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ТҮРІКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ДДҰ-ЫНА  
ҰСЫНЫС БІЛДІРДІ 

 

Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердымұхамедов 8 тамыз күні Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының Бас директоры Тедрос Гебрейесуспен бейнебайланыс арқылы кездесу 
өткізді.  
Бейнебайланыс арқылы кездесу барысында Түрікменстан Президенті ДДҰ-ына COVID-19 
індетіне қарсы күрес бойынша өз ұсыныстарымен бөлісті:  

• біріншіден, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының коронавирус геномын зерттеу 
бойынша арнайы бағдарламасын дайындау; 

• екіншіден, өкпе қабынуымен күресудің аймақтық әдістерін жасау мүмкіндігін 
қарастыру; 

• үшіншіден, ДДҰ құрылымында жіті инфекциялық ауруларды емдеу мен алдын алудың 
әдістемелік орталығын құру жөніндегі мәселені қарау. 

Өз кезегінде Т. Гебрейесус Г. Бердымұхамедовке мазмұнды сөздері және маңызды 
ұсыныстары үшін ризашылығын жеткізді. Осы орайда ДДҰ тарапы түрікмен 
көшбасшысының ұсыныстарын жан-жақты зерделеуге және бірлескен жұмыстарды жүзеге 
асыруға дайын екендігін білдірді.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Turkic Weekly #186                                                                                                                              International Turkic Academy 
 

2 
 

ҚЫРҒЫЗСТАН ЖƏНЕ ТҮРКИЯ 
ПАРЛАМЕНТТЕРІНІҢ СПИКЕРЛЕРІ ТЕЛЕФОН 

АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

3 тамыз күні Қырғыз Республикасы Жогорку Кенеш Төрағасы Дастан Джумабеков пен 
Түркия Ұлы Ұлттық Жиналсының Төрағасы Мұстафа Шентоп телефон арқылы сөйлесті. 
Парламент басшылары барша мұсылман үшін қасиетті Құрбан айт мерекесімен (қырғызша – 
Курман айт, түрікше – Курбан байрамы) бірін-бірі құттықтап, бауырлас Қырғызстан және 
Түркия халықтарына ізгілік, бақ пен береке тіледі. 
Өз кезегінде Д.Джумабеков Түркия тарапына Жогорку Кенеш депуттатары, Қырғызстан 
азаматтары атынан және өз атынан  коронавирус індеті үдеген қиын кезде қырғыз халқына 
көрсеткен гуманитарлық көмегі үшін ризашылығын білдірді.    
Әңгімелесу барысында тараптар қырғыз-түрік қарыс-қатынасы мен парламентаралық 
ынтымақтастықтың маңызды мәселелері бойынша пікірлесті. 
Сонымен қатар, тараптар COVID-19 жаһандық індеті жағдайында тығыз әріптестік 
байланыстың маңызды екендігін атап өтті.  
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 ƏЗЕРБАЙЖАН ТҮРКИЯҒА ҚОМАҚТЫ  
ҚАРЖЫ САЛАДЫ 

 

6 тамызда Түркиядағы Әзербайжан кәсіпкерлер конфедерациясының өкілі Асиф Гурбан 
Түркияның Измир қаласының губернаторы Явуз Селим Кешгермен бизнес-кездесуде 
Әзербайжан бүгінгі таңда сәтті нәтиже беріп жатқан әзербайжандық SOCAR мемлекеттік 
компаниясына тиесілі Түркиядағы Petkim мұнай-химия кешеніне қомақты қаражат салғанын 
хабарлады. 
А.Гурбанның айтуынша, Әзербайжан Түркияға жеке және мемлекеттік деңгейде инвестиция 
құюда. 
«Сонымен қатар, түрік-әзірбайжан сауда-өнеркәсіп палатасы (TAC) екі ел арасындағы 
экономикалық ынтымақтастық пен тауар айналымын одан әрі арттыру мақсатында түрік-
әзірбайжан сауда-өнеркәсіп палатасының (TAC) Форумын құрды», - деді А.Гурбан. 
Өз кезегінде Я.С. Кешгер екі ел арасындағы тауар айналымы ұлғайғанын және ол өзара 
инвестициялар деңгейіне қанағаттанатынын атап өтті. 
Айта кету керек, 2020 жылдың маусым айында Түркия мен Әзербайжанның тауар айналымы 
өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 45,98 миллион долларға артып, 164,25 миллион 
долларды құрады. 
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ЕУРООДАҚ ЕЛДЕРІНІҢ СІМ БАСШЫЛАРЫ 
ТҮРКИЯМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫ ТАЛҚЫЛАЙДЫ 

 

