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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 

ЖҰМЫС БАБЫМЕН КЕЗДЕСУІ

25 қыркүйекте Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев пен  
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
жұмыс бабымен кездесуі өтті.

Қазақстандық тараптың ұсынысы бойынша кездесу Түркістан облысының Сарыағаш 
қаласында өтті. Екі елдің көшбасшылары стратегиялық әріптестік қатынастарының 
қазіргі жағдайы мен перспективаларын талқылап, өңірлік және халықаралық өзекті 
мәселелер бойынша пікір алмасты.

Коронавирустық инфекцияның жаһандық таралуының салдарын тезірек еңсеру мақ-
сатында Үкімет деңгейінде тығыз үйлестіру мен тиімді өзара іс-қимылды жалғас тыруға 
ерекше назар аударылды.

Өза  ра сауда көлемін арттыру және тауар айналымының келісілген параметр-
леріне қол жеткізу, бірлескен «Жол картасы» аясында өнеркәсіп, энергетика, ауыл  
шаруашылығы және көліктегі кооперацияның басым жобаларын іс жүзінде іске асы-
руға жәрдемдесу, өңіраралық байланыстар мен гуманитарлық алмасуларды қолдау үшін  
қолайлы жағдайларды одан әрі қалыптастырудың маңыздылығы атап өтілді.

Сондай-ақ, өңірлік әріптестікті, оның ішінде өткен жылдың қараша айында  
Ташкентте өткен Орталық Азия мемлекеттері басшыларының екінші консультативтік 
кездесуінің қорытындылары бойынша уағдаластықтар шеңберінде ілгерілету мәселе-
лері қозғалды.

Әңгімелесу барысында Ш. Мирзиеев пен Н.Назарбаев Өзбекстан мен Қазақстанның 
бауырлас халықтары арасындағы тату көршілік пен жан-жақты байланыстарды нығай-
туға бұлжымас бейілділігін тағы да растады.
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ТАЛҚЫЛАДЫ

24 қыркүйекте Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков Түркия 
Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті.

Әңгіме барысында екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері 
және бұрын қол жеткізілген уағдаластықтардың іске асырылу барысы талқыланды.

Тараптар екі ел арасындағы өзара іс-қимылды арттыру бойынша алдағы кезеңге 
арналған бірлескен жоспарларды белгіледі.

Сонымен қатар, екі түркі мемлекетінің басшылары коронавирустық инфекцияның 
таралуына жол бермеу бойынша бірлескен шараларды одан әрі жүргізу жөніндегі өзара 
іс-қимыл мәселелерін талқылады.
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ТҮРКИЯ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІ ШЫҒЫС 
ЖЕРОРТА ТЕҢІЗІН ТАЛҚЫЛАДЫ

24 қыркүйекте Түркияның астанасы Анкара қаласында Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайып Ердоғанның төрағалығымен Түркия Ұлттық Қауіпсіздік 
Кеңесінің отырысы өтті.

Отырыстың қорытындысы бойынша декларацияда Түркия алдағы уақытта да Шығыс 
Жерорта теңізінде өз құқықтары мен мүдделерін қорғайтын болады делінген. Сонымен 
бірге, Түркия кез-келген алаңда аймақтағы табиғи ресурстарды әділетті бөлу мәселесі 
бойынша диалогты қолдайды. «Анкара халықаралық заңдар мен келісімдерге қайшы 
әрекет ететін, әсіресе әскери емес мәртебеге ие аралдарды қаруландыру тұрғысынан 
әрекет ететін елдерді ақылға жүгінуге шақырады», – делінген коммюникеде.

Қауіпсіздік Кеңесі сонымен бірге заңды түрде терроризмге қарсы күреске және Сирия 
мен Ливияда тұрақтылықты орнатуға қолдау көрсететін Анкара алдағы уақытта осы 
елдерге бейбітшілік пен өркендеуге ықпал ететінін атап өтті.



