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ӘЗЕРБАЙЖАНДА  
ПАРЛАМЕНТТІК САЙЛАУ ӨТТІ  

 

 
 
9 ақпанда Әзербайжан Республикасында мерзімінен бұрын Милли Мәжіліс парламенттік 
сайлауы өтті. Қазіргі уақытта 125 сайлау округтеріндегі барлық сайлау учаскелерінің 
хаттамалары Орталық сайлау комиссиясына келіп түсті. 125 округтің 5573 сайлау 
учаскелерінен алынған хаттамалар туралы мәліметтер жарияланды. Жетекші кандидаттардың 
алдынғы нәтижелері белгілі болды. 
Сайлау аясында 1314 кандидат тіркелді. Бұл кандидатуралардан 246 адамды 19 саяси партия, 
1057 адам – жеке, 11 адамды – бастамашыл топ ұсынған. Кандидаттардың 21% -ы әйелдер, 
79%- ы ерлер. 
Дауыс беру барысын 883 халықаралық және 77 790 жергілікті байқаушылар бақылады. 
Жергілікті бақылаушылардың 35 152-сі саяси партиялардың өкілдері. Халықаралық 
бақылаушылар 58 ел мен 59 ұйымның өкілдері болып табылады. 
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ӨЗБЕКСТАН ҚАЗАҚСТАНМЕН  
АТОМДЫ БЕЙБІТ МАҚСАТТА  

ПАЙДАЛАНУ МӘСЕЛЕСІН ТАЛҚЫЛАДЫ 
   

 
 
6 ақпанда Өзбекстан астанасы Ташкентте Өзбекстан Республикасының Энергетика 
министрлігінде Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрі Мағзұм Мырзағалиев бастаған қазақстандық делегациямен кездесу өтті. 
Кездесу барысында атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы екіжақты 
қатынастарды дамыту мәселелері жан-жақты талқыланды. Сонымен қатар, тараптар ақпарат 
саласындағы ынтымақтастық және экологиялық проблемаларды бағалау мәселелерін қозғады. 
Өзбекстанда АЭС салу жобасын жүзеге асыру, сондай-ақ ядролық қауіпсіздік саласындағы 
халықаралық-құқықтық құралдардың қолданылуы туралы толық ақпарат берілді. 
Сондай-ақ, МАГАТЭ халықаралық стандарттары мен талаптарына сәйкес, жақын арада 
Өзбекстан мен көршілес елдерде, соның ішінде Қазақстанда өзбек АЭС-терін орналастыруға 
және пайдалануға байланысты қоршаған ортаға әсерін бағалау туралы қоғамдық тыңдаулар 
өткізіледі деп хабарланды. 
Қазақстандық тарап көрші елдің атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы 
қабылдаған шараларын оң бағалады және осы салада тығыз ынтымақтастықты жалғастыруды 
ұсынды. 
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АБАЙ ЖӘНЕ ӘЛ-ФАРАБИ МЕРЕЙТОЙЛАРЫН 
ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕ МЕМЛЕКЕТТІК 

КОМИССИЯЛАРДЫҢ ОТЫРЫСЫ ӨТТІ 
 

 
 
13 ақпанда Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтанда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен Абайдың 175 жылдығы мен Әбу Насыр 
әл-Фарабидің 1150 жылдығына дайындық және оны өткізу мәселелері бойынша мемлекеттік 
комиссиялардың отырысы өтті. Іс-шараға Халықаралық Түркі академиясының президенті 
Дархан Қыдырәлі де қатысты. Айта кетсек, 2020 жылдың 30 қаңтарында Халықаралық Түркі 
академиясы Әзербайжанның астанасы Бакуде Абай жылының салтанатты ашылу рәсімін 
өткізді. Сонымен қатар Академия әл-Фарабидің мерейтойын түркі әлемінде атап өту туралы 
шешім қабылдады. 
Кездесуді ашқан Мемлекеттік хатшы Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында Абайдың 175 
жылдығы мен әл-Фарабидің 1150 жылдығын өткізу ресми түрде басталғандығын атап өтті. 
«Атап айтсақ, 21 қаңтарда Астана Опера театрында Елбасы мен Мемлекет басшысының 
қатысуымен Абайдың 175 жылдық мерекесінің ашылу салтанаты өтті. Сондай-ақ, 29 қаңтарда 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде халықаралық ұйымдардың, отандық және 
шетелдік ғалымдардың қатысуымен әл-Фарабидің 1150 жылдығын мерекелеудің ресми 
ашылуы өтті », - деді Қырымбек Көшербаев. 
Қырымбек Елеуұлының айтуынша, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес аталған 
мерейтойларға арналған барлық жоспарлар бекітіліп, орындалуда. Мемлекеттік хатшы қазіргі 
уақытта Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында атап өткендей, басты мақсат 
– бұл мерейтойларды тойлауды ысырапқа айналдыру емес, біздің данышпандарымыздың 
еңбектерін кеңінен насихаттап, білім беру және шығармашылық міндеттерді атқару екенін 
атап айтты. 



