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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov 28 Eylül 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde görüştü.

Yapılan görüşmede, Genel Başkan Kassanov, 
Türkiye dışında yaşadıkları bölgelerde sıkıntılı 
durumda olan Ahıskalı Türklerin Türkiye’ye 
iskanlı göç kapsamında getirilmesi, uzun sü-
redir diploma denkliği bekleyen Ahıskalı Türk 
doktorların durumu, Bitlis’in Ahlat ilçesine ge-
tirilen Ahıskalı Türklere arazi tahsis edilmesi 
gibi ana gündem konularını Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın ile istişare etti. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ka-
lın, sıkıntılı bölgelerden olan Ahıskalı Türklerin 
Türkiye’ye iskanlı göç kapsamında getirilmesi 
ile ilgili olarak en yakın zamanda Bakanlıklar-
dan oluşacak olan göç komisyonu kurulacağını, 
Ahıskalı Türk doktorların diploma denkliği ile 
ilgili de YÖK tarafından en kısa zamanda yeni-
den görüşme için DATÜB’ün davet edileceğini, 
Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklere arazilerin 
tahsis edilmesi için ise mevcut hazine arazile-
rinin statüsünün değiştirilerek uygun hale geti-
rilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

DATÜB olarak, yoğun gündemi ve progra-
mına rağmen kabulünden dolayı Sn. İbrahim 
Kalın’a teşekkür ederiz.

DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 
Biz atacağımız adımları Azerbaycan’la 

birlikte planlar, birlikte atarız

DIŞİŞLERİ Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, “Te-
mennimiz bölgenin artık 
barış ve istikrar bölgesi 
olmasıdır. Azerbaycan’ın 
Ermenistan’a kapsam-
lı bir barış anlaşma-
sı teklifi oldu. Henüz 
Ermenistan’dan olumlu 
bir cevap gelmedi. Biz 
atacağımız adımları 
Azerbaycan’la birlikte 
planlar, birlikte atarız” 
dedi.
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Никто не может точно 
предсказать – К.-Ж. Токаев 

о нестабильной обстановке в мире

Глава государства принял Председателя 
Великого Национального собрания Турции 
Мустафу Шентопа.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития со-
трудничества между тюркоязычными государствами, не-
смотря на складывающуюся нестабильную обстановку в 
мире.

«Никто не может точно предсказать, как будет склады-
ваться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, 
отношения между нашими странами развиваются успеш-
но. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается 
на доверии и дружбе», – сказал Президент.

Отметив растущий авторитет Турции на международ-
ной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворе-
ние успехами братской страны.

Кроме того, Глава государства высоко оценил пер-
спективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта То-
каева за возможность встречи в ходе его визита в Казах-
стан и передал приветствие Президента Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух 
государств находятся на высоком уровне, несмотря на 
ограничения в возможности проведения личных встреч 
вследствие пандемии.

«Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств, который состоится в ноябре 
в нашей стране, будет принят ряд важных решений, на-
правленных на дальнейшее укрепление единства тюрк-
ского мира. Будем ожидать Вас на этом саммите», – ска-
зал Председатель Великого Национального собрания 
Турции.

– Вступил в силу Дого-
вор о запрещении ядерно-
го оружия, вновь запущены 
переговоры по возобновле-
нию ядерной сделки с Ира-
ном, продлен новый договор 
СНВ, принято Совместное 
заявление США и России о 
стратегической стабильно-
сти. Конечно, доктрина га-
рантированного взаимного 
уничтожения означает, что 
ядерные державы вряд ли в 
ближайшее время откажутся 
от своих арсеналов. Поэто-
му скептики могут возразить, 
что, заявляя о стремлении 
построить до 2045 года мир, 
свободный от ядерного ору-
жия, мы выдаем желаемое 
за действительное. Наш же 
исторический опыт говорит 
об обратном, – подчеркнул 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев 
напомнил, что в этом году 
исполнилось 30-лет с мо-
мента, когда Казахстан при-
нял решение о закрытии 
Семипалатинского ядерного 
полигона и отказе от четвер-
того по величине ядерного 
арсенала.

