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ТҮРКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҮНДІСТАН 
ЕЛШІСІМЕН ТАПИ ГАЗ ҚҰБЫРЫ ҚҰРЫЛЫСЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ  

 

10 қыркүйекте Түркменстан Президенті Гурбаноглы Бердімұхамедов Үндістанның 
Түрікменстандағы Жаңа Төтенше ж әне Өк ілетті Елшісі Видху П. Наирмен кездесіп, 
түрікмен мемлекетінің басшысына сенім грамоталарын табыстады. 
Кездесуде Түрк іменстан-Ауғанстан-Пәк істан-Үндістан (ТАПИ) трансұлттық газ құбыры 
құрылысы ж обасын іске асыру қарқынын арттыру мүмк індіктері ж әне 
мемлекетаралық ынтымақтастықты дамытудың басқа да аспектілері талқыланды. 
Әңгіме барысында түрікмен басшысы ТАПИ ж обасының Ұлы Жібек  ж олын ж аңа 
форматта ж аңғыртуға, Оңтүстік -Шығыс Азия халықтарының әл-ауқатын арттыруға 
бағытталғанын атап өтті. 
Үндістанның ТАПИ газ құбырын төсеуді ж еделдетуге ж оғары қызығушылығын растай 
отырып, Елші осы үлкен ж обаны іске асыру өңірлік  ж әне халықаралық өлшемдегі 
экономикалық өзара іс-қимылды дамытуға ықпал ететініне сенім білдірді. 
Жылдар бойы сақталып келе ж атқан мемлекетаралық диалогтың ж оғары даму 
динамикасын қанағаттанушылықпен айта отырып, Г.Бердімұхамедов пен Видху П. 
Наир сауда, экономикалық, ғылыми ж әне технологиялық ынтымақтастық ж өніндегі 
Үк іметаралық түрікмен-үнді комиссиясының маңыздылығын атап өтті. 
Түрікменстан, атап айтқанда, халықаралық транзиттік  көлік  дәліздерін қалыптастыру 
бойынша сындарлы бастамалар көтерген энергетика ж әне көлік  сияқты салаларда 
күш-ж ігерді қалыптастырудың өзектілігі атап өтілді. 
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ТҮРКИЯ МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН БІРЛЕСКЕН МЕДИА 
ПЛАТФОРМАНЫ ҚҰРУДА 

 

7 қыркүйекте Түркия Президенті Әк імшілігінің байланыс басқармасының басшысы 
Фахреттин Алтун Әзербайж ан Президентінің көмекшісі, Президент Әк імшілігінің 
Сыртқы саясат мәселелері ж өніндегі бөлім меңгерушісі Хикмет Гадж иевпен кездесті. 
Кездесу қорытындысы бойынша Ф.Алтун Түркия мен Әзербайж ан ек і елдің бірлескен 
медиа-платформасын құру бойынша келісімге қол ж етк ізгенін мәлімдеді. 
«Осы платформа арқылы ек і елдің БАҚ органдарының интеграцияланған ж ұмысы 
қамтамасыз етіліп, бұл сондай-ақ ж ұртшылықты тиімді ж әне объективті хабардар ету 
стратегиясын қалыптастыруға, Түркия мен Әзербайж ан азаматтарын теріс насихаттан, 
оның ішінде әлеуметтік  ж елілердің әсерінен қорғауға мүмк індік  береді», – деді 
Ф.Алтун. 
Ол сондай-ақ Түркия мен Әзербайж ан ек і елдің ұлттық қауіпсіздігіне қарсы түрлі 
қауіп-қатерлерге тап болғанын атап өтті. 
Түркия мен Әзербайж ан делегацияларының келіссөздері Стамбулдағы «Долмабахче» 
сарайында шағын ж әне кеңейтілген құрамда өтті. 
 
 

 

 

 

 

 



Turkic Weekly #191                                                                                                                              International Turkic Academy 
 

3 
 

ҚЫРҒЫЗ ЖӘНЕ ТҮРІК ТАРАПТАРЫ БІЛІМ БЕРУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

4 қыркүйекте Қырғыз Республикасының Торага Жогорку Кенеші (Парламенті) Дастан 
Жұмабеков Түркия Үк іметі ж анындағы шетелде тұратын отандастар істері ж өніндегі 
басқарманың орынбасары Сейит Юсуфпен ж әне Түркияның Қырғыз 
Республикасындағы Елшісі Дж енгиз К.Фыратпен кездесті. 
Д.Жұмабеков Түркиядағы қырғыз халқының өскелең ұрпағына сапалы білім беруде 
көмек көрсеткені үшін түрік  тарапына алғысын білдірді. «Біздің ек і елдің достық ж әне 
ж емісті ынтымақтастығының арқасында Қырғызстаннан келген 2 мыңға ж уық студент 
бөлінген мемлекеттік  стипендиялар аясында Түркия университеттерінде білім алды», – 
деп атап өтті ол. 
Сейит Юсуф өз тарапынан: «біздің басты міндеттеріміздің бірі – шетелдік  студенттерге 
сапалы білім беру. Біз қырғыз халқына пайда әкелетін үздік  студенттерді іріктеуге 
ж әне оқытуға мүдделіміз». 
Д.Жұмабеков аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттерге қосымша квота бөлу 
мүмк індігін қарастыруды ұсынды. Ол квоталар санының артуы ек і туыс халықтың 
дамуы мен ж ақындасуына ықпал ететінін атап өтті. 
Ол сондай-ақ депутаттардың атынан Жогорку Кенешке ж әне ж еке өз атынан түрік  
тарапына коронавирустық пандемияның күрделі кезеңінде қырғыз халқына көрсеткен 
гуманитарлық көмегі үшін алғысын білдірді. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН ТҮРКІТІЛДЕС МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ 
ТУРИСТІК ҰЙЫМЫН ҚҰРУҒА БАСТАМАШЫ 