4

Turkic Weekly #193                                                                                                     International Turkic Academy

ТҮРКІМЕНСТАН ПАРЛАМЕНТІ ЕКІ 
ПАЛАТАЛЫ БОЛАДЫ

25 қыркүйекте Түркіменстан Президенті Конституцияға өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы Конституциялық заңға қол қойды. 

Бесінші шақырылған Мәжілістің қарауына ұсынылған «Түркіменстан Консти-
туциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Конституциялық заң жобасы 
бірауыздан мақұлданды және қабылданды. 

Түркіменстан басшысы баршаны «Халық мәслихаты мен Мәжіліс қызметін жетіл-
діруге, сондай-ақ заң шығару қызметін жүзеге асыратын органдардың екі палаталы 
құрылымын құруға қатысты «Түркіменстан Конституциясына өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Конституциялық заңының қабылдануымен құттықтады.

«Түркіменстанның Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Түркіменстанның Конституциялық заңы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне 
енеді. Осыған байланысты Түркіменстанның Халық мәслихатының қызметі де тоқ-
татылады.

Конституциялық заңға сәйкес, Түркіменстан Ұлттық Кеңесінің Халық мәслихаты 
палатасы мүшелерінің алғашқы сайлауын Түркіменстан Президенті тағайындайды.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАН 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ТУРИЗМДІ 

ДАМЫТУДА

25 қыркүйекте Қазақстанның Ұлттық курорттық қауымдастығы Қазақстан Рес-
пуб ликасының Әзербайжан Республикасындағы Елшілігінің қолдауымен Әзербай жан 
Ұлттық Ғылым академиясының А.Караев атындағы Физиология институтымен және 
Нахичеван Автономиялық Республикасындағы «Дуздаг» физиологиялық орталығымен 
Денсаулық сақтау саласындағы екіжақты байланыстарды одан әрі дамыту үшін ынты-
мақтастық және өзара іс-қимыл туралы меморандумдарға қол қойды. 

Меморандумдардың мақсаты медициналық туризм, санаторийлік-курорттық емдеу 
саласындағы ынтымақтастықты дамыту, жаңа медициналық-биологиялық техноло-
гиялар және биомедициналық зерттеулер саласында тәжірибе алмасу, сауықтыру 
саласында бірлескен жобалар мен тренингтік бағдарламалар жүргізу болып табылады.

Сонымен қатар, қол қойылған құжаттар екі елдің санаторийінде емдік-сауықтыру 
процедураларына бағыт алған Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы туристер ағымының 
артуына ықпал етеді.
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ВЕНЧУРЛЫҚ ҚОР 
ӨЗБЕКСТАНДЫҚ СТАРТАПТАРДЫ ҚОЛДАЙДЫ

25 қыркүйекте Өзбекстанның Жастар кәсіпкерлігін қолдау орталығында QazTech-
Ventures қазақстандық венчурлық қоры өзбекстандық стартаптарды қолдауға 250 000 $ 
дейін бөледі деп хабарлады. 

«Біздің Yoshtadbirkor орталығымыз QazTechVentures-тегі қазақстандық әріптес-
терімізбен онлайн-келіссөздер барысында алдағы уақытта өзбекстандық стартаптар 
әр жоба үшін 250 000$ дейін венчурлық инвестициялар алуға өтінім бере алатындығы 
туралы келісімге келгенін қуана хабарлаймыз», – делінген хабарламада.

Өтініш беру толығымен тегін және стартаптардан YoshTadbirkor веб-сайтында 
арнайы өтініш формасын толтыруды талап етеді. Өтініш беретін стартаптар нарықтағы 
ойыншылар болуы керек, пайыздарды, салықтарды және амортизацияны шегергенге 
дейін кірістері мен пайдасы болу керек. 

Бұған дейін QazTech венчурлық бағдарламалары тек Қазақстан резиденттеріне ғана 
қолжетімді болатын.

Естеріңізге сала кетейік, QazTechVentures 2019 жылы венчурлық қаржыландыру, 
бизнес-инкубация және технологиялық кеңес беру құралдары арқылы технологиялық 
кәсіпкерліктің дамуына ықпал ету мақсатында құрылды. Қор «Бәйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі »АҚ құрылымына кіреді.


