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ELBAŞI NAZARBAYEV’İN BAŞKANLIĞINDA 

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ 

 

24 Nisan günü Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev, 

video konferans yöntemiyle Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi. Söz konusu toplantıda 

koronavirüs salgını ile mücadele, ülke ekonomisini destekleme ve kriz sonrasında kalkındırma 

konuları ele alındı. 

Elbaşı, küresel tehditle ilgili gelişmelerin iç açıcı olmadığının altını çizip 

koronavirüsün sonuçlarının dünya ekonomisinin önemli sistemlerini etkilediğini, Uluslararası Para 

Fonu uzmanlarının durumu Dünya Ekonomik Bunalımıyla karşılaştırdıklarını, 170 ülkede kişi başına 

düşen gelirin azalacağı tahminlerinde bulunduklarını belirterek “Sanayi üretiminde İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra yaşanacak en büyük çöküş beklenmektedir” sözlerini söyledi ve sıkıntıların 

üstesinden gelmek için Kazakistan’ın şimdiden etkili önlemler alması gerektiğini vurguladı. 

“İlk olarak ülkeler ekonomik stratejilerini gözden geçirmekte. Bu konuda ülkenin kendi kendine 

yetiyor olması, üretim ve mali zincirin sağlam olması önemlidir. İkinci olarak, öncelikli yeni sektörler 

oluşacak. Verimsiz sektörler kaybolacak. Birileri üste geçecek ve ekonomiyi kalkındırıp insanlara 

istihdam sağlayacak. Üçüncü olarak büyük krizlerin tamamı dünya düzenin teknolojik ve ekonomik 

döngüsel değişimiyle bağlantılır. Şimdi de eski model kırılmakta” bilgilerini verdi Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev. 

Sosyal ve ekonomik kalkınmada yeni yaklaşımların öneminin altını çizen Elbaşı, Kazakistan’ın 

küresel tehdidin üstesinden gelmek için gereken kaynaklara sahip olduğunu belirterek “Her şeyden  

önce kapsamlı krizle mücadele önlemleri alınmalı... Şimdiden ekonomiyi canlandırma ve kriz sonrası 

kalkınma programlarına başlatılmalı. Temel sektörler, gelecek ekonomi, şehir ve köyleri geliştirme, 

sosyal alanlar, mali sistem için önemli yönler tespit edilmeli.” dedi. 

Devlet yönetiminin her düzeyinde etkin çalışması gerektiğini de hatırlatan Güvenlik Konseyi Başkanı 

sözlerinin sonunda ülkenin 2020 yılı krizinden sonra kalkınması için oluşturulacak yeni vizyonların 

sadece durumu atlatmada değil, aynı zamanda devlet için etkili yararlar sağlamada da yardımcı 

olacağını vurguladı. 
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TÜRKİYE ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 

BAYRAMINI KUTLADI 

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması 

yaptı.  

Cumhurbaşanı konuşmalarına TBMM’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetin kurucusu  Mustafa Kemal 

Atatürk ile tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ederek başlayıp “Bundan tam bir asır önce 

Ankara’da dualarla, tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle açılan Büyük Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal 

edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Türkiye 

Cumhuriyet Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. 23 

Nisan günü demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli sembolüdür.” dedi. 

Recep Tayyip Erdoğan ayrıca 23 Nisan gününün aynı zamanda Türk milletinin evlatlarına verdiği 

değerin, gençlerine güveninin de bir işareti olduğunun altını çizdi. 

Türkiye Devlet Başkanı Türk halkının ve tüm İslam dünyasına hayırlı Ramazanlar diledi. 

23 Nisan kutlamaları Türkiye’de bu yıl yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin alınan önlemler 

çerçevesinde yapıldı. 

Ancak vatandaşlar saat 21.00’da balkonlarına çıkıp hep birlikte İstiklal Marşı söylediler. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklarla birlikte İstiklal Marşını seslendirdi. 
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ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLARI 

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

 

22 Nisan 2020 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye 

başlarken İslam Dünyasında başlayan Ramazan ayı dolaysıyla iyi temennilerde bulunup kardeş 

devletlere sağlık, esenlik ve refah dilediler. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı mevkidaşının ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 

kutladı. 

Görüşmede özellikle Covid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel 

gelişmeler ele alındı. Bu bağlamda Devlet Başkanları 10 Nisan günü video konferans yoluyla 

gündemle ilgili gerçekleşen Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesinin verimli 

sonuçlarını takdir ettiler. 

Varılan anlaşmalara göre yakın günlerde tecrübe değişiminde bulunma, çalışmaları koordine etme ve 

sorunlara hızlı çözümler üretme amacıyla Türk Konseyine üye ülkelerin sağlık ve ulaştırma 

bakanlarını bir araya getirecek video konferansların düzenlenmesi beklenmektedir. 

Telefon görüşmesi sırasında dünya siyaseti ve bölgesel iş birliğine ilişkin birtakım meseleler de 

değerlendirildi. 
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AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKMENİSTAN’IN KÜÇÜK VE 

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİNİ DESTEKLEYECEK 

 

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Orta Asya: Ticarete 

İstekli Olma – Orta Asya’da bölgesel ve uluslararası ticarete destek” projesinin uygulanmasıyla ilgili 

konuları görüşmek üzere bir video konferans düzenlendi. 

