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Урматтуу мамлекет башчылары жана премьер-министр! 

Урматтуу министрлер, урматтуу делегациянын мүчөлөрү! 

Алгач Президент Эрдоганга бүгүнкү өзгөчө меймандостугу үчүн 

ыраазычылык билдирем. Урматтуу лидерлер, ар бириңиздерге Түрк 

Дүйнөсүнө жана Түрк Кеңешине көрсөткөн ар тараптуу колдооңуздар үчүн 

ыраазычылык билдиргим келет. 

Биздин биримдигибиз өсүп өнүгүп, мамилелерибиз бекемделүүдө. 

Биримдигибизде 3 жыл мурун 4 өлкө болсок, азыр 7 өлкө болуп калдык. 

Бардык көз карандысыз, эгемен Түрк мамлекеттери бир уюмдун  астына 

чогулушту. 

Бүгүн 7 түрк тилдүү өлкөлөрдүн  лидерлери 7 түрк мамлекетинин 7 желегин 

чогуу көтөрүштү. Бул иш чара  бүт  дүйнөгө да, өзүбүздүн түрк элдерибизге 

да чоң жана күчтүү биримдик экендигибиздин кабарын берди. Тарыхта 

биринчи жолу Түрк дүйнөсү бир уюм, бир биримдик, бир дүйнө катары 

бирикти. Интеграцияланган бир түрк дүйнөсү десек да болот. 

Ошол эле учурда бул ачылыш аземи түрк тилдүү  республикаларыбыздын 

көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына туш келип отурат. Ушуга 

байланыштуу Түрк тилдүү республикаларыбызды эгемендүүлүгүнүн 30 

жылдыгы менен куттуктайм жана биздин бардык мүчө жана байкоочу 

өлкөлөрүбүзгө, элдерибизге жаркын келечек каалайм. 

Азербайжандын улуу жеңишинин жана анын жерлеринин бошотулушунун 

бир жылдыгы менен да куттуктайм. Бул жеңиш түрк дүйнөсүнө өтө чоң 

кубаныч алып келди. 

Урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары, 

Бүгүнкү Саммитте абдан маанилүү чечимдерди кабыл алабыз. 

1) Уюмубуздун атын “Түрк мамлекеттеринин уюму” деп өзгөртүп жатабыз. 

Бул тарыхый чечим. 

2) Түрк дүйнөсүнүн келечегине жарык чача турган «2040-Түрк дүйнөсүнүн 

көз карашы» документин кабыл алабыз. 



3) Түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү болгон Түркмөнстан Түрк Кеңешине 

Байкоочу мүчө катары кирди. Бул чечим Түрк Кеңешин бекемдеп, боордош 

түрк мамлекеттеринин кызматташтыгын өркүндөтөт. 

4) Дагы бир маанилүү чечим – бул “Түрк инвестициялык фондунун” 

түзүлүшү. Белгилүү болгондой, экономикалык кызматташтык Түрк 

кеңешинин  алкагында кызматташуунун манилүү  негизин түзөт. 

5) Кеңештин жетишкендиктеринин жана анын эл аралык кадыр-баркынын 

жогорулашынын конкреттүү көрүнүшү катары Түрк Кеңешине Байкоочу 

мүчө же өнөктөш болуу үчүн 10дон ашык мамлекет кайрылды. 

Бүгүн кабыл алынуучу Жобо биздин башка өлкөлөр менен болгон 

мамилебизди аныктайт. 

Биздин урматтуу лидерлер, 

Акыркы 2 айдын ичинде биздин Саммитке даярдык көрүү максатында 

министрлердин 11 жолугушуусун жана 50гө жакын жумушчу топтун 

жыйынын өткөрдүк. Бул жолугушууларда биз Саммитибиздин күн тартибин 

даярдадык. 

Ушул максатта биздин тышкы иштер министрлерибиз Стамбулда 

жолугушту. 

Бакуда өткөн Экономика жыйынында биз сооданы жеңилдетүү механизми 

жана тейлөө, инвестиция жаатындагы эркин соода келишимине кол коюу, 

ошондой эле электрондук коммерцияны жеңилдетүү боюнча бир пикирге 

келдик. 

Кокондо өткөрүлгөн туризм министрлеринин жыйыны менен 

Өзбекстандын байыркы шаары Коконду Түрк Дүйнөсүнүн  туризм борбору 

деп жарыяладык. Түрк Дүйнөсүнүн ыйык жерлерин камтыган «Ыйык 

Зиярат» долбоорун ишке ашыруудабыз. 

Түркстанда 40 университеттин ректору менен Түрк университеттеринин 

бүтүрүүчүлөр союзунун бешинчи жалпы жыйынын өткөрдүк. Орхун 

алмашуу программасын мындан ары  өнүктүрүүнү чечтик. 

Стамбулда өткөргөн билим берүү министрлеринин жыйыны менен орто 

жана жогорку билим берүү тармагындагы жаңы программаларыбызды 

жана долбоорлорубузду белгиледик. 

Бакуда басма сөз жана медияга жооптуу министрлерибиздин ортосунда 

өткөрүлгөн  жолугушууда жалган маалыматка каршы күрөшүү боюнча бир 



пикирге келдик. Стамбулда өткөн Медиа форум бүткүл дүйнөгө чоң таасир 

калтырды. 

Биз Ташкентте өткөн Жаштар жана спорт жыйынынын алкагында Жаш 

ишкерлер форумун уюштуруу менен жаш ишкерлерибизди бириктирүү 

багытында бир пикирге келдик. 

Биз Будапештте өткөргөн транспорт жана жүк ташуу боюнча жолугушууда 

талкуулаган санариптик жүк ташуучу унаа жана санарип документ 

долбоорлорубуз менен транзиттик процедураларды сапариптөө аркылуу 

кыскартууну көздөп жатабыз. 

Бакудагы болур өткөн башкы прокурорлор жыйынында жана Анкарада 

болуп өткөн Адилет академияларыбыздын ортосунда баштаган 

кызматташтык процесстери аркылуу юстиция тармагындагы тиешелүү 

мекемелерибиздин ортосунда орток тармак жана кызматташтык түздүк. 

Хивада өткөрүлгөн маданият министрлеринин жыйынында Бурса шаары 

«2022-жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору» деп жарыяланды. 

Энергетика министрлери жана айыл чарба министрлеринин онлайн 

жолугушуулары менен жаңы кызматташуу процессин баштадык. 

Урматтуу президенттер жана премьер-министр! 

Алдыдагы мезгилде да кызматташуубузду системалуу түрдө улантууну 

каалайбыз. Биз мүчө өлкөлөр менен биргеликте “2026- Түрк Көз Каршы 

Стратегия документин” даярдадык. Стратегиялык документ – 2040-жылга 

чейинки убакыт ичинде конкреттүү иш чараларды  камтыган манилүү  

документ. 

Урматтуу Лидерлер, 

Бүгүнкү кабыл алынган чечимдер  келечек муундарыбыздын багытын 

аныктамакчы. 

Ар бириңиздерге чың ден соолук жана зор ийгиликтерди каалайм!  

Рахмат. 


