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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ  
ТАУАР АЙНАЛЫМЫН ҰЛҒАЙТТЫ 

 
 
5 қаңтарда Түркияның Сауда министрлігі 2019 жылдың қараша айында Түркия мен 
Әзербайжан арасындағы тауар айналымы 189.128 миллион долларды құрап, өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 25,610 миллион долларға артқанын хабарлады. 
2019 жылдың қаңтар-қараша айларында Түркия мен Әзербайжан арасындағы тауар айналымы 
2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 106,541 миллионға артып, 1,798 миллиардтан 
асты. 
Айта кетсек, Түркияның 2019 жылғы қарашада сыртқы сауда айналымы 33,240 миллиард 
долларды құрады. Көрсетілген мерзімде түрік экспорты 2018 жылдың қарашасымен 
салыстырғанда 0,1 пайызға артып, 15,503 миллиард долларды құрады. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН АҚШ «АШЫҚ АСПАН»  
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙДЫ 

 

 
 
Қазақстан мен Америка тараптары «ашық аспан» қағидаларын қарастыратын әуе қатынасы 
туралы келісімді бекітті. 
Екі ел арасындағы қол қойылған құжат екі ел арасында ұшуды жүзеге асырғысы келетін 
авиакомпаниялардың мүмкіндіктерін кеңейтеді. 
Сонымен қатар, комитет бұл келісім әуе тасымалдаушыларының санына, бағыттары мен ұшу 
жиілігіне, оның ішінде әуе еркіндігінің «бесінші дәрежесіне» шектеулер қойылмайтын атап 
өтті. 
Бұл келісіммен құқықтық базаны регламенттеу жүзеге асырылатын болады. Қол қойылған 
құжаттан жан-жақты байланыстарды, туризмді дамыту сияқты бірқатар оң нәтижелер күтілуде. 
Айта кетсек, 2019 жылдың қараша айының басында Қазақстанда 10-нан астам әуежай «ашық 
аспан» режимінде жұмыс істей бастайтыны белгілі болды. Тиісті жарлыққа Қазақстан 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды. 
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Қарағанды, Өскемен, Павлодар, Көкшетау, Тараз, 
Петропавл және Семейде рейстер санына шектеулер алынып тасталды. Бұл режим үш жыл 
бойы жұмыс істейтіні атап өтілді. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ  
ЖӨНІНДЕ ТҮРКІМЕН-ВЕНГР  

КОМИССИЯСЫ ОТЫРЫСЫ ӨТЕДІ 
 

 
 
20-21 қаңтарда Венгрияның астанасы Будапештте Экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 
үкіметаралық түркімен-венгр комиссиясының IVотырысы өтетіні жарияланды. 
Түркіменстанның Қаржы және экономика министрі Батыр Базаров бастаған түрікмен 
делегациясының құрамында түрікмен кәсіпкерлері – Түрікменстан өнеркәсіпшілері мен 
кәсіпкерлері одағының өкілдері болады. 
Келіссөздер аясында ауыл шаруашылығы, тоқыма, егіншілік, нан өндірісі, шұжық және құс 
өсірумен айналысатын түрікмен кәсіпкерлері венгр тарапымен ынтымақтастықтың мүмкіндік 
жолдарын талқылайтын дөңгелек үстел өтеді деп жоспарлануда. 
2017 жылдың маусым айында Түрікменстан астанасы Ашхабадта өткен үкіметаралық 
түрікмен-венгерлік комиссияның алдыңғы III отырысында сауда-экономикалық саладағы 
ынтымақтастықты нығайту бойынша нақты қадамдар анықталды, бірлескен кәсіпорындар мен 
өндірістер құру арқылы тауар айналымын ұлғайту мүмкіндіктері талқыланды. 
Түрікменстаннан Венгрияға экспортталатын тауарлардың тізімін кеңейтуге ерекше назар 
аударылды. 
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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ АЛҒАШҚЫ  
ОТАНДЫҚ ЭЛЕКТРО-АВТОКӨЛІКТІ ТАНЫСТЫРДЫ   

 

 
 