БОЛДЫ 

 

11 қыркүйекте Әзербайж ан туризм қауымдастығы Қауымдастықтың бастамасымен 
ж әне Түркияның ж етекші туристік  ұйымдарының қолдауымен Түрк ітілдес 
мемлекеттердің туристік  ұйымы құрылатынын хабарлады. 
Бұл ұйымның басты мақсаты түрк і әлемінің туристік  әлеуетін бірлесе насихаттау 
болмақ. 
Қазіргі уақытта түрк ітілдес мемлекеттердің туристік  ұйымын құру туралы түрк ітілдес 
елдердің тиісті ведомстволарымен келіссөздер ж оғары деңгейде ж үргізілуде. 
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S&P GLOBAL RATINGS 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ 
ҚАЛПЫНА КЕЛУІН БОЛЖАУДА 

 

S&P GlobalRatings Қазақстанның тәуелсіз несиелік  рейтингін «BBB» деңгейінде тұрақты 
болж аммен растады. Агенттіктің пік ірінше, Қазақстанның рейтингі елдің тұрақты 
фискалдық ұстанымымен, оның ішінде Ұлттық қорда ж инақталған қараж аттың ж әне 
сыртқы қарыздың төмен деңгейінің, пандемияның экономикаға теріс көріністерін 
теж еуге бағытталған Қазақстан Республикасының Үк іметі іске асырып ж атқан 
шаралардың, сондай-ақ мемлекеттік институттардың тұрақтылығы мен 
болж амдылығының ж оғары деңгейінің арқасында қолдау табуда. 
Рейтинг агенттігі басқа да озық халықаралық қарж ы институттарымен қатар қысқа 
мерзімді перспективада Ұлттық экономиканың күрт қалпына келуін болж айды – 2021-
2023 ж ылдары өсудің орташа қарқыны шамамен 4% - ды құрайды. 
Сонымен қатар, Агенттік  2019 ж ылы ұлттық экономиканың өсуінің негізгі факторы 
мұнай емес сектор, оның ішінде құрылыс, көлік , өңдеу секторы болғанын атап өтті. 
2020-2022 ж ылдары мұнай емес сектор ұлттық өндірісті қалпына келтіру мен өсірудің 
ж етекші факторы болып қала береді. 
Ағымдағы ж ылдың 9 наурызынан бастап «S&P GlobalRatings» агенттігі Австралия, 
Бразилия, Чили, Жапония, Малайзия, Мексика ж әне Эстония сынды 57 елдің несиелік  
рейтингтері мен болж амдарын төмен қарай қайта қарағанын ескере кетейік . 
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ӨЗБЕКСТАН NIKE ЖӘНЕ ADIDAS 
КРОССОВКАЛАРЫН ШЫҒАРУДЫ БАСТАЙДЫ 

 

9 қыркүйекте «Узчармсаноат» қауымдастығының төрағасы Фахриддин Бобоев ж ақын 
арада Өзбекстанның Әндіж ан облысында Nike ж әне Adidas кроссовкалары шығарыла 
бастайды деп мәлімдеді. Қауымдастық осы әлемдік  брендтермен бірқатар келісімдер 
ж асады. 
«Nike ж әне Adidas ж етекші компанияларымен біздің нарыққа шығу туралы келісім бар. 
Спорттық аяқ киім өндірісі Әндіж ан облысында ж олға қойылады. SinoInternational БК 
ЖШҚ зауыты аутсорсинг шарттарымен әлемге әйгілі брендпен 3 миллион ж ұп 
кроссовкалар шығаруды ж оспарлап отыр», –  деді Ф.Бобоев. 
Ол алдағы үш-бес ж ыл ішінде негізінен Еуропа мен Оңтүстік -Шығыс Азия елдерінде 
15 ж аңа экспорттық нарық ашу көзделіп отырғанын атап өтті. 
Алдағы уақытта Орталық Азия саласын өндірістік  хабқа айналдыру ж оспарда бар. 
«...ТМД ж әне ЕО елдеріне басымдық бере отырып, экспорт географиясын кеңейту 
қаж ет»,  – деп атап өтті маман. 
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