 – Пятнадцать лет спустя 

государства Центральной 
Азии объявили свой регион 
зоной, свободной от ядер-
ного оружия. Это первая 
безъядерная зона, которая 
полностью расположена в 
Северном полушарии. Обсто-
ятельства и стратегические 
подходы могут стремитель-
но меняться, так как ядерное 
оружие – это политический 
выбор. Я хочу вновь под-
твердить решимость Казах-
стана добиться скорейшего 
вступления в силу Договора 
о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний. 
В качестве положительного 
момента хотел бы отметить, 
что Казахстан продолжает 
использовать преимущества 
отказа от ядерного оружия 
во имя человеческого про-
гресса, – сказал Президент.

Глава государства от-
метил, что Договор о нерас-
пространении ядерного ору-
жия проводит грань между 
законным использованием 

ядерной энергии в граждан-
ских целях и распростране-
нием ядерных вооружений. 
По его мнению, ядерная 
энергия становится все бо-
лее актуальным источником 
низкоуглеродной энергии. 
В Казахстане проводит-
ся комплексное технико-
экономическое обоснова-
ние развития собственной 
атомной промышленности.

– Построение мира, сво-
бодного от ядерного ору-
жия, остается приоритетом 
политики моего правитель-
ства. За последние трид-
цать лет это устремление 
сделало Казахстан участни-
ком глобального антиядер-
ного движения. Оно стало 
частью нашей националь-
ной идентичности. Мы гото-
вы вместе с вами и впредь 
прилагать свои усилия по 
имя дальнейшего разоруже-
ния и нераспространения, 
– заявил Касым-Жомарт 
Токаев.

Казахстану нужна новая 
политика в отношении 

бизнеса 
Президент РК Касым-Жомарт Тока-

ев в ходе VIII Съезда Национальной 
палаты предпринимателей «Атаме-
кен» заявил, что Казахстану нужна 
новая политика в отношении бизнеса.

Глава государства отдельно остановился на 
ближайших задачах бизнеса и правительства. 
По его словам, стране нужна новая регуляторная 
политика. Предстоит переход от жесткого регули-
рования к стимулированию деловой активности 
бизнеса, саморегулированию и так называемому 
«smart regulation». 

«По моему поручению в Мажилис Парламен-
та внесен законопроект по внедрению регулиро-
вания «с чистого листа». Основными новеллами 
станут принцип «one in two out», то есть отмена 
двух действующих требований при введении 
одного нового, создание Реестра исчерпываю-
щих обязательных требований для недопущения 
избыточного регулирования, внедрение институ-
та регуляторной апелляции, то есть механизма 
внесудебного пересмотра неэффективных тре-
бований по жалобам предпринимателей, введе-
ние инструмента экспериментального правового 
режима для апробирования новых регуляторных 
механизмов», – сказал Глава государства. 

По словам Президента, закон должен быть 
принят до конца 2021 года.

«Всю подзаконную базу следует подготовить 
к внедрению этого принципа с 2023 года. Прошу 
Правительство готовить ее в тесном сотрудниче-
стве с Национальной палатой», – поручил Пре-
зидент К.-Ж. Токаев.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Глава государства принял участие в пленарном 
заседании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи ООН, посвященном 
Международному дню борьбы за полную

ликвидацию ядерного оружия

В своем выступлении Касым-Жомарт Тока-
ев отметил, что продолжающееся ускорение 
ядерных программ в некоторых странах в со-
четании с постоянной террористической угро-
зой увеличивает риски применения оружия 
судного дня. Тем не менее, Президент Казах-
стана отметил и определенные положитель-
ные сдвиги в этом направлении.

«Тайна за семью 
печатями» – К.-Ж. Токаев 

об информации 
о земельных участках

Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев в ходе VIII Съезда Нацио-
нальной палаты предпринимате-
лей «Атамекен» заявил, что необ-
ходима оцифровка информации о 
земельных участках, генеральных 
планах застройки, доступных мощ-
ностях, коммуникациях.

«Еще одним важным направле-
нием цифрового развития является 
оцифровка информации о земель-
ных участках, генеральных планах 
застройки, доступных мощностях, 
коммуникациях и так далее. Это 
ключевые факторы производства. 
Без них бизнес невозможен в прин-
ципе. Вместе с тем информация об 
этом – «тайна за семью печатями». 
На региональном уровне работа бук-
сует по известным вам причинам. 
Главная причина – покровитель-
ство в пользу известных компаний, 
земли и преференции – именно 
им, как правило, малому и среднему 
бизнесу не дают работать. Прошу 
Правительство рассмотреть данный 
вопрос на ближайшем заседании 
Комиссии по цифровизации. Каж-
дый аким должен отчитаться. Нуж-
ны жесткая координация и контроль 
со стороны Правительства», – под-
черкнул Глава государства.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Главе государства презентовали проекты
 развития туристического кластера 

на побережье Каспия

Президенту Казахстана Касым-Жомарту 
Токаеву презентовали проекты развития 
туристического кластера на побережье Ка-
спийского моря.    

