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1 қаңтарда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен  
Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған жаңа жылдық құттықтау-
ларымен алмасты.

Қазақстан Президенті коронавирустық пандемияға қарсы, екі ел арасындағы ынты-
мақтық ойдағыдай дамып келе жатқанын, өзара сауда көлемі 2,6 миллиард долларды 
құрағанын атап өтті. Ол саудасын ұлықтау және инвестициялық ынтымақтастықты 
жандандыру бойынша күшті біріктіруді ұсынды. Түркістан Президенті бұл қағидамен 
келісіп, бірлескен күш-жігердің жолында сауда көлемін үш есеге арттыруға болатын бас 
айтты.

Қазақстан Президенті соңғы жылдары Түркияның халықаралық аренаға ықпалы 
артып келе жатқанын, бұған Таулы Қарабақтағы қақтығысты реттеу дәлел екенін атап 
өтті. Р.Т. Ердоған Түркияның осы ұзақ мерзімді қақтығысты шешуге қатысуын баға-
лағаны үшін ризашылығын білдірді.

Ол сондай-ақ екі елдің коронавирустық пандемиямен күрестегі өзара іс-қимылын 
жоғары бағалап, қазақстандық басшылық шешуші іс-қимылдар нәтижесінде елдегі эпи-
демиологиялық жағдайды бақылауға алғанын атап өтті.

Түркия Президенті биылғы 10 қаңтарда өтетін Қазақстандағы парламенттік сайлау-
ды сәтті өткізуге тілек білдіріп, оларды түрік өкілдері қадағалайтынын айтты.

Әңгіме соңында екі түркі елінің басшылары Түркия Президентінің Қазақстанға 
биылғы сапарын ұйымдастыру мүмкіндігін пысықтауға келісті.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ
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31 Желтоқсанда Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Түркия Рес-
публикасының Ұлттық қорғаныс министрі Хулуси Акар бастаған делегацияны қабылда-
ды.

Әзербайжан Президенті И.Әлиев: «Қош келдіңіздер, Сіздерді көргеніме қуанышты-
мын. Жыл аяқталып келеді, жыл соңында Сіздің Әзербайжанға сапар шегіп отырғаныңыз-
ға өте қуаныштымын. …

Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, бауырлас түрік мемлекетіне, бауырлас түрік 
халқына, президент Реджеп Тайып Ердоған мырзаның бізге көрсеткен үлкен қолдауы 
үшін тағы да ризашылығымды білдіргім келеді. ... Бүкіл әлем түрік-әзербайжан бірлі-
гі, бауырластықтың мызғымас, мәңгілік екенін, біз әрқашан – қуанышта да, қайғыда да 
бір-біріміздің жанымызда екенімізді тағы бір рет көрді. ...Біз қазіргі уақытта Әзербай-
жан-Армения-Түркия дәлізінің қалыптасуына үлкен мән беріп отырмыз. ...Соңғы сұрақ – 
Түрік-Ресей мониторинг орталығы. ... Қазіргі уақытта Әзербайжан тарапы Агдам өңірін-
де мониторинг орталығы үшін ғимарат салып жатыр».

Түркияның ұлттық қорғаныс министрі Х.Акар: «Президент мырза, өз атымнан және 
делегация мүшелері атынан сіздің уақыт бөлгеніңіз бен қабылдауыңыз үшін үлкен риза-
шылығымызды білдіреміз, рақмет. ... Қарабах жеңісі, өзіңіз айтқандай, Кавказ тарихын-
да шынымен де үлкен маңызға ие. ... Әзербайжан мен Түркияның бірлігі, мұндағы бей-
бітшілік пен тұрақтылық үшін Әзербайжанның ерік-жігерін қамтамасыз етудегі өзара 
іс-қимылы шынымен де бүгін ғана емес, болашақта да үлкен перспективалар уәде етеді».

ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКИЯНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ҚОРҒАНЫС МИНИСТРІН 

ҚАБЫЛДАДЫ
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ТҮРКІМЕНСТАННЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАҢА 
ЕЛШІСІ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

1 қаңтарда Президент Гурбангулы Бердімұхамедов Реджепов Батыр Дұрдымұратұлын 
Түркіменстанның Қазақстан Республикасындағы (Нұр-сұлтан қаласы) Төтенше және 
Өкілетті Елшісі қызметіне тағайындау туралы Жарлыққа қол қойды. 

Бұған дейін Реджепов Батыр Дұрдымұратұлы Түркіменстан Сыртқы істер 
министрлігінің Орта Шығыс елдері бөлімінің бастығы қызметін атқарды, Президенттің 
Жарлығымен оған Төтенше және Өкілетті Елші дипломатиялық дәрежесі берілді.

Бұл қадам Орталық Азиядағы екі бауырлас елдер арасындағы байланыстар мен 
ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға қызмет етеді.
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ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ТҮРКИЯДАҒЫ ЕЛШІСІ ТIKA 
ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ

28 желтоқсанда Қырғыз Республикасының Түркия Республикасындағы Елшісі  
Қ. Өмірәлиев Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің (TIKA) президенті 
Серкан Кайлармен кездесті.

