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БАКУДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ 
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ ӨТТІ 

 

 
 
30 қаңтарда Халықаралық Түркі академиясы Әзербайжанның астанасы Бакуде маңызды іс-
шаралар өткізді. 
Осы күні Халықаралық Түркі академиясы Ғылыми Кеңесінің кезекті III отырысы да өтті. 
Шараға Әзербайжан Республикасының Білім министрі Джейхун Байрамов, Халықаралық 
Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің жауапты хатшысы Қанат Сарсембаев, Қырғыз Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің статс-хатшысы Жапаркул Ташиев, Білім министрлігі білім және тәрбие 
жұмыстары жөніндегі кеңесінің төрағасы Бурханеттин Донмез және Әзербайжан Ғылым 
академиясының президенті Рамиз Мехдиев қатысты. 
Сонымен қатар шараға Түркі әлеміндегі ғылым-білім салаларының басшылары, атап айтқанда, 
Түркі Кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев, ТүркПА-ның бас хатшысы Алтынбек 
Мамаюсупов, Түркі мәдениеті мен мұралары қорының басшысы Гюнай Эфендиева, 
ТҮРКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал Чакыджы, сондай-ақ Қазақстан, Қырғызстан, 
Түркия және Венгрия елдерінің Төтенше және Өкілетті елшілері қатысты.  
Ғылыми кеңес мүшелері 2019 жылы атқарылған жұмыстарға жоғары баға беріп, 2020 жылға 
арналған жұмыс жоспарын бекітті және келесі кездесуді Түркияда өткізуге уағдаласты. 
Кездесу барысында қырғыз тарапы Халықаралық Түркі академиясы Ғылыми кеңесі 
төрағасының міндетін Әзербайжан өкіліне тапсырды. 
Ғылыми кеңес мүшелері бұдан басқа да бірқатар маңызды мәселелерді талқыға салды. 
Осы күні Бакуде Халықаралық Түркі академиясының бас болуымен және Л.Н.Гумилев 
атындағы Евразиялық Ұлттық университетінің қолдауымен  Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығы бойынша ұйымдастырылған Абай 
жылының салтанатты ашылу рәсімі өтті.  
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Абай жылының салтанатты ашылу рәсіміне Түркі кеңесінің бас хатшысы Бағдат Әміреев, 
Халықаралық Түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі, ТүркПА-ның бас хатшысы 
Алтынбек Мамаюсупов, Түркі мәдениеті мен мұралары қорының жетекшісі Гюнай 
Эфендиева, ТҮРКСОЙ бас хатшысының орынбасары Билал Чакыджы, Әзербайжан Ғылым 
академиясының президенті Рамиз Мехдиев, Баку мемлекеттік университетінің ректоры 
Эльчин Бабаев, Евразия жазушылар одағының төрағасы Якуб Өмероғлы, Әзербайжан 
Жазушылар одағының төрағасы Анар Рзаев, сондай-ақ Қазақстан, Қырғызстан, Түркия, 
Венгрия және Әзербайжан елдерінің төтенше және өкілетті елшілері, осы елдердің білім, 
ғылым министрліктерінің жауапты өкілдері қатысты. 
Шара барысында Әзербайжан Ғылым академиясындағы Низами атындағы әдебиет 
институтының ғылыми қызметкері Тұран Теймурдың «Мұхтар Әуезовтің «Абай» 
романындағы көркемдік мәселелер» атты монографиясының тұсаукесері өтті. Сонымен бірге 
Бакуде ашылған Абай орталығына Халықаралық Түркі академиясы басып шығарған 50-ден 
астам кітап тапсырылды.  
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АШХАБАДТА КАСПИЙ ӘРІПТЕСТІГІ  
МӘСЕЛЕЛЕРІ ТАЛҚЫЛАНДЫ 

 

 
 
29 қаңтарда Түркменстанның астанасы Ашхабадта Каспий теңізінде жүзу қауіпсіздігі 
саласындағы ынтымақтастық туралы хаттама жобасын талқылау жөнінде Каспий маңы 
мемлекеттерінің өкілдерінің VI кездесуі өтті. Шараға Әзербайжан, Иран, Қазақстан, Ресей 
және Түркменстан делегациялары қатысты. 
Кездесуді Түркменстанның Сыртқы істер министрлігі, Каспий теңізі институты мен 
Өнеркәсіп және коммуникация Министрлігінің «Türkmen deňiz derýa ýollary» агенттігі 
ұйымдастырды. 
Каспийдегі сындарлы ынтымақтастықты нығайту позитивті бейтараптық, тату көршілестік 
және «ашық есіктер» қағидаттарына негізделген Түркменстанның сыртқы саясатының басым 
бағыттарының бірі болып табылады. 
Еуразияның қарқынды дамып келе жатқан геосаяси және экономикалық орталықтарының бірі 
ретінде танылған Каспий аймағының жан-жақты әлеуетін іске асыру жағалаудағы мемлекеттер 
құрған нормативтік-құқықтық базаға ықпал етуге шақырады. 
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ҚАЗАҚСТАН ӨЗБЕКСТАНҒА  
АВТОКӨЛІКТЕР ЖЕТКІЗБЕК 

 

 
 