Рабочий визит Президента в Мангистаускую область 
продолжило знакомство с туристическими возможностя-
ми региона.

Глава государства посетил гостиничный комплекс 
Rixos Water World Aktau, где осмотрел его инфраструкту-
ру, в том числе недавно построенный тематический парк 
развлечений. Особое внимание было уделено реали-
зации ряда инвестиционных проектов по развитию при-
брежной туристической зоны южной части города Актау.

В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту 
Токаеву о строительстве гостиниц международного уров-
ня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апар-
таментами, ввод в эксплуатацию которых запланирован 
до конца 2021 года.

Положительно оценив пред-
ставленные инвестиционные про-
екты, Глава государства отметил 
важность расширения, совершен-
ствования туристической инфра-
структуры и привлечения тури-
стов. Президент подчеркнул, что 
будет держать ход строительства 
под своим личным контролем.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından yaptığı 
açıklamada, “Türkiye ekonomi-
si, salgın şartlarını ve daha önce 
yaşadığı kimi sıkıntıları geride 
bırakarak hak ettiği yere doğru 
hızla yol alıyor. İş dünyamızın 
yatırım iştahı, üretim gücü, ih-
racat kabiliyeti, istihdam kapa-
sitesi hızla artıyor. Uluslararası 
yatırımcıların ülkemize olan 
ilgisi de giderek güçleniyor” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştiri-
len Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın 
ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara dair açık-
lamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları söyledi:

“Geçtiğimiz haft a Birleşmiş Milletler 76. 
Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek üzere 
New York’a gittik. Bu vesileyle katıldığımız 
toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde ül-
kemizin temel yaklaşımlarını tüm dünya ile 
paylaşma imkânı bulduk. Küresel sistemin 
artık çözüm üretemeyen adaletsiz, hakkani-
yetsiz özellikle bu yapı bir süredir Kovid-19 
salgını ve iklim değişikliğinin yol açtığı so-
nuçlarla yüzleşen dünyamızda çok daha iyi 
görünmeye başlandı.

Uzunca bir süredir ‘dünya beşten büyük-
tür’ itirazıyla dile getirdiğimiz küresel yönetim 
sistemindeki değişiklik talebimizi ‘daha adil 
bir dünya mümkün’ diyerek bir adım öteye 
taşıdık. Geçmişlerindeki sömürgecilik ve soy-
kırım ayıplarının hesabını veremeyenler son 
asırda başlattıkları iki büyük dünya savaşının 
yol açtığı ağır kayıpların ve terör örgütleri 
karşısında verdikleri kötü imtihanın samimi 
muhasebesini yapmaktan da kaçıyorlar.

“BM’Yİ, DAHA ADİL BİR YAPIYA 
KAVUŞTURMANIN MÜCADELESİNİ 

SÜRDÜRECEĞİZ”

Dünyanın adalet çağrısına cevap verme 
niyeti olmayanların, sağlık ve iklim krizleri 
konusunda farklı yaklaşımlar sergilemelerini 
beklemek elbette zordur. Ama bu krizler di-
ğerlerinden farklı olarak inanç ve renk gibi ay-
rımların yanı sıra zengin-fakir, güçlü-güçsüz 
kriteri gözetmeden herkesi etkiliyor. Nitekim 
salgından gelişmiş ülkeler çok daha fazla zarar 
görmüştür. İklim değişikliğinin sebep olduğu 
afetler de aynı şekilde gelişmiş ülkelerde çok 
daha ağır kayıplara yol açıyor.