Turkic Weekly #162   International Turkic academy 
 

4 
 

ТҮРКИЯ КИБЕРҚАУІПСІЗДІКТІҢ  
ӘЛЕМДІК БРЕНДІНЕ АЙНАЛМАҚ 

 

 
 
10 ақпанда Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған Ұлттық киберқылмыскерлерге қарсы 
әрекет ету орталығының (USOM) ашылуында сөз сөйледі. Түркия басшысының айтуынша, 
ақпараттық қауіпсіздік шекара қауіпсіздігінен гөрі елдердің мүдделері үшін маңызды болып 
табылады. 
Р.Т. Эрдоған Түркияның киберқауіпсіздік саласында әлемдік брендке айналу керектігін баса 
айтты. Оның айтуынша, технологиялық прогресс пен ақпараттық технологиялардың 
дамуының аясында кибершабуылдар қаупі өзекті болып тұрғандықтан, мемлекеттерді отандық 
бағдарламалау нарығын дамытуға итермелейді. 
Р.Т. Ердоған Түркияның киберқауіпсіздік тұрғысынан Еуропада 11 орынға көтерілгенін еске 
салып, хакерлік шабуылдармен тиімді күресудің жалғыз жолы – озық технологияларды дамыту 
екендігін атап өтті. 
Сонымен қатар, ол 5G технологияларының Түркияда енгізілуіне назар аударды. «5G-ге көшу 
тек жергілікті бағдарламалық жасақтама болған жағдайда ғана жүзеге асырылуы керек. Бұл 
бағытта белсенді жұмыс жалғасуда », - деді Түркия мемлекетінің басшысы. 
Р.Т. Ердоғанның айтуынша, мәліметтер базасы Түркияның өзінде жинақталуы керек. Осыған 
байланысты жастарды кибер технологияны дамыту бағдарламаларына тарту өте маңызды. 
«Біз пайдаланушыларды қорлайтын, олардың абыройына қол сұғатын, алаяқтық жиі 
кездесетін виртуалды кеңістік құруға келіспейміз», - деп толықтырды түрік басшысы. 
USOM орталығы Түркияның ақпараттық технологиялар және коммуникациялар кеңсесінде 
кибершабуылдың кез-келген түрін анықтау және уақтылы алдын алу мақсатында құрылған. 
Орталықта тәулік бойы 150 маманнан тұратын команда жұмыс істейді. Олардың міндеті – 
түрік киберкеңістігіне төнетін кез-келген қауіпті болдырмауға бағытталған. 
Түркияның кибер қорғаныс жүйесі толығымен отандық бағдарламаларға негізделген. 
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ТҮРКМЕНСТАНДА  
МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ӨНДІРУ ӨСТІ   

 

 
 
Түркменстанда 2020 жылдың қаңтарында мұнай өндіру – 318,2 мың тонна, газ – 376 млн. 
текше метрді құрайтыны туралы ақпарат жарияланды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 
едәуір жоғарылаған. 
Осы кезеңде 110 мың тонна шикі мұнай өндірілді, бұл «қара алтынның» жалпы өндірісінің 
үштен бір бөлігі болып табылады. 
Атап айтқанда, Түркменбашы мұнай өңдеу кешендеріне әрі қарай өңдеуге 305,2 мың тоннаға 
жуық шикізат жіберілді. Қаңтарда елдің батыс аймағынан алынған табиғи газды 
тұтынушыларға жеткізу көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 117,4% құрады. 
«Туркменнефть» концерні жаңа құрал-жабдықтарды қолдана отырып, жерді барлау және 
зерттеу географиясын кеңейтуді жалғастыруда. 
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 
ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ САРАПШЫЛАРДЫ 

ҚАБЫЛДАДЫ  
 

 
 

11 ақпанда Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі Мұхаммедкали Абылгазиев шетелдік 
сарапшылармен кездесуде Қырғызстандағы туризмді дамыту мәселелерін талқылады. 
Шетелдік сарапшылар Ыстықкөл-Алматы туристік бағыты жоспарланған туристік индустрияны 
дамытудың 10 жылға арналған жоспарын ұсынды. 
- «Өткен жылы Қырғызстанға сегіз жарым миллион шетелдік келді. Олардың тек елу пайызы ғана 
туристер ретінде келген. Мемлекет туристік индустрияны дамытуға ниетті, біз оны 
экономиканың ең тиімді бөлігіне айналдырамыз. Қырғызстанға келген туристерді есепке алу 
әдістерін қайта қарау күтілуде. Шетелдік сарапшылардың бағасы назар аударуды талап етеді, біз 
оларды зерттеп, шешім қабылдауымыз керек», - деді Премьер-Министр. 
Сарапшылар Қырғызстан туристік индустриясы дамыған жетекші елдермен бәсекеге түсе 
алатынына сенім білдірді. Туризм тұрғысынан тартымды жерлердің мониторингі бар. 
Премьер-министр көктемде халықаралық сарапшылар мен әлеуетті инвесторлардың қатысуымен 
халықаралық форум ұйымдастыруды тапсырды. 
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