Орталық Азиядағы екі бауырлас ел арасында Қазақстаннан Өзбекстанға автокөліктердің 
экспортын ұлғайту туралы келісім жасалып, Қазақстан Өзбекстанға автокөліктерді  шамамен 
12 миллион долларға жеткізуді жоспарлап отыр. 
Тараптар «СарыарқаАвтоПром» алаңында бірлесіп өндірілген автокөліктердің экспортын 
ұлғайтуға уағдаласты. Ынтымақтастық туралы тиісті келісімге премьер-министр Асқар 
Маминнің қатысуымен өткен Ұлттық павильондағы Chevrolet модельдерінің тұсаукесер 
рәсімінде KazakhExport басқарма төрағасы Руслан Ысқақов пен «Узавтосаноат» басшысы 
Шавкат Өмірзақов қол қойды. 
Бұл құжатта Өзбекстанға қазақстандық автокөліктердің экспортын қаржыландыру бойынша 
қаржы-сақтандыру құралдарын қолдануды қарастырады. Келісім аясында  JAC S3 және JAC S5 
маркалы 766 автокөлікті жеткізуге 11,8 миллион долларлық алғашқы келісім жасалды. 
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АНТАЛИЯ ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ТИІМДІ  
ДЕМАЛЫС ОРНЫНА АЙНАЛДЫ 

 

 
27 қаңтардағы Manchester Evening News хабарлауы бойынша оңтүстік түрік шипажайы 
Анталия ең үнемді демалыс орнына айналды. 
«Түрік провинциясына әлемнің түкпір-түкпірінен келген туристердің танымалдығына 
қарамастан, бағалары айтарлықтай төмен болып, курортты әлемдегі ең арзан қала атағына 
айналдырды», – делінген хабарламада. Сонымен, 2019 жылы Анталияға рекорд саны бойынша 
15 миллионан астам туристер келген. 
Бұған дейін Turkish Airlines бұл провинцияға жаңа бағыттар қосуды ұйғарып, соңғысы 
Британияның Бирмингемді Анталия әуежайымен байланыстырды. Жаңа бағыт бойынша 
рейстер 3 маусымда басталып, аптасына екі рет орындалады. 
Ескере кетсек, Түркия экономикалық өсуді ынталандыру үшін туризмнен түсетін табысты 
көбейтуге тырысып келеді. Бұдан басқа, үкімет өндірістің өсуін ынталандыру үшін 
туроператорларға салынатын салықты азайтып, елдің шетелде алға жылжуына көп қаржы 
жұмсады. 
Сондай-ақ, 2019 жылдың жазында Анталия бір күнде келетін туристер саны бойынша рекорд 
орнатқанын атап өткен жөн. 
«Құттықтаймыз, Анталия. Бұл барлық уақыттағы рекорд. 2019 жылдың 8 маусымында келетін 
жолаушылар саны 85 мың 205 құрады», - деп жазды 9 маусымда Twitter-де Анталия 
губернаторы Мунир Каралоглу. 
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ӨЗБЕКСТАНДА КӨРНЕКТІ ТҰЛҒАЛАРҒА 
АРНАЛҒАН КӨРКЕМ ФИЛЬМДЕР ТҮСІРІЛМЕК 

 

 
 
«Өзбеккино» ұлттық агенттігі мен Самарқан облысының әкімдігі Өзбекстанның көрнекті 
тарихи тұлғаларына арналған фильмдерді түсіру туралы келісімге келді. 
Солардың бірі - шөл далада парсы әскерлерінің едәуір бөлігін өлтірген сақ тайпасының 
шопаны Ширак туралы сериал. 
Тағы бір жоба – белгілі ағартушы, жадидизмнің көрнекті қайраткерлерінің бірі, көрнекті 
жазушы және драматург Махмудхожа Бехбуди туралы көркем фильм жасау. Айта кетсек, биыл 
Өзбекстанда Махмудхожи Бехбудидің 145 жылдық мерейтойы кең көлемде аталып өтпек. 
Келісімге түсінік берген «Узбеккино» басшысы Фирдавс Абдахаликов Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиёевтің Олий Мажлиске (Өзбекстан Парламенті) жолдауында ұлттық 
батырларды еске алудың маңыздылығы туралы айтқан бастамалары жүзеге асырыла 
бастағанын атап өтті. 
Сондай-ақ, Самарқан облысының әкімшілігіне жоғарыда аталған фильмдерді жасаудағы 
бастамасы мен көмегі үшін алғыс білдірілді. 
Ширак туралы телехикаяның сценарийін Назар Ешонқұл деген лақап атпен танымал жазушы, 
сценарист, 20-дан астам сериал және көркем фильм сценарийлерінің авторы Назар 
Холикулов жасаған. «Узбеккино» жоғарыда аталған фильмдердің режиссерлерін конкурстық 
негізде іріктеуді жоспарлап отыр. 
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ҚЫРҒЫЗСТАНДА ҚАР  
БАРЫСЫН ҚҰТҚАРЫП ҚАЛДЫ 

 

 
 
Қырғызстанда браконьерлер 70-тен астам бытыра оқ атқан қар барысын құтқарып қалды. Оқ 
тиген жаралы аңды Көк-Ой ауылының тұрғындары тауып алып, оған көмектесе алды. 
Құтқарылған қар барысы қалпына келеді. Қырғызстанда ол батылдық пен шыдамдылықтың 
үлгісі болған батырға айналды. Мал дәрігерлері бір көзі соқыр аңның басынан бірнеше 
бытыра оқты алып тастады. Қазір ол оңалту орталығында. 
Қызыл кітаптың жыртқышы «Джабарс» лақап атымен аталып, көпшілік арасында үлкен 
резонанс тудырды. Көптеген азаматтар орталыққа қоңырау шалып, барыстың денсаулығы 
туралы біліп, оған тамақ алып келеді. 
Дүниежүзілік жабайы табиғат қорының мәліметтері бойынша жабайы мысықтардың бұл 
түрінің саны жеті мыңнан аспайды. 
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