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1 ақпанда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Министрлер 
Кабинеті отырысының қорытындысы бойынша елде жаңа конституция қабылдануы 
мүмкін деп мәлімдеді.

«Егер біз халық альянсы бойынша серіктесімізбен келісімге келсек, жақын арада 
жаңа конституция бойынша шаралар қабылдай аламыз», – деді Р.Т. Ердоған.

Түркия президенті жаңа конституция бойынша жұмыс Ашық жүргізілуге, ал қоры-
тынды мәтін халықтың мақұлдауына ұсынылуға тиіс екенін атап өтті.

Сонымен қатар, Р.Т. Ердоған пандемия кезіндегі Түркиядағы экономикалық жағдай-
ға түсініктеме бере отырып, соңғы халықаралық зерттеулерге сәйкес, G20 елдері ара-
сында тек Түркия мен Қытай 2020 жылды оң өсіммен аяқтай алады деп атап өтті.

Ол таяу уақытта ел жұртшылығына Үкімет дайындаған экономикалық реформалар 
пакеттерінің «философиясы, мақсаттары мен міндеттері» ұсынылатынын хабарлады.

ТҮРКИЯДА ЖАҢА КОНСТИТУЦИЯ 
ҚАБЫЛДАНУЫ МҮМКІН



2

Turkic Weekly #212                                                                                                     International Turkic Academy

1 ақпанда Қырғыз тарапының бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаро-
втың телефон арқылы сөйлесуі барысында С.Жапаровтың Қазақстанға ресми келуі мәсе-
лесі қаралды.

Қарым-қатынастардың саяси тақырыбын талқылау барысында екі түркі мемлекетінің 
басшылары алдағы жоғары деңгейдегі кездесулердің кестесін, сондай-ақ Қырғыз көшбас-
шысының Қазақстанға ресми сапарының алдын ала егжей-тегжейін талқылады.

Қ. Тоқаев С.Жапаровты Қырғызстан президенті лауазымына кірісуімен тағы да құт-
тықтап, сайлау рәсімінің сәтті өткенін атап өтіп, мемлекеттік істерде үлкен жеңістер 
тіледі. Қазақстан Президенті бауырлас Қырғызстан халқына бақ-береке және тұрақты 
гүлденуін тіледі.

Өз кезегінде, С.Жапаров Қ. Тоқаевтың ізгі тілектеріне жылы жауап беріп, ұлықтау 
рәсіміне байланысты құттықтау хаты үшін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіру 
өтінішін жеткізді.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ҚАЗАҚСТАНҒА КЕЛЕДІ
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯНЫҢ ЮНЕСКО 
ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ КОМИССИЯЛАРЫ 

АРАСЫНДА КОНСУЛЬТАЦИЯЛАР ӨТТІ

6 ақпанда Әзербайжан Республикасы мен Түркия Республикасының ЮНЕСКО 
істері жөніндегі Ұлттық комиссиялары арасында онлайн-форматта консультациялар 
өтіп, бірлескен ынтымақтастықтың бағыттары талқыланды.

Кездесу барысында екі ел арасындағы бауырластық қатынастар өрлеу жолымен 
дамып келе жатқандығы, ЮНЕСКО аясында тығыз ынтымақтастық орнатылғандығы 
айтылды. Осыған байланысты ЮНЕСКО мандаты аясындағы салалардағы бірлескен 
ынтымақтастықтың жай-күйі мен келешегін талқылау және жалпы іс-қимыл 
жоспарын жасау үшін осындай кездесу өткізудің маңыздылығы баса айтылды.

Тараптар ЮНЕСКО мандатына қатысты бағыттарды егжей-тегжейлі талқы-
лады. Білім алушы қалалардың ғаламдық желісі, кафедралық бағдарлама, 
қауымдастырылған мектептер желісі сияқты ЮНЕСКО-ның білім беру бағдарламалары 
шеңберінде Әзербайжан мен Түркия арасындағы ынтымақтастықтың жетістіктері мен 
перспективалары қозғалды. Бұдан басқа, мерейтойлар бағдарламасы, шығармашылық 
қалалар желісі, ЮНЕСКО Клубтары, материалдық және материалдық емес мәдени 
мұра, табиғи мұра, «Әлем жады» бағдарламасы шеңберінде әріптестік бағыттары 
бойынша жемісті пікір алмасылды.