27 желтоқсанда Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған алғашқы түрік электро- 
автокөлігін жұртшылыққа таныстырды. 
Бұл автокөлікті бірнеше ірі түрік компаниялары – шетелдік автомобиль өндірушілері мен 
құрастырушылары кіретін Түркияның автокөлік бастамашылық тобы (TOGG) жасап 
шығарды. Көлік корпусының дизайнымен итальяндық Pininfarina компаниясы айналысқан. 
Электро-автокөлік екі апта бұрын Италиядан әкелінді. Бір зарядтауда электро-автокөлік 500 
км жүре алады. 
TOGG басшысы Рифат Хисарджиклыоглу Түркиядағы автокөлік зауытының құрылысы 2021 
жылы аяқталады және бір жылдан кейін алғашқы автокөлік құрастыру жолынан шығады деп 
мәлімдеді. 
Түркияның солтүстік-батысындағы Бурса провинциясында электро-автокөліктерін жаппай 
өндіруге шығару жоспарлануда. Мұнда жылына бес модельден 175 мың автокөлік шығару 
жоспарлануда. Екі-үш жылдан кейін автокөлік Еуропаға назар аударып, әлемдік нарыққа 
шығады. Жобаға салынған инвестициялар 22 миллиард түрік лирасын құрайды. 
Рәсім соңында президент Ердоған алғашқы түрік электро-автокөліктің рөліне отырды. 
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ӨЗБЕКСТАНДА  
ТУРИСТІК АУЫЛ ҚҰРЫЛМАҚ   

 

 
 
4 қаңтарда Өзбекстанның Туризмді дамыту жөніндегі мемлекеттік комитеті Ташкент 
облысының Паркент ауданында «Кумушкан» туристік ауылын құру жөніндегі іс-шаралар 
жоспарының мақұлданғаны туралы хабарлады. 
Осылайша, Кумушкан махаласында суретшілер көшесі, қонақ үйлер, ұлттық тағамдар 
ауылдары, қолөнершілер, агротуризм және көпшілік кітапханасы бар туристік ауыл пайда 
болмақ. 
Аталған іс-шаралар жоспары Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің «2019-2021 
жылдардағы Ташкент облысында туризмді жедел дамыту туралы» қаулысымен бекітілді. 
«Кумушкан» арнайы аймақтарды – этникалық мәдениетті, ұлттық тағамдар ауылын, 
қолөнершілер ауылын, суретшілер ауылын және агротуризм ауылдарын құруды қарастырады. 
Сонымен қатар, мұнда қонақ үйлер, көпшілік кітапхана, жастар шығармашылығы орталығы, 
халықтық ойындар мен спорттық шоулар өтетін орын, киіз үй лагері, туристік ақпараттық 
орталықтар, кәдесыйлар мен қолөнер дүкендері, заманауи санитарлық-гигиеналық 
орталықтар, туристік медициналық көмек орталықтары, жасанды қалалар, жеті маусымдық 
шипажайларды құру және басқа да шаралар ұйымдастырылады. 
Өзбекстан премьер-министрінің орынбасары Азиз Абдухакимовтың айтуынша, қазір осыған 
ұқсас жұмыстар бірқатар облыстарда жүргізіліп жатыр, адамдарға жаңа туристік қызметтер 
мен туристерге арналған қонақ үйлер ұйымдастыру арқылы жаңа жұмыс орындарын құру 
және кірістерді көбейту жолдары түсіндіріліп жатыр. 
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BLOOMBERG ЖӘНЕ CNN  
ҚЫРҒЫЗСТАНДЫ ЕҢ ҮЗДІК ДЕМАЛЫС  

ОРЫНДАРЫНЫҢ БІРІ АТАДЫ 
 

 
 
Bloomberg халықаралық агенттігі мен CNN Travel телеарнасы 2020 жылы баруға ұсынылған 
жерлерге рейтинг берді. Хит-шерулер әлемнің жүргізуші турагенттерінің пікірінен 
негізделген. Демалу үшін ең үздік орындардың бірі Қырғызстан болды, оны мамандар 
«Орталық Азияның інжу-маржаны» деп атады. 
Рейтинг авторлары Қырғызстан жылдың кез-келген уақытында демалуға тамаша орын 
екендігіне сенімді. Қыста Қаракөл тау шаңғысы курортында, жазда Тянь-Шань тауларында 
атпен серуендеп жүре аласыз. Рас, суықта таулар мен көлдердің кейбір бөліктері қолжетімді 
болмауы мүмкін, сондықтан маусымнан тыс нұсқаны таңдаған дұрыс. 
Ауа-райы мен бюджет жағынан ең тиімді мамырдан қыркүйекке дейінгі аралық болып 
саналады. 
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