Еуроодақтың 27 елінің Cыртқы істер министрлері 27-28 тамызда Берлинде өтетін ЕО 
Кеңесінің бейресми отырысында Түркиямен қарым-қатынасты талқылайды. 
Бұл туралы 6 тамызда Еуропалық дипломатияның басшысы Хосеп Боррелдің түрік әріптесі 
Мевлют Чавушоглумен Мальтадағы  кездесуінен кейін Брюссельде ЕО сыртқы саяси 
қызметінің таратқан мәлімдемесінде айтылған. 
«Валеттадағы келіссөздер 27-28 тамызда Берлинде өтетін ЕО Сыртқы істер министрлерінің 
бейресми кездесуінің қарсаңында өтті. Онда 13 шілдеде Брюссельде ЕО Кеңесінде өткен 
пікірталасты жалғастыру үшін Түркиямен қарым - қатынас қайтадан талқыланады», - делінген 
хабарламада. 
Сонымен қатар, құжатта «Түркия Еуроодақтың маңызды серіктесі болып табылады. ... ЕО-ға 
мүше мемлекеттер өзара қарым-қатынастардың нығаюын көргісі келеді...»,  - деп көрсетілген. 
Мальтадағы кездесу кезінде оның қатысушылары екіжақты қатынастар мен халықаралық күн 
тәртібіндегі мәселелерді, соның ішінде Ливия мен Сириядағы қақтығыстарды талқылады. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДА 13 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ 

 

 
Қазақстанның Түркістан облысының әкімдігі мен «Turkistan Invest» инвестицияларды тарту 
және экспортты дамыту жөніндегі өңірлік агенттігі 6 ай ішінде инвесторлармен 22 кездесу 
өткізді. Оның 17 - сі шетелдік компаниялардың қатысуымен өтті. 
Бұл компаниялар 234 млрд. теңге инвестиция салады, бұл 2162 адамды жұмыспен қамтуға 
мүмкіндік береді. 94,65 млрд. теңге сомасына 13 жоба бойынша инвестициялар тарту туралы 
шешім қабылданды. «Turkistan Invest» қызметкерлерінің айтуынша, тартылған инвестициялар 
55 жобаны құрайды. 
Нәтижесінде Түркістан облысында бірқатар ірі кәсіпорындар пайда болады. Солардың бірі - 
«Turkistan» индустриалды аймағының аумағында орналасқан «Brownfield» өндірістік алаңында 
ауылшаруашылық техникасын жасап шығару болып табылады. 
Жоба үш кезеңде жүзеге асырылады. Жоба бойынша 12 миллион АҚШ доллары сомасына 
100-ге жуық жұмыс орны құрылады. Бұдан басқа, облыс басшылығы өңірдің тоқыма саласын 
дамытуға ерекше назар аударды. 
Түркістан облысының әкімі Ө.Шөкеевтің Өзбекстан Республикасының делегациясымен 
кездесуі барысында «Түркістан» индустриалды аймағының аумағында құны 1 млн. АҚШ 
долларын құрайтын инвестициялық жобаны жүзеге асыру туралы шешім қабылданды. 
Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылы Түркістан облысына жалпы құны 375,1 млрд теңгені 
құрайтын 94 инвестициялық жоба жоспарланған болатын. Бұл дегеніміз 5 845 жаңа жұмыс 
орны ашылады деген сөз. Оның ішінде 13 жоба шетелдіктердің қатысуымен жүзеге 
асырылып,   2820 жұмыс орнын құруды қамтамасыз етеді. 
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ӨЗБЕКСТАНДА ТҮРКІ ƏЛЕМІНІҢ ДЕРЕКТІ 
ФИЛЬМДЕР ФЕСТИВАЛІ ӨТЕДІ 

 

7 тамызда «Өзбеккино» ұлттық агенттігінің баспасөз қызметі 2020 жылдың 22-24 қазанында 
Өзбекстан астанасы Ташкентте түркі әлемінің деректі фильмдер фестивалін өткізу 
жоспарланғанын хабарлады. 
Шараны Түркі әлемінің журналистер Федерациясы мен Түркі әлемінің мәдениет, өнер және 
кино қоры бірлесіп ұйымдастырады. 
Фестиваль күллі түркі әлемінің кинематографистерін кездестіріп, идеялар мен пікір алмасу 
үшін біріктіреді. Өзбекстан астанасына Әзірбайжан, Түрікменстан, Түркия, Қазақстан, 
Қырғызстан, сондай-ақ бірқатар басқа елдер мен аймақтардың өкілдері келеді. 
Өзбекстаннан Фестиваль кеңесінің құрметті мүшесі болып «Өзбеккино» ұлттық агенттігінің 
басшысы Фирдавс Абдухаликов сайланды. Сонымен қатар, Өзбекстан атынан қазылар 
алқасының мүшесі кинорежиссер Рашид Маликов болады. 
Фестивальдің мақсаты — документалист-режиссерлерге қолдау көрсету және деректі фильм 
түсіруді дамыту мен кеңейтуге үлес қосу. Сондай – ақ, кинофорумның міндеттерінің бірі - 
қатысушы елдердің киностудияларымен бірлескен кино өнімдерін жасау және түркі елдерінде  
киноны насихаттау мүмкіндігі туралы келіссөздер жүргізу болып табылады. 
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