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27 қарашада Түркияның Ұлы Ұлттық жиналысында (Парламентінде) Түркия Респуб
ликасының Вицепрезиденті Фуат Октай Түркияда бүгінгі күнге дейін жүзеге асырылып 
жатқан қорғаныс мақсатындағы жобалардың жалпы саны 700ден асқанын айтты.

Ф. Октайдың айтуынша, 2019 жылдың қорытындысы бойынша Түркияның Қорға
ныс өнеркәсібі секторының айналымы шамамен 11 млрд. долларды құрады, бұл ретте 
қорғаныс өнімдері экспортының көлемі 3 млрд. долларға жетті.

«ATAK тікұшақтарының, BAYRAKTAR TB2 және ANKA соққы және тактикалық 
ұшақтарының жаппай өндірісі жалғасуда. Сонымен қатар, GÖKBEY тікұшақтары мен 
AKINCI ұшқышсыз ұшатын аппараттарға сынақтар жүргізілуде», – деді елдің Вице
президенті.

Сондайақ, Ф. Октай 2021 жылдан бастап AKINCI, AKYA, KARAOK және ATMACA 
қорғаныс жобалары аясында тапсырыс берушілерге жеткізілім басталатынын атап өтті. 
Келесі жылы тағы да Түркия әскеритеңіз күштері TCG ANADOLU амфибиялық кемесін 
тапсыруды жоспарлап отыр.

Сонымен қатар, алғашқы түрік әуе зымыраны GÖKTUĞ сынақтан өтіп жатыр. 
ATMACA теңіз зымырандарының сериялық өндірісі де басталды.

«Сонымен бірге, түрік өндірісінің қаружарақтары мен қанатты зымырандарын өндіру 
жалғасуда. Жеткізу ел ішінде де, шетелде де жүзеге асырылады», – деді Түркия Вице
президенті.

ТҮРКИЯДА 700-ДЕН АСТАМ ҚОРҒАНЫС 
ЖОБАСЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУДА
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24 қарашада Қазақстан Республикасының Премьерминистрі Асқар Мамин мен Өзбек
стан Республикасының ПремьерМинистрі Абдулла Әріпов Қазақстанның оңтүстігіндегі 
Тарихи Түркістан қаласында жаңа тоқыма фабрикасының ашылуына қатысты.

Түркістанның өнеркәсіптік аймағында екі гектар аумақта орналасқан жаңа қазақөз
бек бірлескен кәсіпорны 1000нан астам жұмыс орнын ашып, инвестиция көлемі 700 мил
лион теңгені (1,6 миллион АҚШ доллары) құрайды деп күтілуде.

Зауыттың қуаттылығы айына 13 000 тоқыма бұйымдарына бағаланады..
Кездесу барысында А.Мамин мен А. Әріпов екі түркі елдері арасындағы саудаэконо

микалық, инвестициялық, ауыл, суэнергетикалық, көліклогистикалық және кедендік 
ынтымақтастықты талқылады.

Екіжақты тауар айналымы 2019 жылы 21,2%  ға өсіп, 4,5 миллиард долларға жетті 
және тараптар бұл көрсеткішті 10 миллиард долларға дейін жеткізуге ниетті.

ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН 
БІРЛЕСКЕН ФАБРИКА АШТЫ
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ӨЗБЕКСТАН МЕН КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ СІМ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ

2020 жылғы 25 қарашада Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер министрі 
Абдулазиз Камилов «Корея Республикасы – Орталық Азия» ынтымақтастық форумына 
қатысу шеңберінде Корея Республикасының Сыртқы істер министрі Кан Ген Хвамен 
кездесті.

Сыртқы саяси ведомстволарының басшылары екіжақты күн тәртібіндегі өзекті 
мәселелерді талқылап, түрлі деңгейдегі алдағы бірлескен ісшаралардың кестесі мен 
ұйымдастырушылық аспектілерін қарастырды.

Корея тарапы екі ел арасындағы саясат, сауда, инвестициялар, қаржы, ИКТ, ғылым 
және технологиялар саласындағы ынтымақтастық серпінін жоғары бағалады.

2019 жылы екіжақты қатынастардың ерекше стратегиялық әріптестік деңгейіне 
көтерілуі өзбекОңтүстік Корея байланыстарының кемелділігі мен ұзақ мерзімділігінің 
айғағы екені атап өтілді.

Тараптар коронавирустық инфекцияға қарсы күрестегі өзара іс  қимылдың оң 
тәжірибесін қанағаттанушылықпен атап өтіп, пандемияның әлеуметтікэкономикалық 
салдарын еңсерудегі ынтымақтастықтың басым бағыттарын белгіледі.

Саудаэкономикалық және инвестициялық байланыстардың басым сипаты атап өтілді. 
Бұрынғы өсу серпінін сақтауға және өзара сауда көлемін ұлғайту үшін нақты шаралар 
қабылдауға өзара мүдделілік білдірілді.

Денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық мәселелеріне ерекше назар аударылды. 
Атап айтқанда, Өзбекстанда жаңа медициналық мекемелер салу бойынша бірлескен 
жобаларды іске асыру барысы қаралды.