Türkiye olarak bu fotoğraf içinde kendi-
mizle birlikte tüm insanlığın ortak hissiyatını 
ifade eden bir duruş sergiliyoruz. Bölgemize 
ve dünyaya dair yaptığımız tespitlerin isabeti, 
önemi, vizyonu yaşanan her hadiseyle birlik-
te çok daha iyi anlaşılıyor. Dün bizim küresel 
sistemdeki çarpıklıklara ilişkin itirazlarımı-
za kayıtsız kalanlar, bugün aynı yaklaşımları 
kendileri de dillendirmeye başladı. Terör ve 
göç meselesi başta olmak üzere ülkemizin 
doğrudan yüzleştiği sorunlarla ilgili tespit ve 
teklifl erimizin de çok yakında benzer şekil-
de makes bulacağına inanıyoruz. Birleşmiş 
Milletler’i yapısal eksiklerine ve tüm zaafl a-
rına rağmen hâlâ insanlığın ortak sorunlarını 
çözecek en önemli platform olarak görüyoruz. 
Bunun için de Birleşmiş Milletler’i, Güvenlik 
Konseyi başta olmak üzere, tüm organlarıyla 
daha adil, daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmanın mücadelesini ver-
meyi sürdüreceğiz.

Suriye’den Afganistan’a, Libya’dan 
Karabağ’a, Filistin’den Kıbrıs’a, Afrika’nın 
pek çok yerinden Balkanlar’a kadar dünya-
nın kanayan yarası mahiyetindeki kriz alan-
larında sergilediğimiz ilkeli duruşu bu sürece 
verdiğimiz katkılar olarak değerlendiriyoruz. 
Kendilerini insan haklarında, hukukta, eko-
nomide, diplomaside gelişmiş ülkeler olarak 
görenlerin sadece seyrettikleri, hatta adeta 
üzerine benzin döktükleri sorun alanların-

da sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, 
kaçınmayacağız. Güvenliği ve refahı kendi 
vatandaşlarımızla birlikte en yakınımızdan 
başlayarak tüm kardeşlerimiz, dostlarımız, 
tüm dünya için istemek bize medeniyetimi-
zin ve tarihimizin emridir. İşte bu anlayışla 
Birleşmiş Milletler’in hızla gerçekleştirilecek 
yapısal dönüşümüyle geleceğin dünyasında 
tüm insanlığın ortak çatısı hâline gelmesi için 
gayret gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı içeride 
ve dışarıda her platformda tekrar tekrar anlat-
mayı sürdüreceğiz. İnşallah hepimiz için çok 
geç olmadan dünyamız dönülmez bir yola 
girip onulmaz yaralar almadan bu sürecin ta-
mamlanmasını diliyoruz.

Diğer yandan, New York ziyaretimiz ve-
silesiyle yeni Türkevi binamızın da açılışını 
gerçekleştirdik. Yeni Türkevi binamızı Dışiş-
leri eski bakanlarımızdan rahmetli İhsan Sabri 
Çağlayangil’in 1977’de ülkemize kazandırdığı 
Birleşmiş Milletler binasının tam karşısındaki 

alan üzerinde inşa ettik. Temelini 4 yıl önce 
attığımız 36 kat yüksekliğe, 171 metre uzunlu-
ğa ve 20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni 
Türkevi binamız, Osmanlı ve Selçuklu mima-
risinden esintiler taşıyan lale şekilli görkemli 
yapısıyla şimdiden şehrin sembollerinden biri 
hâline geldi. Hem kendi vatandaşlarımıza, 
hem de tüm dost ve kardeşlerimize en güzel 
hizmetleri vereceğimiz bu muhteşem eserin 
ülkemize tekrar hayırlı olmasını temenni edi-
yorum.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki 
hitabımızda ülkemizin için çok önemli bir 
milat olduğuna inandığım bir müjdeyi de siz-
lerle ve tüm dünyayla paylaştık. Türkiye 2053 
vizyonumuzun ilk ve en kritik hedefl erinden 
biri olduğuna inandığım yeşil kalkınma dev-
riminin tabii bir sonucu olan iklim değişikli-
ği konusunda yeni ve tarihî bir adım atıyor. 
Bilindiği gibi ülkemiz 2015 yılında Paris İk-
lim Anlaşması’na muvafakat veren devletler 
arasında yer alıyordu, ancak yükümlülüklerle 
ilgili kısımdaki adaletsizliklere olan itirazımız 
sebebiyle anlaşmanın Meclisimizdeki onay 
sürecini başlatmamıştık. Son dönemde yaşa-
nan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler ve 
ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüz-
deki ay Meclis’in yeni yasama yılının başla-
masıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda duyur-
duğumuz bu kararımızın ülkemize ve dünya-
ya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Kasım 
ayında Glasgow’da yapılacak İklim Değişik-
liği Zirvesi’ne kadar onay sürecini tamamla-
mış olacağız. Bu karar belirlediğimiz takvim 
çerçevesinde yatırımdan üretime, ihracattan 
istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı 
değişikliklere gideceğimiz manasına geliyor. 
Esasen Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na 
uyum için gereken eylem planını hazırlayıp 
devreye alarak bu konuda zaten önemli bir 
adım atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaş-

