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Құрметті Түркі әлемінің лидерлері! 

Ең алдымен, Түркі әлемі мен Түркі Ұйымына көрсетіп отырған қолдауыңыз 

үшін шын жүректен ризашылығымызды айтамыз. 

Қазіргі уақытта қатарымыз кеңіп, қуатымыз артып келеді. Үш жыл бұрын 

төрт мемлекет едік, қазір жеті мемлекет болдық. Қазір әлемдегі барлық 

тәуелсіз және егемен түркі мемлекеттері бір шаңырақ астында бірікті. 

Бүгін 7 Түркі лидері 7 түркі мемлекетінің 7 байрағын Түркі әлемінің ортақ 

шанырағы болып табылатын Түркі Мемлекеттерінің Ұйымының 

Хатшылығының ғимаратында бірге көтеріп Түркі әлемінің бірлігінің ұлы 

қуатын паш етті. Бұл салтанатты рәсім тыс әлемге де, өзіміздің Түркі 

жұртымызға да Түркі бірлігін меңзейтің бір жолдау болды. Осылайша, 

Түркі әлемі тұңғыш рет біртұтас кеңістік, біртұтас Түркі әлем ретінде 

тарихқа таңба басты. 

Түркі Ұйымына осы тарихи ғимаратта сиға тартқаны  үшін және бүгінгі 

Саммитті жоғары дәрежеде ұйымдастырғаны үшін Жоғары Мәртебелі 

Президент Режеп Тайып Ердоғанға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. 

Осы салтанатты рәсім Әзірбайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, 

Түрікменстан тәуелсіздігінің 30 жылдығына сәйкес келіп отыр. Осы орайда, 

Түркі мемлекеттерінің Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын және 

түркі халықтарына жарқын да табысты болашақ тілеймін! 

Сондай-ақ осы жиын бауырлас Әзірбайжанның ұлы жеңісі мен Қарабақ 

жерінің азат етілуінің бірінші жылына дәл түсіп тұр. Осыған байланысты, 

тамырлас халқымызды мерейтойлық жеңісімен құттықтаймын! Бұл Жеңіс 

Түркі әлемінде үлкен мақтаныш пен шабыт берді. 

Құрметті мемлекет және үкімет басшылары! 



 Бүгінгі саммитте сіздер аса маңызды шешімдер қабылдайсыздар. 

1) «Түркітілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің» атын «Түркі 

Мемлекеттері Ұйымы» деп өзгереді. Бұл үлкен тарихи шешім. 

2) Түркі әлемінің болашағына бағытталған «Түркі әлемінің келешегі- 2040» 

құжаты Түркі мемлекеттерінің ынтымақтастығының алдағымыздағы 

ондаған жылдарға арналған бағдарламасы. 

3) Түрікменстанның Түркі мемлекеттері ұйымының бақылаушы мәртебесін 

алғаны. Түркі әлемінің әлеуетін арттырып, Түркітілдес мемлекеттер 

арасындағы ынтымақтастықты нығайтатына кумән жоқ. 

4) «Түркі инвестициялық қорының» құрылуы Түркі кеңесіне мүше 

мемлекеттер арасындағы экономикалық ынтымақтастықты дамытуға 

арналған маңызды қаржы құралы. 

5) Біздің Ұйымға қазірге дейін оннан астам мемлекет бақылаушы мүше 

болуға өтініш білдірді. Бұл біздің Ұйымыздың үлкен жетістігі және оның 

халықаралық деңгейдегі биік беделінің жарқын көрінісі. Сіздер бүгін Түркі 

мемлекеттері Ұйымының бақылаушылары жөніндегі сыртқы әлеммен 

қарым-қатынасты анықтайтынын маңызды құжатты қабылдайсыздар. 

Құрметті көшбасшыларымыз! 

Соңғы екі ай ішінде саммитке үлкен дайындық жұмысы жасалды. Осы 

мерзімде 14 Министрлік деңгейдегі жиын және 50-ге жуық жұмыс тобы 

отырысын өткіздік. Аталмыш жиындарда, Саммиттің күн тәртібіне қатысты 

барлық мәселелерді пысықтап, барша салалардағы ұсыныстарымызды 

әзірледік. 

