
2020/187



Turkic Weekly #187                                                                                                                              International Turkic Academy 
 

1 
 

ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ  
ЕУРОПАЛЫҚ КЕҢЕС ТӨРАҒАСЫМЕН ТЕЛЕФОН 

АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

13 тамызда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Еуропалық Кеңес 
төрағасы Шарль Мишельмен телефон арқылы сөйлесті. 
Тараптар Шығыс Жерорта теңізіндегі соңғы оқиғаларға назар аударып, бірқатар аймақтық 
мәселелерді талқылады. 
Түркия президенті Еуропалық Кеңес басшысына Анкара тарапы Шығыс Жерорта 
теңізіндегі барлық елдер үшін пайдалы және әрқайсысының мүдделерін қорғайтын жүйе 
құруды жақтайтынын хабарлады. 
Сонымен қатар, Р.Т. Ердоған Түркияның аймақтағы мүдделерін қорғауды 
жалғастыратындығын баса айтты. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН КОРЕЯ АРАСЫНДА БІРҚАТАР 
ШАРТТАР РАТИФИКАЦИЯЛАНДЫ 

 

14 тамызда Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков  «2018 жылғы 14 
қарашада Квачхон қаласында қол қойылған Қырғыз Республикасы мен Корея 
Республикасы арасындағы Сотталған адамдарды беру туралы шартты ратификациялау 
туралы», «2018 жылғы 14 қарашада Квачхон қаласында қол қойылған қылмыстық істер 
бойынша өзара құқықтық көмек туралы Қырғыз Республикасы мен Корея Республикасы 
арасындағы шартты ратификациялау туралы», «2018 жылғы 14 қарашада Квачхон 
қаласында қол қойылған ұстап беру туралы» ҚР заңдарына қол қойды. 
Аталған Заңдарды Қырғызстанның Жогорку Кенеші  2020 жылғы 25 маусымда мақұлдаған 
болатын. 
Қырғызстан мен Корея Республикасы арасындағы осы шарттар Қырғыз Республикасы мен 
Корея Республикасы арасында қылмыскерлерді ұстап беру және сотталған адамдарды беру 
бойынша құқықтық базаны нығайту мақсатында жасалды. 
Ратификацияланған Заңдар ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТІСІ БАР 
ҚАЛАЛАРДЫҢ БІРЫҢҒАЙ ЖЕЛІСІ ҚҰРЫЛАДЫ 

 

8 тамызда Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Асқар Мамин жұмыс күнін 
Ақмола облысының Ақкөл қаласында өткізді. 
Іссапар кезінде А.Мамин, «Smart Akgol» «ақылды қалаларды» жүргізу жобасы мен 
Ғарыштық байланыс орталығы (ҒБО) жобасының өзегі болып отырған «Қазақтелеком» АҚ 
жанындағы  Ахуалдық орталығының және Деректерді өңдеу орталығының жұмысымен 
танысты.   
Тиімділігі жағынан өзін ақтайтын пилоттық жоба «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылуда. Оны іс-жүзінде қолданысқа енгізу әлеуметтік 
секторда, ағарту саласында, отандық денсаулық сақтау құрылымында басқару мен 
мониторингтің жаңа жасанды алгоритмдерін қолдануға мүмкіндік береді. 
 Сонымен қатар, ғимараттар мен тұрғын үй кешендерін жаңа заманға сай жабдықтауға 
көмектеседі. 
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АШХАБАДТА ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҚ 
ҚҰРЫЛАДЫ 

  

14 тамызда Түркіменстан Президенті Гурбангулы Бердымұхамедов видео байланыс арқылы 
өткен министрлер кабинетінің отырысында Түрікменстан астанасы Ашхабадта 
геоақпараттық орталық құру, сондай-ақ қалаларда цифрлық жүйені енгізу қажеттілігін атап 
өтті. 
Геоақпарат дегеніміз - кеңістіктік деректерді және онымен байланысты мақсатты 
объектілер туралы ақпаратты жинау, сақтау, талдау және графикалық түрде бейнелеу 
жүйесі. 
Бұл жұмысты цифрландырылған инженерлік желілер, ғимараттар мен жер учаскелері бар 
елордада бастау керек. Г. Бердымұхамедов қаланың 3D-моделін жасау үшін шаралар 
қабылдау қажеттігін атап өтті. 
Геоақпараттық орталықты құру инженерлік жүйелердің жүктемесін анықтауға, алдағы қала 
құрылысы жұмыстарын болжауға және модельдеуге, бос жер учаскелерінің маңызды 
базасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Сондай-ақ, жерді ұтымды пайдалану, оларды мақсатсыз пайдалануды болдырмау және 
басқа да жұмыстарды жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасалатыны атап өтілді. Осыған 
орай, Түрікменстан президенті вице-премьер Б.Овезовке осы бағытта тиісті шаралар 
қабылдауды тапсырды. 
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ТРАНСАДРИАТИКАЛЫҚ ҚҰБЫРДЫҢ (ТАP) 
ҚҰРЫЛЫСЫ АЯҚТАЛУДА  

 
Әзербайжан газын Еуропаға тасымалдауды көздейтін Трансадриаттық құбыр (TAP) 
құрылысы 2020 жылғы шілденің соңындағы жағдай бойынша 97% - ға жүзеге асырылды. 
Бұл туралы консорциумның құбыр салу жөніндегі жаңартылған мәліметтерінде айтылған. 
"TAP құбырын салу жобасын іске асыру жалғасуда. Күн сайын осы бағыт бойынша 
жүздеген метр аумақ тазартылып, құрылыс кезеңдері мен кестесіне сәйкес құбырлар 
төселеді. 2020 жылдың шілде айының соңында TAP жобасын іске асыру 97% - ға аяқталды", 
- делінген хабарламада. 
Айта кетейік, құны 4,5 миллиард еуро болатын ТАР "Оңтүстік газ дәлізі"жобасының бір 
бөлігі болып табылады. TAP-тың бастапқы қуаты жылына 10 миллиард текше метр газды 
құрайды, оны екі есе көбейту мүмкіндігі бар. 
Құбырдың ұзындығы 878 шақырымға жетеді, оның 550 шақырымы Греция аумағында, 215 
шақырымы Албания, 105 шақырымы Адриатика теңізінің түбінде, 8 шақырымы Италия 
аумағында салынады. 
ТАР акционерлері: BP – 20%, SOCAR – 20%, Snam – 20%, Fluxys - 19%, Enagás – 16%, Axpo 
– 5%. 
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ӨЗБЕКСТАН ТМД-ДАҒЫ КӨШІ-ҚОНДЫ РЕТТЕУ 
ЖӨНІНДЕГІ ҚҰЖАТҚА ҚОСЫЛДЫ  

 

15 тамызда Өзбекстан Республикасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына (ТМД) мүше 
мемлекеттердің еңбек, көші-қон және халықты әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша 
консультативтік кеңесті құру туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы хаттамаға қосылды. 
Тиісті жарлыққа Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев қол қойды. 
Консультативтік кеңес туралы келісімге 1992 жылғы қарашада қол қойылған болатын, ал 
оған өзгерістер енгізу туралы хаттамаға ТМД-ға қатысушы мемлекеттер басшыларының 
кездесуінен кейін 2016 жылдың 28 қазанында қол қойылды. 
Еске салайық, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) - Балтық жағалауы елдерін 
қоспағанда, посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық 
қатынастарын реттеуге арналған халықаралық ұйым. ТМД мемлекеттер үстінен қарайтын 
құрылым емес және ерікті негізде жұмыс істейді. 
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Өзбекстан ТМД-ға төрағалық етеді. 
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