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ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ СЫРТҚЫ  
ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ 

 

 
 
6 ақпанда Бакуде Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесіне (Түркі кеңесі) мүше 
мемлекеттердің Сыртқы істер министрлерінің кезектен тыс отырысы өтті. 
Отырысқа Түркияның Сыртқы істер министрі – Мевлют Чавушоглу, Әзербайжаннан – Эльмар 
Мамедяров, Қырғызстаннан – Чингиз Айдарбеков, Қазақстаннан – Мұхтар Тілеуберді, 
Өзбекстаннан – Абдулазиз Камилов, сондай-ақ Түркі Кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Амреев 
қатысты. 
Отырыста ұйымға мүше елдер арасындағы ынтымақтастықты кеңейту, Түркі Кеңесінің 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы, сонымен қатар Будапешттегі Кеңес кеңсесінің 
қызметін кеңейту мәселелері талқыланды. 
Сонымен қатар, Түркі кеңесіне мүше елдердің Сыртқы істер министрлерінің кезектен тыс 
отырысында ТМЫК Құрметті төрағасы туралы ережені бекіту туралы шешім қабылданды. 2019 
жылдың қазан айында Түркі Кеңесінің VII саммитінде Түркі Кеңесінің құрметті төрағасы 
мәртебесі Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа берілген 
болатын. 
Бұдан басқа, Бакудегі сапары аясында Түркияның Сыртқы істер министрі М.Чавушоглу 
әзербайжандық әріптесі Э.Мамедяровпен, Қырғызстан Сыртқы істер министрі 
С.Айдарбековпен және Түркі кеңесінің Бас хатшысы Б.Әмреевпен екіжақты кездесулер өткізді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАН 
ПРЕЗИДЕНТІНЕ ҚОҢЫРАУ ШАЛДЫ 

 

 
 
3 ақпанда қырғыз тарапының бастамасымен Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай 
Жээнбеков пен Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев арасында 
телефон арқылы сөйлесу өтті. 
Көршілес екі түркі мемлекетінің басшылары қазақстан-қырғыз стратегиялық серіктестігі мен 
одақтастық қатынастардың қазіргі жағдайы мен одан әрі нығайту туралы талқылады. 
Тараптар 2019 жылғы қарашада Қазақстан Президентінің Қырғызстанға мемлекеттік 
сапарынан кейінгі қол жеткізілген уағдаластықтарды сапалы орындау қажеттігін атап өтті. 
Әңгіме барысында кедендік шекараларда жүктерді тасымалдау рәсімдерін жеңілдету мақсатында 
цифрлық технологиялар саласындағы өзара мәселелері де талқыланды. 
Осы мүмкіндікті пайдаланып, Сооронбай Жээнбеков Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қытайдың 
Ухань қаласынан Қырғызстан азаматтарын эвакуациялауда көрсеткен көмегі үшін Қазақстанға 
алғысын білдірді. 
Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан Қытайдан арнайы бортпен Қазақстан және Беларусь 
азаматтарымен бірге 18 қырғыз студентін Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтанға жеткізуге 
көмек көрсеткен болатын. 
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ӨЗБЕК-БРИТАНИЯ  
МҰНАЙ КЕЛІСІМІ ДАЙЫНДАЛУДА 

 

 
 
5 қаңтарда Өзбекстан Республикасының Энергетика министрі Әлішер Сұлтанов 
Ұлыбританияның Өзбекстандағы Елшісі Тимоти Торлотпен кездесу өткізіп, British Petroleum 
және SOCAR компанияларының қатысуымен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 
мәселелерін талқылады. 
Қазіргі уақытта Өзбекстанның Энергетика министрлігі, British Petroleum және SOCAR 
компаниялары Арал теңізіндегі кен орнын игеру үшін өнімді бөлу туралы келісімді дайындауда. 
2020 жылы ақпанда Келісімнің негізгі шарттарын талқылау үшін SOCAR және British Petroleum 
мамандары келеді деп жоспарлануда. 
Сонымен қатар, өзбек тарапы Ұлыбританиядан жобаны техникалық бағалауды жеделдетеді деп 
күтеді. 
Бұған дейін, 2019 жылдың мамырында «Узбекнефтегаз», SOCAR және BP Exploration (Caspian 
Sea) Өзбекстанның солтүстік-батысындағы Үстірт аймағының Арал, Самско-Қосбұлақ және 
Бәйтерек инвестициялық блоктарын барлау әлеуетін бағалау бойынша бірлескен зерттеу 
келісіміне қол қойды. 
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ТҮРКМЕНСТАН ДУБАЙДА 
ТАПИ ЖОБАСЫН ҰСЫНБАҚ 