1. Ыстамбұлда Сыртқы істер министрлеріміз 2 рет бас қосты. 

Осы кездесулерде саммиттің күн тәртібіндегі барлық саяси мәселелері 

қарастырылып шешімін тапты. 

2. Бакуде өткен Экономика министрлерінің жиында Сауданы жеңілдету 

механизмі және қызмет пен инвестиция саласындағы еркін сауда келіміне 

қол қою туралы ортақ мәмілеге келдік. Сондай-ақ, электрондық 



коммерцияны жеңілдету туралы өзара түсіністік мемарандумына қол 

қойдық. 

3. Қоқанда ұйымдастырылған Туризм министрлерінің бас қосуында біздің 

мүше елдердің осы салаларды қарқынды дамыту мәселелерін қарап, 

Өзбекстанның көне қаласы Қоқанды түркі әлемінің туризм астанасы деп 

жарияладық және Түркі әлемінің киелі жерлерін қамтитын «Табаррук 

зиярат» яғни атты жобаны іске қостық. 

4. Ыстамбұлда өткен Білім министрлерінің жиналысында орта және 

жоғары білім саласындағы жаңа бағдарламалар мен жобаларымызды 

нақтыладық. 

5-6. Бакуде және Ыстамбұлда өткен Ақпарат министрлері  кездесуінде біз 

ақпарат саласындағы ынтымақтастықты келістіріп, сондай-ақ жалған 

ақпаратпен күресу жөнінде ортақ шешімдерге келдік. 

7. Ташкентте Жастар мен спорт министрлерінің кездесуін және Жас 

Кәсіпкерлер форумын ұйымдастырдық. Осы жиын бауырлас елдердің жас 

кәсіпкерлерінің ынтымақтастуына жол ашты. 

8. Будапештте ұйымдастырған Тасымалдау үлкен министрлерінің 

жиынында цифрлық жүк көлігі мен электронды құжат жобаларымызды 

талқыладық. Жобаның мақсаты, транзиттік бюрократияны азайту арқылы 

өзара тасымалды қолайлы жағдайға келтіру болды. 

9-10. Бакуде мүше мемлекеттердің Бас прокурорлары мен Анкарада 

Әділет академияларының басшылары бас қосып, заң саласындағы 

ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтетін ортақ жүйе - Түркі 

мемлекеттерінің Бас прокурорларын Кеңесін құрдық. 

11. Хиуада өткен Мәдениет министрлерінің жиналысында осы саладағы 

барлық мәселелерді қамтып, сондай-ақ Түркияның Бұрса қаласын «2022 

Түрік әлемінің мәдени астанасы» етіп жарияладық. 

12-13. Энергетика министрлері мен Ауыл шаруашылығы саласындағы 

министрлерінің онлайн кездесулерінде осы жаңа салалардағы 

ынтымақтастықтың үдерісін бастадық. 



14. Түркі әлемінің рухани астанасы Түркістанда 40 түркі жоғарғы оқу орны 

ректорларының қатысуымен Түркі университеттер одағының V Бас 

Ассамблеясын өткіздік. Онда Орхун тәжірбие алмасу бағдарламасын одан 

әрі күшейту жөнінде шешім қабылдадық. 

Мемлекет және үкімет басшылары! 

Біз алдағы кезеңде де ынтымақтастығымыздың барлық салаларын жүйелі 

және қарқында түрде дамытуға дайынбыз. Сол мақсатпен «2026-Стратегия 

құжатын» әзірлейміз. Бұл құжат Түркі әлемінің келешегін айқындайтын, 

Түркі әлемі-2040 құжатын іске асырып және оның шеңберіндегі нақты 

қадамдарды нақтылайтын маңызды құжат. 

Құрметті көшбасшылар! 

Бүгінгі сіздер қабылдайтын тарихи шешімдер Түркі әлемі үшін, сондай-ақ 

біздің болашақ ұрпақтарымыз үшін нақты бағдарлар мен нықты қадамдар 

болып табылады. 

Әрқайсыңызға зор денсаулық пен табыс тілеймін. 

Назарларыңызға рақмет! 


