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16 қаңтарда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Мани-
са провинциясындағы электр станцияларының ашылу салтанатына қатысушыларға  
арналған бейнеконференцияда Түркияның геотермалдық қуаттылық әлеуеті бойынша 
Еуропада бірінші және әлемде төртінші орында екенін айтты.

Атап айтқанда, егер 2002 жылы Түркиядағы геотермалдық қуаттың жалпы әлеуеті 
небары 18 мегаватт болса, бүгінде бұл көрсеткіш 1613 мегаватты құрайды. Сонымен 
қатар, Түркия мемлекетінің басшысы бүкіл елді  газбен қамтамасыз етуді қолға алып 
жатқанын атап өтті.

Р.Т. Ердоғанның айтуынша, 18 жыл бұрын билік партиясы билікке келгеннен бері 
елдің газ тарату жүйесіне салынған инвестиция көлемі 27 миллиард долларды құрады.

«Пандемияға қарамастан, Түркия билігі елдің 39 облысы мен елді мекендерін газ-
бен қамтамасыз етті. 2021 жылы газ тарату жүйесіне инвестиция көлемі артады», – 
деді Ердоған.

Соңғы 18 жыл Түркия Республикасы тарихындағы ең табысты жыл болды, деп атап 
өтті Түркия көшбасшысы.

Әрі қарай Р.Т. Ердоған түрік билігі негізінен ішкі ресурстарды іске асыру арқылы 
жұмыс істейтін энергетикалық сектор құруды мақсат еткенін атап өтті.

Түркия Президентінің айтуынша, 18 жыл ішінде елдегі электр станцияларының 
жалпы орнатылған қуаты үш есеге - 96 мың мегаваттқа дейін өсті.

«Түркия жаңартылатын энергия технологияларын пайдалану бойынша көшбасшы 
болуға ұмтылуда», – деді  Р.Т. Ердоған. Бүгінгі күні электр энергиясын өндіруде жер-
гілікті ресурстардың үлесі 63,5 пайызды, ал ЖЭК үлесі 51,7 пайызды құрайды.

ТҮРКИЯ ЕУРОПАДА ГЕОТЕРМАЛДЫҚ ҚУАТ 
БОЙЫНША КӨШ БАСТАП ТҰР
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14 қаңтарда Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердымухамедов, Ауғанстан жетек-
шісі Мохаммад Ашраф Гани және екі елдің бірқатар ресми лауазым иелері Акина-Андхой 
теміржол тармағын, заманауи халықаралық талшықты-оптикалық байланыс желілері 
мен Керки-Шиберган электр жеткізу желісін іске қосуға қатысты.

Түрікменстаннан Ауғанстанға дейінгі теміржол желісінің ұзындығы 30 шақырымды 
құрайды. «Türkmendemirýollary» агенттігінің басшысы Азат Атамурадов: «Бұл болат жол 
Азия теміржол көлігі халықаралық дәлізінің бір бөлігі болып табылады, сонымен қатар 
Лазурит дәлізінің маңызды буындарының біріне айналады» деп мәлімдеді.

АИР теміржол әкімшілігінің басшысы Мохаммад Ямма Шамс бұл теміржолдың пайда-
лануға берілуі елдің көлік және транзиттік әлеуетін кеңейтетінін атап өтті.

Керки (Түрікменстан) - Шиберган (Ауғанстан) электр жеткізу желісінің ұзындығы 153 
шақырым, ал оның қуаты 500 кВт құрайды.

Бұл Түрікменстан-Ауғанстан-Пәкістан электр беру желісі жобасының бөлігі. Электр 
қуаты Түрікменстаннан АИР-дің бірқатар қалаларына (атап айтқанда Мазари-Шариф  
қаласы) және Пәкістанға жеткізіледі.

ТҮРКМЕНИСТАН МЕН АФГАНИСТАН ТЕМІР 
ЖОЛ МАГИСТРАЛІН ІСКЕ ҚОСТЫ



3

Turkic Weekly #209                                                                                                     International Turkic Academy

ӨЗБЕКСТАНДА ЖАҢА ЗЕРГЕРЛІК ЗАУЫТ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

15 қаңтарда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев дәл осы күні 
іске қосылған «Gold Moon» Ташкент зергерлік фабрикасының қызметімен танысты.

Ш.Мирзиёевтің айтуынша, бұл саладағы басты мақсат жастарды заманауи 
технологиялар мен дизайнға оқыту, кем дегенде 10 мың ұл мен қызды жұмыспен 
қамтамасыз ету және Өзбекстанның ұлттық брендін әлемдік нарыққа шығару. «Біздің 
елде шикізат та, білікті қолөнер иелері де бар. Бұл сала ұлттық дәстүрлерді жаңғыртуға, 
өзіндік сана-сезімді нығайтуға тамаша негіз болып табылады », - деді ол.

Құны шамамен 21 миллион доллар болатын жоба аясында қуаттылығы жылына 6 тон-
на зергерлік бұйымдар өндірісі ұйымдастырылды. Кәсіпорын Италия, Германия және 
Түркиядан келген заманауи қондырғылармен жабдықталған. Жұмысқа 200-ден астам 
зергер жұмылдырылған. Олар итальяндық дизайнерлер мен техниктердің тәжірибесі мен 
дағдыларын қолданады.

Заманауи дизайнның және сапалы өңдеудің арқасында бұрынғы «Фонон» ғылыми-
өндірістік кәсіпорны негізінде жасалған зергерлік фабриканың өнімі сатып алушылар 
санының назарын аударып, импортты алмастыруда. Ғимаратта фирмалық дүкен бар. 
Өнімнің 15 пайызын Ресейге, Қазақстанға, Тәжікстанға, Қырғызстанға, Ауғанстанға 
және басқа елдерге экспорттау жоспарланып отыр.