 

 
 
24-25 ақпанда Дубайда (БАӘ) «Түркменстанның мұнайы мен газы» роуд-шоуы аясында 
жоспарланған Түркменстан-Ауғанстан-Пәкістан-Үндістан (ТАПИ) газ құбырының құрылысы 
бойынша жобаның тұсаукесерін жариялады. Роуд-шоуды Turkmen Forum және Gaffney, 
Cline&Associates қолдауымен «Түркменгаз», «Туркменнефть» және «Түркменгеология» 
мемлекеттік корпорациялары ұйымдастырмақ. 
Форум барысында ТАПИ трансұлттық газ құбырын табиғи газбен қамтамасыз ету үшін алып 
«Галқыныш» кен орнын игерудің келесі кезеңін жүзеге асыруда серіктестік мүмкіндіктерін 
қарастыру жоспарлануда. 
Сонымен қатар, форумда бірқатар бағыттар бойынша іскерлік серіктестіктің болашағы 
талқыланады. Олардың ішінде Каспий теңізінің түркмен секторындағы лицензиялық 
блоктардағы кен орындарын игеру; жетілген алқаптарда өндірісті оңтайландыруға ықпал ететін 
жаңа технологияларды енгізуге инвестициялар тарту; игеруі қиын кен орындарына, газ-химия 
жобаларына инвестициялар тарту. 
Әлемнің 20-дан астам елінен 80 компания мен департаменттің 200 делегаты бұл шараға 
қатысатындықтарын растады. Шетелде мүдделі тараптармен іскерлік келіссөздер 
қарастырылған. 
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ҚАЗАҚСТАН АЛТЫН ҚОР САҚТАЙТЫН  
ЕҢ ҮЗДІК  20 ЕЛ ҚАТАРЫНА ЕНДІ  

 
 

 
 
Қазақстан Ұлттық Банкі Telegram желісінде 2019 жылдың қорытындысы бойынша елдің алтын-
валюта резервтеріндегі алтын қоржыны шамамен 387 тоннаны, яғни 19 млрд. АҚШ долларды 
құрайтынын хабарлады. 
«2019 жылдың аяғында алтын-валюта резервтеріндегі алтын қоржын шамамен 387 тонна немесе 
19 млрд. АҚШ долларын құрады. Дүниежүзілік Алтын Кеңесінің алдын-ала мәліметтері 
бойынша, Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша әлемдегі алғашқы 20 елдің қатарына кіреді. 
Алтынды сатып алудың басым құқығын одан әрі іске асыру алтын өндіруші өнеркәсіптің 
дамуына серпін беріп, Қазақстанның әлемдік рейтингтегі орнын жақсартуға мүмкіндік береді », 
- деді ол. 
Қазақстанның бұл жетістігін бүкіл түркі әлемінің дамуындағы маңызды қадам деп санауға 
болады. 
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ТҮРКИЯ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ  
САПАЛЫ БАЛДЫ ӨНДІРЕДІ 

 

 
 
Түркияның ара өсірушілер одағының басшысы Зия Шахин Түркия қарағай балына деген 
ғаламдық қажеттіліктің 92 пайызын қанағаттандырып қана қоймай, әлемдегі ең сапалы бал 
өндіретін ел екенін айтты. 
З.Шахиннің айтуынша, өткен жылы Түркияда 104 мың тонна қарағай мен гүлді бал өндірілген. 
Биылғы жыл жемісті болады. «Біздің елде жылына 40 мың тоннаға жуық қарағай балдары 
өндіріледі. Түркия қарағай балына деген әлемдік қажеттіліктің 92% -ын қанағаттандырады », – 
деді З. Шахин. 
Түрік омарташылары болашақта дәріханаларда сатылатын бал өндіруді жоспарлап отыр. 
Түркияның ара өсірушілер одағының мәліметтері бойынша, бүкіл елде 65 мың отбасы 
омарташылықпен айналысады. 
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