Министрлер сондайақ өзара қызығушылық тудыратын халықаралық және өңірлік 
мәселелер бойынша пікір алмасты. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ӨЗБЕКСТАН АЗАТ ЕТІЛГЕН 
АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУДЫ ТАЛҚЫЛАДЫ

27 қарашада Әзербайжан кәсіпкерлері Конфедерациясының Президенті Мамед Мұсаев 
Конфедерация ұйымдастырған әзербайжанөзбек Іскерлік кеңесінің бірінші отырысында 
сөз сөйледі.

Кеңес отырысын ашқан М.Мұсаев екі ел арасындағы қазіргі саяси тұрақтылық 
экономиканың дамуына қолайлы жағдай туғызатынын атап өтті.

Оның айтуынша, Әзербайжан жерлерін басып алу ұзақ уақыт бойы аймақ үшін 
ықтимал қауіп тудырды.

М. Мұсаев екі түркі мемлекеті арасындағы тауар айналымының көлемі 2019 жылы 
82 млн. долларды құрағанын, Әзербайжан мен Өзбекстан арасындағы экономикалық 
байланыстардың ауқымы кеңейгенін атап өтті.

М. Мұсаев сондайақ Түркиядан Нахчыванға жерүсті көлік дәлізінің ашылуымен 
Оңтүстік Кавказ бен Түркияны Орта Азияның түркі мемлекеттерімен байланыстыратын 
тиімді транзиттік байланыстар құрылатынын атап өтті.

Саудаөнеркәсіп төрағасы Әзербайжан кәсіпкерлері азат етілген жерлердің әлеуметтік
экономикалық дамуына үлкен жауапкершілікпен қарайтынын атап өтіп, Мұсаев өзбек 
инвесторларын Қарабаққа инвестиция салуға шақырды. Адхам Икрамов Өзбекстандағы 
Әзербайжан кәсіпкерлерін үлкен ықыласпен қабылдайтынын айтты.

Оның айтуынша, пандемияға қарамастан, соңғы 89 айда Өзбекстанда Әзербайжан 
капиталы бар 65 кәсіпорын жұмыс істей бастады.

Ол Өзбекстан Әзербайжан арқылы Еуропаға шыға алатынын және осы жолда 
Әзербайжан ерекше маңызды геосаяси кеңістікте екенін атап өтті.
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ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ТҮРКІМЕНСТАНДАҒЫ АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ДАМУЫНА ЫҚПАЛ ЕТЕДІ

26 қарашада Түркіменстанда «Жылыжайларда көкөніс өсіру және жылыжай 
шаруашылығын басқарудың негізгі аспектілері» тақырыбында онлайнсеминар өтті, 
оған агрономкөкөніс өсірушілер мен елдегі жылыжай шаруашылықтарының өкілдері, 
сондайақ шетелдік сарапшылар қатысты. Аталған шараны Еуропалық Одақтың 
«Түркіменстандағы ауыл шаруашылығы мен ауылдың одан әрі тұрақты дамуына 
жәрдемдесу – (Sard III)» жобасы аясында Түркіменстанның Ауыл шаруашылығы және 
қоршаған ортаны қорғау министрлігі және Түркіменстанның Өнеркәсіпшілер мен 
кәсіпкерлер одағы бірлесіп ұйымдастырды.

Семинар барысында әлемде және Түркіменстанда жылыжайларды қалыптастыру 
тәжірибесі, оның даму перспективалары, өнімді ынтымақтастықты кеңейту мүмкіндіктері 
туралы қызықты пікір алмасулар болды.

Осы тұрғыда шетелдік мамандар жиналғандарды жылыжайларды басқару, тұқым 
селекциясы, көшеттер өсіру, тыңайтқыштарды енгізу бағдарламасын әзірлеу, суару, 
аурулар мен зиянкестермен күресу саласындағы заманауи әдістер мен жаңалықтар, 
сондайақ жылыжай шаруашылығын басқарудың негізгі аспектілерімен таныстырды.

Көкөністер мен гүлдер өндірумен қатар, жылыжай цитрусын өндірудің мүмкіндіктері 
де қарастырылды. Жеміскөкөніс өнімдерін ЕО елдеріне экспорттауға арналған 
фитосанитарлық талаптарға ерекше назар аударылды. Түркіменстанда азықтүлік 
молшылығын арттыру мақсатында жылыжай өнімдерінің өндірісі белсенді дамып келеді.
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ҚЫРҒЫЗСТАН ФИЛЬМДЕРІ ТҮРКИЯ 
КИНОФЕСТИВАЛІН БАҒЫНДЫРДЫ

23 қарашада Түркияның Ыстамбұл қаласында өткен халықаралық кинофестивальде 
Қырғызстанның үш фильмі  «Болашақ коммуникаторлар» фестивалінің лауреаты 
атанды.

Аманат Рахманованың «Бабалар мұрасы», Гүлнар Айтмаматованың «Тайғақ жол» 
деректі фильмдері және Лунара Жээнбекованың «Тоғыздан кейінгі егіздер» фильмі 
Түркиядағы ХКФ лауреаты атанды.

«Тайғақ жол» фильмі кинофестивальде жеңіске жетті. Барлық үш фильмнің 
режиссерлері қырғызтүрік «Манас» университетінің түлектері.

Пандемия жағдайында кинофестиваль биыл онлайн режимінде өтеді. Бұл фестивальге 
қатысу үшін көптеген фильмдер ұсынылды, бірақ Қырғызстаннан келген үш фильм 
«Болашақ коммуникаторлар» фестивалінің лауреаты атанды».


