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ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ БЕЙРЕСМИ
 САММИТІ ӨТТІ

31 Наурызда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің 
бейресми онлайн-саммиті өтті. 

Бауырлас елдер көшбасшыларының кездесуіне Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Әзербайжан Республикасының 
Президенті Ильхам Әлиев, Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев, Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров, Түркіменстан 
Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов, Түркия Республикасының Президенті 
Режеп Тайып Ердоған, Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев, 
Венгрия Премьер-Министрі Виктор Орбан, Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы 
кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміреев, Халықаралық Түркі академиясының 
президенті Дархан Қыдырәлі қатысты.

Кездесу барысында бауырлас мемлекеттердегі ынтымақтастық және сауда-эко-
номикалық және мәдени-гуманитарлық салаларды одан әрі дамыту мәселелері тал-
қыланды.

Кездесуді Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ашып, 
жүргізіп отырды.

Біздің мақсатымыз-түркі әлемін ХХІ ғасырдың аса маңызды экономикалық, 
мәдени және гуманитарлық өңірлерінің біріне айналдыру. Біз Түркі өркениетін 
жаңғыртуды әлемді Ахмет Яссауи мұрасымен және қасиетті Түркістанмен таныстыра 
отырып бастауға шақырамыз. Сондықтан бүгінгі саммит «Түркістан – Түркі әлемінің 
рухани астанасы» деген ұранмен өтуде, – деді Қазақстан Президенті.

Қазіргі әлемдегі гуманитарлық және академиялық өзара іс-қимылдың өзектілігі 
туралы айта келіп, Қасым-Жомарт Тоқаев орта ғасырларда іргетасы қаланған 
Түркістан қаласы археология мен жалпы ғылым тұрғысынан әлі толық зерттелмегенін 
атап өтті.

– ТҮРКСОЙ мен Түркі академиясының Түркістан өңірінде археологиялық 
зерттеулер жүргізуге ерекше көңіл бөлгені өте маңызды. Сонымен қатар, Түркістанда 
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түркі халықтарының достығы мен бірлігін білдіретін ортақ сәулет нысанын салсақ 
жақсы болар еді, – деді Қ.Тоқаев.

Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің құрметті төрағасы, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркі кеңесінің 
болашағы туралы құжатты әзірлеп, оны Түркияда өтетін саммитте қабылдау 
қажеттігін атап өтті.

«Менің алғашқы ұсынысым: біз одан әрі дамуды жалғастырып, Түркі кеңесінің 
болашағына қатысты құжатты қабылдауымыз керек. Бакудегі саммитте мен түр-
кітілдес мемлекеттердің Ынтымақтастық Кеңесінің деңгейін ұйым деңгейіне дейін 
көтеруді ұсындым», - деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Түркі кеңесіне мүше мемлекеттердің 
басшыларын Анталиядағы дипломатиялық форумға және Түркі кеңесінің алдағы 
8-ші саммитіне шақырды.

«Анталияда дипломатиялық форум маусым айында өтеді. Форум түрлі салаларда 
пікір алмасу алаңы ретінде жұмыс істейді. Түркі кеңесінің келесі саммиті 2021 
жылғы 12 қарашада Ыстамбұлда өтеді деп үміттенеміз», - деді Түркия Президенті.

Сондай-ақ, Режеп Тайып Ердоған Түркі академиясы мен түркі мәдениеті мен 
мұрасы қорының бюджетке міндетті жарналарына қатысты қол қойылған хаттамалар 
туралы айта келіп: «Біраз уақыт бойы ерікті түрде аударылған жарналармен жұмыс 
істеген осы екі ұйымға қатысты хаттамалар мүмкіндігінше тезірек күшіне енуі дұрыс 
болар еді», - деп атап өтті.

Кеңесте сөз сөйлеген Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров: «Ежелгі Түркістан 
қаласы туралы әлем елдері жақсы біледі және қала түркітілдес елдер тарихына алтын 
әріптермен жазылды. Бұл қала түркі тілдес әлем бірлігінің символы, сондай-ақ түркі 
өркениетінің негізі деп айтуға болады» деді.

Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев Түркі кеңесі елдерінің даму банкін құруды 
ұсынды.

Саммит барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Тарихи кездесуді қорытындылап, 
«Түркістан декларациясын» қабылдауды ұсынды.

