milyar ABD 
doları tutarında Küresel İnsani Müdahale Planı ve Ekonomik Fon'un oluşturulması hakkında da bilgi 
sağladı. Ozonnia Ojielo, Kırgızistan'ın bu bağlamda BM’nin desteklerine güvenebileceğinin altını 
çizdi. 
Görüşmede ayrıca ülkenin gıda güvenliğinin sağlanmasına büyük önem verildi. 
BM Bişkek Daimi Koordinatörü, hastalığın artmasından kaynaklanan sorunların üstesinden gelmede 
Kırgızistan'ı desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını belirtti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turkic Weekly #169                                                                                                                               International Turkic academy 
 

3 
 

ÖZBEKİSTAN’DA YAPAY SOLUNUM CİHAZI 
ÜRETİLECEK 

 

4 Nisan günü Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Basın Hizmeti, Slovakya’nın 
Chirana Anonim Şirketi ve Rusya ile işbirliğinde Mayıs ayında  Taşkent’te yapay solunum cihazı 
üretimi yapacak bir fabrikanın inşa edilmeye başlayacağını duyurdu. 
Chirana Şirket Genel Müdürü Vasiliy Şimko, şirketin yapay solunum cihazlarının tek basamaklı değil 
üç basamaklı solunum sistemli olduğunu ifade etti. Adı geçen şirketin Özbekistan’a toplam 9 milyon 
dolarlık bir yatırım yapması ve 100 kişilik istihdam sağlaması öngörülmektedir. 
Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı Bilimsel Buluşlarla Teknolojilerin Ticareti ve Transferi Müdürlüğü 
Başkanı Camoliddin Babahanov’un verdiği bilgilere göre yapay solunum cihazı üretimi fabrikasının 
inşaatı Mayıs ayında başlayıp Eylül ayında tamamlanacaktır. 
Üretilen cihazlar Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan’a ihraç edilecek. 
Fabrikanın üretime başlamasıyla birlikte Orta Asya’da ilk solunum cihazı üretimi gerçekleştirilmiş 
olup ülkedeki solunum cihazı ithalatını azalacaktır. Söz konusu cihaz bugün dünyanın 12 ülkesinde 
üretilmektedir.  
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KAZAKİSTAN’DA KORONAVİRÜS 
TANI KİTİ GELİŞTİRİLDİ 

 

Kazakistan’da Tehlikeli Virüsler Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve Ulusal Biyoteknoloji Merkezi 
uzmanları ile bilim insanlarının çalışmaları neticesinde kısa bir sürede uluslararası standartlara uygun 
koronavirüs tanı kiti geliştirildi. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, bilim insanlarını başarılarından dolayı kutladı 
ve iki merkezin çalışanlarına kutlama mesajı gönderdi. 
Kutlama mesajında, “Ülkemizin önde gelen iki araştırma merkezi mensuplarını COVID-19 virüsü 
tanı kitini geliştirme başarılarından dolayı kutluyorum. Elde ettiğiniz başarı, ülkemizin tıbbi biyoloji 
alanın rekabet gücüne sahip olduğunu ve dünyaki koronavirüs salgınıyla mücadelede gelecek vaad 
ettiğinin ispatıdır. Geliştirilen tanı kitlerinin binlerce Kazakistanlı’nın hayatını ve sağlığını korumaya 
yardımcı olacağından eminim.” sözleri kaydedildi. 
Cumhurbaşkanı Tokayev, bilim insanlarına teşekkür etti ve içten başarı dileklerini iletti. 
Kazakistan Cumhuriyeti, bugün COVID-19 pandemisi ile mücadelede etkin ve başarılı önlemler 
almaktadır. 
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AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜSÜ ÖLDÜREN 
MASKE İCAT EDİLDİ  

 

 
 
Azerbaycan’da insanı virüsten korumakla kalmayıp onu öldüren elektronik maske geliştirildi. 
Yeni teknoloji icadı, matematikçi Türkel Süleymanoğlu tarafınan yapıldı. Buluş sahibi Telif Hakları 
Devlet Ajansı’na başvurduğunu iletti ve icadının nasıl çalıştığını gösterdi. 
Türkel Süleymanoğlu icadıyla ilgili, “Yağlı tabaka hücrede “yemek” zannı uyandırdığından hücre, 
bağışıklık karşıtı ögenin içeri geçmesine izin vermez ve bu ögeyi kendinde tutar. Oysa virüs havada 
değil, hücrede çoğalır. Lipit tabakanın bozulması durumunda ise hücre yabancı cismi hemen tanır ve 
savaşmaya başlar” açıklamalarında bulunup maskenin iki pil, çip, devre kartı ve koruyucu zardan 
oluştuğunu, farklı metallerin alaşımından yapıldığını, isteğe bağlı olarak açılıp kapatılabildiğini ekledi. 
Buluş sahibi ayrıca maskeye vücut ısısını gösteren küçük ekran yapmayı planladığını, gerekli görülürse 
gözlük de eklenebileceğini belirtti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.minval.az/news/123977227
https://m.minval.az/news/123977227
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TÜRKMENİSTAN ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAYI 
ARTTIRIYOR 

 

8 Nisan günü Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, sağlık, eğitim ve 
spordan sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Pürli Agamuradov ve Eğitim Bakanı M. 
Geldinıyazov’un da katıldıkları toplantı gerçekleştirdi. 
Türkmenistan Devlet Başkanı, 7-14 yaş grubu için Altın Nesil çocuk kurumunu kurma talimatı verdi. 
Türkmenistan’da 14 yaş üzeri gençlerle Mahtumkulu Gençlik Birliği ilgilenmektedir. 
Devlet Başkanı ayrıca, öğrenci sayısı 300’ü aşan okullarda eğitim psikoloğu iş alanının oluşturulması 
gerektiğine dikkatleri çekti. 
Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov toplantıda çocuklar ve gençlerin inovasyon alanına 
yönelebilmelerine yardımcı olacak robotik çalışmalar üzerine uzmanlaşmış ortaokullar açmanın 
önemini de vurguladı. 
Bunların yanı sıra çocukların eğitime olan ilgilerini arttırmak ve onları teşvik etmek amacıyla 
öğrencileri altın, gümüş ve brozn madalyalar ile ödüllendirmek ve üst sınıfların öğrencilerine Devlet 
Başkanlığı burslarının verilmesi gibi konularla ilgilenecek devlet merkezi kurma talimatı verildi. 
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TÜRKİYE, UNESCO LİSTESİNE DÖRT KÜLTÜREL 
UNSURLA BAŞVURDU 

 

 
 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı biri Türkiye’ye ait, üçü birkaç ülkeye ortak değerler 
olmak üzere dört kültürel mirasını UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydettirme başvurusunda bulundu. 
Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı 
Sanatı” dosyasını, Azerbaycan ile birlikte “Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı” ve “Çay 
Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü” dosyalarını sundu. Dördüncü dosya 
ise Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’la ortak başvurulan 
“Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği”  dosyasıdır. 
Türkiye, 18 unsur ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne 
kaydolan 178 ülke içerisinde listeye en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.  
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