masıyla 2053’e kadar uzanan bir perspektift e 
orta ve uzun vadeli hedef hâline getiriyoruz.

Girdiğimiz bu yeni yol, Türkiye’nin Cum-
huriyet dönemindeki kalkınma hamlelerinde 
yaptığı en keskin tercihlerden birini ifade edi-
yor. Her ne kadar birileri sırf bunun altında 
bizim, hükûmetimizin, Cumhur İttifakı’nın 
imzası var diye yapılan işi değersiz hâle ge-
tirmeye, önemsizleştirmeye, hatta tam tersi 
göstermeye çalışsa da, gerçekten tarihî bir ka-
rar aldık. Her şeyden önce anlaşmalara taraf 
olduğu hâlde hiçbir yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenler, artık Türkiye’yi bu sebeple 
eleştiremeyecekler. Tam tersine artık her plat-
formda biz onları yükümlülüklerini yerine 
getirmeye zorlayacağız.

Avrupa Birliği başta olmak üzere ekono-
mik ve sosyal kalkınmamıza destek talep ede-
ceğimiz çevrelerin karşısına artık daha güçlü 
bir şekilde çıkacağız. Orta ve uzun vadeli tüm 
kalkınma programlarımızı, planlarımızı, uy-

gulamalarımızı yeşil kalkınma devriminin 
gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğin-
de hazırlayacak ve yürüteceğiz. Bu tercih bi-
zim için bir lüks, bir kayıp, bir taviz değil tam 
tersine bugünden geleceğe hazırlanmanın yol 
haritası olacaktır. Zaten bir süredir yenilene-
bilir enerji, atık yönetimi, orman alanlarının 
özellikle artırılması gibi hususlardaki gayret-
lerimizle bu konuda belirli bir mesafe kat et-
miştik. Ülkemizin ilk yerli otomobilini elekt-
rikli olarak tasarlamamız, nükleer güç santrali 
kurmaktaki ısrarımız, akıllı binalar ve şehirler 
konusundaki teşviklerimiz bile bu doğrultu-
daki tercihlerimizin birer örneğidir. Madem 
iklim değişikliği bir gerçektir ve insanlığın 
geleceğini tehdit etmektedir, elbette Türkiye 
böyle hayati bir meselede öncü rol üstlene-
cektir. Yaşadıkları yerler su altında kalarak 
yok olacak veya çölleşecek milyonlarca insan 
her geçen yıl bu hakikatle çok daha acı şekilde 
yüzleşmek zorunda kalacaktır. Dünya iklim 
değişikliğine bağlı büyük göçlerin arifesin-
deyken, bizim şu veya bu mülahazayla böyle 
bir sürecin dışında kalmamız düşünülemez. 
Her konuda olduğu gibi iklim değişikliği hu-
susunda da bizim safımız yine mazlumların, 
mağdurların yanı olacaktır. Nasıl sömürge-
ciliğe, terörizme, her türlü ayrımcılığa karşı 
tüm gücümüzle mücadele ediyorsak, iklim 
değişikliğinin yol açacağı sonuçlar konu-
sunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşı-
sında dimdik duracağız.

İlgili kurumlarımız şimdiden ülkemizin 
2053 taahhüdü olan net sıfır emisyon hedefi 
doğrultusunda eylem planlarını hazırlama-
ya başlamıştır. Enerji, sanayi, ulaştırma, 
bina, tarım, atık, orman ve su alanları baş-
ta olmak üzere hayatımızın her boyutunu 
kuşatan bu eylem planlarını Meclisimizin 
onayının ardından yürürlüğe koyacağız. 
Elbette bu öyle kolay bir süreç olmayacak-
tır, ama başaracağımızdan hiç şüphemiz 
yoktur. Nice sessiz devrimleri hayata geçi-
ren Türkiye’de yeşil kalkınma devrimini de 
inşallah milletimize biz kazandıracağız.  En 
başından bugüne kadar bu hususta emeği, 

katkısı, mesaisi olan bakanlıklarımıza, ku-
rumlarımıza, baş müzakerecimize ve diğer 
herkese şahsım, ve ülkem adına teşekkür 
ediyorum.