«Кеңестің мәртебесін көтеру және институционалдық құрылымын нығайту үшін 
оны толыққанды ұйымға айналдыру үшін уақыт қажет. Бұл ұсынысты саммит 
қорытындысы бойынша қабылданатын Түркістан декларациясына енгізуді және 
бекітуді ұсынамын», - деді Қазақстан Президенті шара барысында. Қасым-Жомарт 
Тоқаев іс-шараның жұмысын аяқтап, Түркістан декларациясын қабылдауды ұсынды.

Бұл ұсынысты Тараптар бірауыздан қолдап, Түркітілдес мемлекеттердің 
Ынтымақтастық Кеңесінің бейресми саммитінің қорытындысы бойынша Түркістан 
декларациясы қабылданды.
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29 наурызда Ташкентке ресми сапармен келген Венгрия Премьер-Министрі Виктор 
Орбан мен Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевтің кездесуі өтті.

Бүгін Көксарай резиденциясында мәртебелі мейманды ресми қарсы алу рәсімі өтті. 
Шавкат Мирзиеев пен Виктор Орбан мінберге көтерілді. Өзбекстан мен Венгрияның 
мемлекеттік әнұрандары шырқалды.

Рәсімге екі елдің ресми делегацияларының мүшелері қатысты. Президент Шавкат 
Мирзияев мәртебелі мейманды Өзбекстан жерінде қарсы алып, бұл сапардың Өзбекстан 
мен Венгрия арасындағы қарым-қатынастың жаңа кезеңін бастайтынын атап өтті.

Виктор Орбан өзбек мемлекетінің басшысына жылы қабылдағаны үшін шын жүрек-
тен алғысын білдіріп, Венгрияның Өзбекстанмен көпжоспарлы ынтымақтастықты 
кеңейтуге мүдделілігін растады.

Кездесу барысында саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық, қаржы-техника-
лық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты дамыту перспектива-
лары талқыланды.

Тараптар өзара сенімге және ортақ мүдделердің кең ауқымына негізделген өзбек-Ма-
жар қарым-қатынастарын стратегиялық әріптестік деңгейіне шығаруға дайын екендік-
терін растады. Көшбасшылар ұзақ мерзімді өзара іс-қимылды нығайтуға, жаңа өзара 
тиімді бағыттарды іске қосуға, екі елдің іскер топтары мен өңірлері арасындағы байла-
нысты қолдауға келісті.

ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН ВЕНГРИЯ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ КЕЗДЕСТІ
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«АККУЮ» 4-БЛОГЫН САЛУ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖОСПАРЛАНҒАН

Түркиядағы «Аккую» АЭС бірінші энергоблогының іргетасын қалаған күннен 
бастап үш жыл өтті. Өткен кезеңде тағы екі энергоблоктың іргетасы қаланды. Соңғы, 
төртінші энергоблоктың іргетасын қалау рәсімі 2022 жылға жоспарланған.

«Аккую» АЭС Түркияның ең ірі инвестицияларының бірі болып табылады және 
әрқайсысының қуаттылығы 1 200 мегаватт болатын төрт реактордан тұрады. Бірінші 
энергоблоктың құрылысын 2023 жылы аяқтау жоспарланып отыр. Қалған үш блок 
бір жылдық айырмашылықпен кезекпен пайдалануға беріледі. Осылайша, АЭС 2026 
жылы толық қуатына шығады.

Электр станциясы толық өндірістік қуатқа шыққаннан кейін, жылына шамамен 
35 млрд кВт/сағ электр энергиясын өндіреді, бұл Түркияның электр энергиясына 
деген ішкі сұранысының 10 пайызын қанағаттандырады.

Түркия мен Ресей арасындағы Түркияның Мерсин провинциясындағы «Аккую» 
алаңында атом электр станциясын салу және пайдалану саласындағы ынтымақтастық 
туралы үкіметаралық келісімге 2010 жылы қол қойылды.

Бірінші түрік АЭС жобасы жиынтық қуаты 4800 мегаватт ВВЭР-1200 реакторлары 
бар төрт энергия блогын қамтиды. АЭС 2023 жылға дейін салынып, пайдалануға 
беріледі. Құрылыстың құны 20 миллиард доллардан асады.

Құрылыс аяқталғаннан кейін «Аккую» АЭС жылына шамамен 35 млрд кВт/сағ 
өндіретін болады.