Кездесу барысында күн тәртібіндегі мәселелер бойынша нақты ұсыныстар айтылып, 
болашақта осындай кездесулер өткізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.
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ҚАЗАҚСТАН БҰҰ-НЫҢ ЦИФРЛАНДЫРУ 
РЕЙТИНГІНДЕ КӨТЕРІЛДІ

5 ақпанда Қазақстан Республикасының Премьер-министрі Асқар Мамин «Digital 
Almaty 2021: цифрлық серпіліс жаңа болмысқа» атты халықаралық конференцияда сөз 
сөйледі. Ол Қазақстан Электрондық коммуникациялардың даму деңгейі бойынша БҰҰ 
рейтингінде көтерілгенін атап өтті.

А. Мамин пандемия жағдайларын ескере отырып, Қазақстанның мемлекеттік және 
жеке меншік секторларындағы іс жүргізудің барлық дерлік санаттарына цифрлық 
құралдардың белсенді интеграциялануын атап өтті.

Халық үшін цифрлық инфрақұрылымның сапалы қолжетімділігін кеңейту бойынша 
үлкен жұмыс жүргізілуде. Бұл арнада 20 мың талшықты-оптикалық байланыс желісін 
салу және желілік біріктіру жөніндегі жаһандық жоба жүзеге асырылды. Мобильді 
байланыстың технологиялық базасы 1000-нан астам станцияны қаруландырды, ал 
халықты интернетпен қамтамасыз ету 99% - ды қамтыды.

А. Мамин Қазақстанның он позицияға жоғары көтеріліп, электрондық үкіметтің даму 
деңгейі бойынша БҰҰ рейтингінде 29-орынға ие болғанын, ал тізімде 193 ел бар екенін 
қорытындылады.
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ТҮРКІМЕНСТАНДА АХАЛ-БАЛҚАН ЭБЖ 
ҚҰРЫЛЫСЫ ЖЕДЕЛДЕТІЛДІ

5 ақпанда «Алтын ғасыр» түркімен электрондық газеті Түркіменстанда Ахал, Балқан 
және Дашогуз уәлаяттарының электр желілерін жалғайтын айналмалы энергия жүйесінің 
жобасын жүзеге асыру жалғасып жатқанын хабарлады. Қазіргі уақытта жобаның бірінші 
кезеңі – Ахал-Балқан электр беру желісі салынуда.

Тиісті маршрут бойында мердігерлер күн сайын 40-қа дейін темірбетон негіздерін 
төсейді және 15-ке дейін металл тірек конструкцияларын орнатады. Осы процеспен қатар 
«Сердар-220» қосалқы станциясының құрылысы басталды.

Ахал-Балқан ЭБЖ маршрутының ұзындығы 420 шақырымнан асады. Нысанды осы 
жылдың тамыз айында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Осы уақыт ішінде 5500-ден 
астам іргелі тақталар төселіп, 1500 тірек орнатылады.

Айналма энергия жүйесі құрылысының екінші кезеңі аясында Балқан-Дашогуз электр 
желісі салынады.

Жобаның негізгі мақсаты – электр энергиясын өндіруді арттыру, энергиямен жабдықтау 
сапасын арттыру, атап айтқанда тұрғын үйлерді. Сонымен қатар, айналма электр жүйесі 
Велаят пен Ашхабад энергия жүйелері арасында өзара резервтеу мүмкіндігін береді.
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НАВОИ АТЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚОР ҚҰРЫЛДЫ

Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевтің 4 ақпандағы 
қаулысымен Әлішер Навои атындағы Халықаралық қоғамдық қор құрылды.

Қор Әлішер Навоидің өмірін, шығармашылығын және ғылыми және әдеби мұрасын 
зерттеу, Өзбекстанда және шет елдерде ақын шығармаларын насихаттау, сондай-ақ 
оның жадын мәңгі сақтау үшін құрылады.

Құжатқа сәйкес, Қор Әлішер Навоидің шығармаларын шет тілдеріне аударумен және 
оларды басып шығарумен айналысады, сонымен қатар ақынның мұрасын зерттейтін 
жазушылар мен ғалымдарға көмектеседі.

Жыл сайын 9 ақпанда Әлішер Навоидің туған күніне орай, халықаралық конференция 
және «Навои оқулары» өтеді.

Қор қаражатын қалыптастыру көздері Өзбекстан Министрлер Кабинеті жанындағы 
өзбек тілін дамыту қорының қаражаты (жыл сайын 1 млрд.сум), халықаралық гранттар 
мен қайырымдылық көмек болып айқындалды.