“İŞ DÜNYAMIZIN YATIRIM
 İŞTAHI, ÜRETİM GÜCÜ, İHRACAT 

KABİLİYETİ, İSTİHDAM KAPASİTESİ 
HIZLA ARTIYOR”

Önceki haft a sonu MÜSİAD’ın Genel 
Kurulu’nda bu çatı altında ülkemize takdire 
şayan hizmetler veren iş dünyamızda bir araya 
geldik. Geçtiğimiz haft a Polatlı’da Şişecam’ın 
yeni fabrikasının açılışını yaptık. Külliyemizle 
toplu sözleşmeleri yapılan kamu işçilerimiz-
le bir araya geldik. Kırşehir’de Ahi Evran’ın 
huzurunda esnaf ve sanatkârlar ile buluştuk. 
Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
ziyaret edip içinde çok sayıda fabrikanın da 
yer aldığı toplu açılış törenine katıldık. Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’nin Genel Kurulu’nda 
ihracatçılarımızı yakından ilgilendiren pek 
çok müjdeyi kendileriyle paylaştık. Önceki 
gün de Havacılık Uzay ve Teknoloji Festiva-
li TEKNOFEST’e millî teknoloji hamlemizin 
ürünlerine ve bunları çok daha ileriye taşıma 
kararlılığında ki gençlerimizin heyecanına bir 
kez daha şahitlik ettik. Amerika ziyaretimizde 
de oradaki Türk iş insanları ve Amerikalı şir-
ketlerinin temsilcileri ile toplantılarımız oldu.

Tüm bu programlarda gördüğümüz şu-
dur: Türkiye ekonomisi salgın şartlarını ve 
daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla ge-
ride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol 
alıyor. İş dünyamızın yatırım iştahı, üretim 
gücü, ihracat kabiliyeti, istihdam kapasitesi 
hızla artıyor. Uluslararası yatırımcıların ül-
kemize olan ilgisi de giderek güçleniyor. Tabi 
bu gelişmelerin gerisinde Türkiye’yi küresel, 
siyasi ve ekonomik sistemin dışına itmeye, 
eski Türkiye hastalıklarını yeniden hortlat-
maya çalışanların heveslerini kursaklarında 
bırakmak için verdiğimiz mücadelede elde 
ettiğimiz başarı vardır.

Hatırlarsanız salgın döneminde tüm dün-
yada adeta kepenkler indirilirken, biz üreti-
mi ve istihdamı sürdürmek için devletimizin 
imkânlarını seferber ettik. Çoğu art niyetli 
olan, kimi de iyi niyetli, ama sığ bakış açısının 
ürünü eleştirilere rağmen, sanayide çarkların 
durmaması, ticaretin kesintiye uğramaması 
için her türlü gayreti gösterdik. Kamu yatı-
rımlarını salgın tedbirlerine riayet ederek ka-
rarlılıkla sürdürdük. Yaptığımız açılışlarla ta-
mamlanan projeleri hizmete sunduk. Salgının 
kontrol altına alınması ile birlikte başladığı-
mız şehir ziyaretlerinin hemen hepsinde çok 
sayıda altyapı ve üstyapı yatırımının resmî 
açılışlarını gerçekleştirdik. Hamdolsun bu 
emeklerimizin karşılığını da almaya başladık.

Ülkemizin yıllık ihracatı tarihimizin en 
yüksek seviyesine ulaşarak 210 milyar doları 
geride bıraktı. İstihdamımız düzenli olarak 
artıyor. Ülkemizde bu yılın ikinci çeyreğinde 
15 yaş üstü nüfusun işgücüne katılma oranı 
yüzde 51 ve istihdam oranı da yüzde 45 ola-
rak gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 12’ye 
geriledi.