Осыған орай, 2019 жылдың 18 мамырында «Өзбекстан Республикасында зергерлік 
өндірісті жедел дамыту шаралары туралы» Мемлекет басшысының Жарлығы қабылданды.

Зергерлік бұйымдар - бүкіл әлемде сұранысқа ие өнім. Тауар айналымы 250 миллиард 
доллардан асатын саланың әлемдік нарығы жыл сайын 5-6 пайызға өсіп келеді.
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ӘЗЕРБАЙЖАН СІМ БАСШЫСЫ ИСЕСКО-НЫҢ 
БАС ДИРЕКТОРЫМЕН КЕЗДЕСТІ

15 қаңтарда Әзербайжан Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов Ғылым, білім 
және мәдениет жөніндегі Ислам ұйымының (ISESCO) бас директоры Салим бен Мұхаммед 
әл-Маликпен кездесті.

Дж. Байрамов Әзербайжан мен ИСЕСКО арасындағы ынтымақтастықтың жоғары 
деңгейіне тоқталды. ISESCO-ның Әзербайжанның халықаралық құқыққа сүйенетін 
ұстанымын қолдауының жоғары бағасы, атап айтқанда, ұйымның 44 күндік Ұлы Отан 
соғысы кезінде жасаған мәлімдемесі назарға алынды.

ISESCO Бас директоры өзінің Әзербайжанға сапарын жоғары бағалады. Ол бұл сапар 
жоғары лауазымды тұлғалармен кездесу тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге азат етілген 
территориялардағы жағдаймен танысу тұрғысынан да жемісті болғанын баса айтты.

Азат етілген аумақтарға сапар барысында көрген діни ескерткіштерді, қабірлерді, 
мұражайларды, тұрғын үйлерді және басқа ғимараттарды қиратуды қоса алғанда, қирату 
ауқымы осындай саясаттың ондаған жылдар бойы мақсатты түрде жүргізіліп келе 
жатқанының айқын дәлелі екендігі атап өтілді.

Кездесу барысында тараптар, сонымен бірге, Әзербайжан мен ИСЕСКО арасындағы 
ынтымақтастықтың болашағы туралы пікір алмасты.
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ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БИЗНЕС ЖҮРГІЗУГЕ ЕҢ 
ҚОЛАЙЛЫ  ДЕП ТАНЫЛДЫ

Дүниежүзілік банктің сарапшылары Түркістан өңірін Қазақстандағы бизнес жүргізу 
үшін ең қолайлы аймақ деп таныды. Олар әлемнің 190 елінде жыл сайынғы кәсіпкерлікке 
қолайлы жағдай туралы зерттеулер жүргізеді. Қазақстан 25-ші орында. Кәсіпкерлік 
қызметті субсидиялау елдің аймақтары мен мегаполистерінің арасында да жүзеге 
асырылады.

Жалпы Қазақстан 10 критерий бойынша бағаланды. Аймақтар - 5 фактор бойынша 
ескеріледі: іскерлік ахуал, инфрақұрылым, қаржының қол жетімділігі, адами капитал 
және шешімдердің ашықтығы.

Дүниежүзілік банктің «Бизнесті жүргізу» жобасы бизнесті реттеу заңнамасын және 
оның елдерде және жекелеген қалаларда субұлттық және аймақтық деңгейде қолданылуын 
объективті бағалауды ұсынады.

Ұйым қаржылық өнімдер мен техникалық көмектердің кең спектрін ұсынады және 
елдерге инновациялық біліммен бөлісуге және пайдалануға және байланысты мәселелерді 
шешуге көмектеседі.

Естеріңізге сала кетейік, Түркістан облысында 150 мыңға жуық кәсіпкер тіркелген. 
«Қарапайым заттардың экономикасы» бағдарламасы бойынша облыста 24,4 млрд. теңге 
сомасына 246 жоба қаржыландырылды. 5 миллиард теңгенің 29 жобасы мақұлданды, 6,1 
миллиард теңгенің 27 жобасы қаржыландырылды.

Субъектілердің 77,4% -ы ауыл шаруашылығы, тамақ өнеркәсібі және қызмет көрсету 
саласында жұмыс істейді. Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы саласында 17 жоба, екеуі 
туризм саласында, үшеуі тамақ өнеркәсібінде жүзеге асырылуда.
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КООРДИНАТОРЫ КЫРҒЫЗСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ 
КІТАПХАНАСЫНА БАРДЫ  

14 қаңтарда Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агентігінің (TİKA) Қырғыз-
стандағы Бағдарлама үйлестірушісі Осман Уста Алыкул Осмонов атындағы Қырғыз-
станның Ұлттық кітапханасына барып, кітапхана директоры Жылдыз Бақашовамен 
келіссөздер жүргізді.

Кездесу барысында тараптар Қырғыз Республикасы Ұлттық кітапханасының оқыр-
мандарына танымал Ш. Айтматов атындағы Қырғыз-Түрік мәдениет және әдебиет 
орталығын одан әрі жетілдіру және жаңғырту перспективаларын талқылап, 2021 жылы 
бірқатари бірлескен іс-шаралар өткізу туралы жоспарларымен бөлісті.

Айта кету керек, Ш. Айтматов атындағы Қырғыз-Түрік мәдениет және әдебиет 
орталығы 2018 жылы ашылып, әлемге әйгілі жазушы және қоғам қайраткері 
Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығына орай жұмыс істей бастаған еді. Орталықты 
Ұлттық кітапханада Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі (TİKA) Қырғыз 
Республикасындағы Түрік Республикасының Елшілігінің қолдауымен ұйымдастырды.