Кездесу барысында тараптар Қырғызстандағы TIKA-ның Денсаулық сақтау, туризм, 
мәдениет және т.б. салалардағы ағымдағы және жоспарланған жобаларын іске асыру 
мәселелерін талқылады.

Коронавирустық пандемиямен байланысты жағдайды ескере отырып, Қ. Өмірәлиев 
TIKA желісі бойынша жүзеге асырылатын Бішкек қырғыз-түрік достығы ауруханасының 
жобасы жақын арада толық ауқымды пайдалануға берілетініне сенім білдірді.
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ТҮРКИЯ МЕН БЕЛАРУСЬ ЕРКІН САУДА ТУРАЛЫ 
КЕЛІСІМДІ ТАЛҚЫЛАУДА

28 желтоқсанда Түркия мен Беларусь арасындағы қызметтер саласындағы еркін 
сауда туралы келісім бойынша келіссөздердің бірінші кезеңі өтті. Онлайн форматтағы 
талқылауларға Түркия мен Беларусьтен 50-ден астам өкіл қатысты. Электрондық 
коммерция, көлік, қаржылық қызметтер, телекоммуникация, пошта және курьерлік 
қызметтер сияқты 11 түрлі саладағы екі ел арасындағы еркін сауда шарттары талқыланды.

Талқылаудың бірінші кезеңі екі ел арасындағы тауар айналымын 1,5 миллиард 
долларға дейін арттыруға бағытталған қадамдар аясында өткізілді.Талқылаудың 
құқықтық негіздері 2020 жылы 10 маусымда Минскіде Түркия мен Беларуссия арасында 
қол қойылған келісіммен қалыптасты.

Келісім жасасу Түркияның Еуразиялық экономикалық одақ нарықтарына, әсіресе 
Ресейге қол жетімділігі тұрғысынан да маңызды.

Өткен жылы Түркия мен Беларуссияның президенттері Режеп Тайып Ердоған мен 
Александр Лукашенко Анкарадағы Президенттік кешенде жеке-жеке және кеңейтілген 
кездесулер өткізді. Екі елдің басшылары сауда көлемін 1,5 миллиард долларға жеткізуге 
дайын екендіктерін мәлімдеді.

Дәл осы көрсеткішке екі ел де бағытталған.
Тараптар көрсетілетін қызметтер саудасы туралы Келісім екіжақты экономикалық 

байланыстарға оң ықпал етеді деген пікірмен келіседі.
Түркия статистика институтының (TÜIK) деректері бойынша 2019 жылдың 

қорытындысы бойынша Түркияның Беларуське экспорты 543,111 млн долларды құрады, 
ал 2020 жылғы қаңтар-қазанда бұл көрсеткіш 467,381 млн долларды құрады.

Сонымен қатар, өткен жылдың қорытындысы бойынша Түркияның Беларусьтен 
импорты 127,606 млн долларды құрады. Ағымдағы жылдың алғашқы он айында бұл 
көрсеткіш 165,074 млн долларды құрады.Түркияның сауда министрлігі және 2021 жылы 
аталған Келісімнің шеңберін жедел дайындау мақсатында жұмысын жалғастырады.
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2021 ЖЫЛЫ ӨЗБЕКСТАНДА 32 МЕМЛЕКЕТТІК 
КОМПАНИЯ ҚАЙТА ҚҰРЫЛАДЫ 

25 желтоқсанда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев елдің 
Олий Мажлисіне (Парламентіне) Жолдауында жаңа жылда Өзбекстанда 32 мемлекеттік 
компания трансформацияланатынын атап өтті.

Қазіргі уақытта мемлекет қатысатын кәсіпорындардың көпшілігі өзінің қаржылық 
тұрақсыздығына байланысты ауыр жүк болып қала береді. Сондықтан осы жылдан бастап 
барлық мемлекеттік кәсіпорындарды реформалау бағдарламасын іске асыру басталды. 
Атап айтқанда, келесі жылы Науаи тау-кен металлургия комбинаты, «Өзбекнефтегаз», 
«Өзбекгидроэнерго», «Узавтосаноат» компаниялары халықаралық қаржы нарығына 
шығуға және мемлекеттік кепілдіктерсіз қаражат тартуға мүмкіндік алады.

Мемлекеттік кәсіпорындардың өзінде трансформацияны өз бетінше жүзеге асыру үшін 
техникалық мүмкіндіктер, ал олардың мамандарында білім мен дағдылар жеткіліксіз 
екенін мойындау керек. Сондықтан электр энергетикасының, мұнай-газ және химия 
өнеркәсібінің, машина жасаудың ірі кәсіпорындарын, сондай-ақ коммерциялық 
банктерді реформалауға Дүниежүзілік банк, Еуропалық Қайта Құру және даму банкі, 
Азия Даму Банкі, «McKinsey&Company», «Bostonconsulting Group», «Rothschild&Co» 
және басқа да әлемге әйгілі компаниялар тартылды, – деп атап өтті Ш. Мирзиеев.