Geçtiğimiz günlerde aldığımız güzel bir 
haber de ülkemizin 132 ülkenin yer aldığı kü-
resel inovasyon endeksinde 10 basamak bir-
den sıçrayarak tarihinin en yüksek konumuna 
ulaşmasıdır. Bu başarıyla orta üst gelir gru-
bunda dördüncü sırada yer alan Türkiye in-
şallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerle-
re gelecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın 
takibini yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’nun hazırladığı eylem 
planı çerçevesinde yakaladığımız bu başarıda 
emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bu 
başarıların kalıcı olması ve daha ileriye taşın-
ması için kısa adı STAR bursu olan TÜBİTAK 
Stajyer Araştırmacı Programı’nı başlattı. Bu 
yıl uygulamaya geçirilen bu program kapsa-
mında 1500 lisans öğrencimiz kamu destekli 
ar-ge projelerinde bizzat yer aldı. Şimdi STAR 
Burs Programı’nı 1500 öğrencimiz için daha 
yeniden açıyoruz.

“Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi 
sıkıntıları geride bırakarak hak ettiği yere doğru hızla yol alıyor”
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“ÜLKEMİZİN TÜM İMKÂNLARINI 
HEDEFLERİMİZE ULAŞTIRMAK İÇİN 
HAREKETE GEÇİRMENİN GAYRETİ 

İÇİNDEYİZ”

Yine TÜBİTAK tarafından Nobel Ödül-
lü bilim insanımız Aziz Sancar adıyla Ocak 
ayında doktora sonrası araştırma bursu prog-
ramı başlatıyoruz. Bu programda yer alacak 
öğrencileri Aziz Hocamız bizden seçecek ve 
kendi laboratuvarında onlarla çalışacak. Aziz 
Sancar Burs Programı’nın da araştırmacıları-
mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Görüldüğü gibi gençlerimiz başta olmak 
üzere ülkemizin tüm imkânlarını hedefl e-
rimize ulaştırmak için harekete geçirmenin 
gayreti içindeyiz. Türkiye’nin ekonomide-
ki gerçek potansiyelini, gücünü, fotoğrafını 
yansıtmayan haberlere, beyanlara kimsenin 
itibar etmediğini zaten biliyoruz. Büyüyen, 
gelişen, kalkınan, güçlenen Türkiye’den ra-
hatsız olanlar içerdeki şeamet tellallarını da 
kullanarak iş dünyasının ve halkımızın mo-
ralini bozmaya çalışıyor. Ülkenin ve milletin 
felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme 
peşinde olanları içinde bulundukları yalan ve 
ift ira bataklığına mahkûm ediyoruz.

Biz, bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, 
Meclisimizle, Cumhur İttifakı’yla büyük ve 
güçlü Türkiye’nin inşası yolunda durmadan, 
duraksamadan, dinlenmeden mücadele etme-
yi sürdürüyoruz. İnşallah 2023 hedefl erimize 
de ulaşarak ülkemizi küresel rekabet liginin 
en üstüne çıkartmış ve artık gençlerimize 
2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir 
Türkiye emanet edebilir hâle geleceğiz.

“EĞİTİM, HÜKÛMETLERİMİZ 
DÖNEMİNDE EN BÜYÜK YATIRIMI 

YAPTIĞIMIZ ALANDIR”

Gelişen ve büyüyen Türkiye gerçeğini 
görmek için şöyle durup etrafa bir bakmak, 
dünyada olup bitenleri takip etmek, oralar-
daki insanların hangi sıkıntılarla yaşadıkla-
rını görmek dahi yeterlidir. Biz kimseye ‘illa 
dükkânı kapatıp buraya gelin’ demiyoruz, 
ama herkesten biraz vicdanlı, insafl ı, hakka 
ve hakkaniyete uygun davranışlar, sözler, 
tutumlar beklemenin de hakkımız olduğuna 
inanıyoruz.

Eğitim, hükûmetlerimiz döneminde en 
çok önem verdiğimiz, en büyük yatırımı yap-
tığımız alandır. Özellikle salgın sürecinde 
teknolojinin imkânlarından istifade ile uzak-
tan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin 
yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamadı-
ğını gördük. Bunun için bu yıl her kademe-
deki eğitim kurumunun faaliyetini yüz yüze 
sürdürülmesi konusunda kararlı bir tutum 
ortaya koyduk. Nitekim okul öncesi, ilko-
kul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül’de başlayan 
eğitim-öğretim faaliyetleri alınan tedbirlere 
ve belirlenen kurallara uygun şekilde başa-
rıyla yürüyor. Ülke genelindeki resmî ve özel 
71 bin 320 okulda 1 milyon 172 bin öğret-
menle, 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimiz-
le eğitim-öğretim faaliyetleri devam ediyor. 
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından elbette 
ufak tefek aksaklıklar olmuştur, ama bunlar 
da ilgili kurumlarımız tarafından süratle gi-
derilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağ-
lıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu 
dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerle-
rine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhan-
gi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 
bin temizlik personelini 42 bin ilaveyle 113 
bine çıkardık. Öğrencilerimizin neredeyse 
tamamının derslere katılması, çocuklarımı-
zın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenle-
rimizin aşılanma oranı artarken velilerimizi 
ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze 
eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı ol-
maya davet ediyoruz.