«Аккую» АЭС Түркияның энергия импортына тәуелділігін айтарлықтай төмен-
детеді.
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2 сәуірде Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі Ұлықбек Мәріпов қырғыз-
қазақстан үкіметаралық кеңесінің IX отырысына қатысу аясында Қазақстан Рес-
публикасының Премьер-министрі Асқар Маминмен кездесті.

Тараптар екі ел арасындағы бірқатар салалардағы екіжақты өзара іс-қимылдың, 
оның ішінде Қырғыз мемлекеті басшысының Қазақстанға ресми сапары барысында 
қол жеткізілген бірлескен инвестициялық жобалар мен келісімдерді іске асырудың 
перспективаларын қарастырды.

Айта кету керек, бұл күні қырғыз-қазақ шекарасындағы «Ақ Жол» бақылау-өткізу 
пункті күрделі жөндеуден кейін ашылды.

Бақылау-өткізу пунктін қайта құру өткен жылдың наурыз айында басталғаны атап 
өтілді. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 305 миллион сом бөлінді. Құрылыс-
монтаж жұмыстарына 225 миллион, техникалық жабдықтарға 80 миллион бағытталды.

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРЛЕРІ СЕРІКТЕСТІК МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ТАЛҚЫЛАДЫ
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ БІРЛЕСКЕН 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОР ҚҰРАДЫ

Әзербайжан мен Түркия арасында бірлескен өзара инвестициялық қор құру бойынша 
ауқымды жұмыстар жүргізілуде.

Бұл туралы 2 сәуірде Әзербайжан экономика министрі Микаил Жаббаров Әзербай жан-
Түркия экономикалық байланыстарын талқылау барысында мәлімдеді.

М.Жаббаровтың айтуынша, экономикалық ынтымақтастық жөніндегі Әзірбайжан-
Түркия үкіметаралық комиссиясының жұмысы барысында бірлескен инвестициялық қор 
құру туралы келісімге қол жеткізілді.

«Қазіргі уақытта Әзербайжан Президенті құрған «Әзербайжан инвестициялық ком-
паниясы» ААҚ пен Түркияның ұлттық әл-ауқат қоры арасында инвестициялық қор құру 
бойынша келіссөздер жүріп жатыр», – деп атап өтті М.Жаббаров.

Әзербайжанның бауырлас Түркияға инвестициясының көлемі 19 млрд.долларға, 
ал Түркияның Әзербайжан экономикасына салған инвестициясының көлемі 13 млрд. 
долларға жететіні айтылды. Министрдің айтуынша, Түркия Әзербайжан экономикасының 
мұнай емес секторына инвестиция салуда көш бастап келеді.

«Қазіргі уақытта Әзербайжанда түрік капиталы бар 4,2 мыңға жуық компания жұмыс 
істейді, ал 300 жоба бойынша түрік компанияларының жұмысы 16,3 миллиард долларға 
бағаланады», – деп түйіндеді М.Жаббаров.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН САУДА 
ҮЙЛЕРІН АШАДЫ

Қазіргі уақытта екі елдің кәсіпкерлері арасында өнімді жылжыту және келісім-
шарттар жасасу үшін Түркіменстан мен Қазақстанның сауда үйлерін ашу мәселесі 
пысықталуда. Әңгіме негізінен екі ел арасындағы Отын-энергетика, көлік-транзит және 
өнеркәсіп салаларындағы өзара іс-қимылды кеңейту туралы болып отыр.

Бұл тауар айналымын арттыруға, екі мемлекеттің бизнес-топтары арасындағы іс-
керлік байланыстарды өсіруге ынталандырады. Қазақстан мен Түркіменстан энергети-
калық нарықтағы маңызды серіктестер болып табылады.

«Көптеген жылдар бойы Түркіменстан–Өзбекстан–Қазақстан–Қытай газ құбыры 
бойынша Қазақстан аумағы арқылы ҚХР-ға түркімен газын транзиттеу табысты жүзеге 
асырылып келеді», – деді Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі.

Айта кетейік, Түркіменстан мен Қазақстан стратегиялық серіктес болып табылады. 
Ашхабад пен Нұрсұлтан газ саласындағы және трансшекаралық пайдалы қазбалар кен 
орындарын игеру саласындағы әріптестік мәселелерін үнемі талқылап отырады.
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