Avrupa Birliği, Birlik tarafından finanse edilen “Orta Asya: Ticarete İstekli Olma – Orta Asya’da 

bölgesel ve uluslararası ticarete destek” projesi kapsamında Türkmenistan’ın küçük ve orta ölçekli 

işletmelerini destekleyecek. Konu, 23 Nisan günü Türkmenistan Dışişleri Bakanlığınde ele alındı. 

Videokonferansa Uluslararası Ticaret Merkezi uzmanları, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 

Bakanlığı, Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ve Türkmenistan Merkez Bankası yetkilileri katıldı.  

“Orta Asya: Ticarete İstekli Olma – Orta Asya’da bölgesel ve uluslararası ticarete destek” projesi, 

ülkenin ticari potansiyelini arttırmaya yönelik bir programdır. Program, ilgili sektörün rekabet 

gücünü arttırmayı, küçük ve orta ölçekli girişimler için strateji hazırlamayı öngörür. 

Katılımcılar ekonomik entegrasyonu ulusal ve uluslararası düzeyde arttırmak için çabaları birleştirme 

hususunda fikir birliğine vardılar. 

Uluslararası Ticaret Merkezi, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 

ve Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) bağlı ve gelişmekte olan ülkelerle geçiçli ekonomiye sahip 

ülkelere uluslararası ticaret konusunda teknik destek sağlayan kuruluştur. 

 

 

 

 

 

 

https://eksisozluk.com/?q=birle%c5%9fmi%c5%9f+milletler+ticaret+ve+kalk%c4%b1nma+konferans%c4%b1
https://eksisozluk.com/?q=unctad
https://eksisozluk.com/?q=d%c3%bcnya+ticaret+%c3%b6rg%c3%bct%c3%bc
https://eksisozluk.com/?q=wto
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI YENİ DOĞAL  

GAZ HATTINI AÇTI 

 

24 Nisan günü Azerbaycan’ın Abşeron bölgesinde Hızı ilçesi Ağdere kentinden Sumgayıt şehrine 

kadar döşenen doğal gaz borusunun açılış töreni yapıldı. Törene Azerbaycan Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı. Devlet Başkanı açılış münasebetiyle yaptığı konuşmada:  

“Bugün Sumgayıt şehrine sürekli gaz sağlamada çok önemli bir gündür. Biz Sumgayıt şehrine yeni 

alternatif gaz hattı döşemiş bulunmaktayız. Bu münasebetle bütün Sumgayıtlıları tebrik etmek 

istiyorum. Bugüne kadar Sumgayıt’a tek hat üzerinden gaz temin edilirdi. Elbette ki, Sumgayıt’ta son 

yıllarda boy gösteren yeni sanayi müessiseleri ek kapasiteye  ihtiyaç duyuyordu. Bunu nazara alarak 

yeni gaz hattı döşememiz gerekti. Gaz hattının uzunluğu 60 kilometredir. Bu, büyük bir inşaat 

projesidir. Kısa süre içerisine  kullanıma sunuluyor. ... Bugün Sumgayıt sadece Azerbaycan’ın değil, 

Güney Kafkasya’nın ikinci büyük ve çağdaş sanayi şehridir. 

... Bir daha belirtmek isterim ve bütün vatandaşlar bunu bilsinler, biz hiç bir sosyal projeyi 

durdurmayacağız, hiç bir sosyal programa son vermeyeceğiz. ... Ben eminim ki, biz şehri bundan 

sonra da birlikte geliştireceğiz ve daha gözel şartlar sağlayacağız. Sizi ve bütün Sumgayıtlıları tebrik 

ederim.  
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI OHAL 

DURUMUNDAN AŞAMA AŞAMA ÇIKMA KONUSUNU 

DEĞERLENDİRDİ 

 

25 Nisan günü Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Cogorku Keneş (Meclis) 

Başanı Dastanbek Cumabekov ve Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Muhammedkali Abılgaziyev ile 

bir araya geldi. 

Toplantıya katılanlar ülkenin epidemiyolojik durumu, devlet kurum ve kuruluşlarının ekonominin 

olumsuz etkilerini en aza indirme ve kriz sonrası dönemde ilk aşamada yapılacak çalışmalar hakkında 

görüş alışverişinde bulundular. 

M. Abılgaziyev Kırgızistan Hükümetinin krize karşı önlemleri ile koronovirüsün ülkede daha fazla 

yayılmasına önleme çalışmaları hakkında bilgi sundu. 

Bu bağlamda ülkenin epidemiyojik durumunun sıkı kontrol altında tutulduğu ve hastaların 

iyileşmelerinde artış görüldüğü vurgulandı. 

S. Ceenbekov ülkenin durumuna göre bazı bölgelerde ve genel olarak Kırgızistan’da aşama aşama 

ekonomik faaliyeleri canlandırma çalışmalarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 

Devlet Başkanı ayrıca, hastalık vakalarının en çok görüldüğü bölgeler başta olmak üzere ülke 

genelinde gereken karantina ve sıhhiye önlemlerine uyulması gerektiğine dikkatleri çekti. 
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