“TÜRKİYE, DÜNYANIN EN FAZLA 
SAYIDA KAMU YÜKSEKÖĞRENİM 

ÖĞRENCİ YURDUNA VE YATAĞINA 
SAHİP ÜLKESİDİR”

Bugünden itibaren de pek çok üniver-
sitemiz önceden ilan ettikleri akademik 
takvime uygun şekilde eğitim-öğretim fa-
aliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki 
hafta da külliyemizde üniversitelerimizin 
tamamını kapsayan ortak bir akademik yıl 
açılış töreni gerçekleştireceğiz. Tabi üni-
versitelerin açılmasıyla öğrencilerimizin 
barınma ihtiyaçları konusunda 2 yılın biri-
kimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktı.

Her şeyden önce şu gerçeği milletimin 

dikkatine sunmak istiyorum: Türkiye, dün-
yanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim 
öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. 
Bunun altını çizerek özellikle vurgulamak 
istiyorum; son zamanlarda bazı park, bah-
çe buralardaki bankların üzerinde yatanlar 
şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir 
kısmının öğrencilikle alakası yok, bunlar 
kendilerine göre güya sözde öğrenci, bunlar 
aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir baş-
ka versiyonudur.

Hükûmete geldiğimizde; ülkemizde 190 
olan yurt sayısını 774’e, 182 bin olan yatak 
kapasitesini 719 bine biz çıkarttık. Ayrıca, 
özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki ka-
pasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. 
Kamu ve özel olarak yurt sayıları İngiltere’de 
550 bin, Fransa’da 365 bin, Almanya’da 290 
bin, Hollanda’da 113 bin ve İspanya’da 91 
bin seviyesindedir, ülkemiz 1 milyonu aşkın 
yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birin-
cidir. Bugün 81 ilimizin tamamında ekran-
da da şimdi görüyorsunuz şu güzelim yurt 
binalarımız işte öğrencilerimizin hizme-
tindedir. 245 ilçemizde ve Kuzey Kıbrıs’ta 
yurtlarımız vardır. Bu yıl yurt başvuruları 
kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 
bine yükselmiştir. Görüldüğü gibi odaları-
mızda bir yatak, iki yatak, bilemediniz üç 
yatak, bu şekilde yurtlarımız var. Ve yapı-
lan başvuruların yaklaşık yüzde 70’ine denk 
gelen 430 bini yurtlarımıza yerleştirilmiştir. 
Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölge-
lerden gelen ve belirlenen şartları taşıyan 
öğrencilerimize yurtlarda öncelik verilmiş, 
kredileri de bursa dönüştürülmüştür.

Ailelerinin yanlarında kalmakta olan, 
burs ve kredi olarak, bunu da milletim-
le paylaşmak istiyorum, biz şu anda 1,5 
milyon yaklaşık, 1.400 küsur, 1,5 milyon 
öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay 
Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya 
pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden 
öğrencilerimiz de bulunmakta. Pek çok 
şehrimizde başvuran öğrencilerimizin ta-
mamı Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun 
yurtlarında kendine yer bulmuştur. Zaten 
kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin 
tamamına yakını öğrencilerimizin hizmeti-
ne sunulmuştur. Yurtlarımızın kapasitesini 
artırmaya yönelik çalışmalarımızı da ke-
sintisiz sürdürüyoruz. Hâlihazırda yapımı 
devam eden proje ve ihale aşamasında olan 
yurtlarımız da 110 binin üzerinde yeni ya-
tağı daha yükseköğrenim öğrencilerimizin 
hizmetine sunacağız.

“BU ÜLKENİN GENÇLERİNİN Dİ-
LEDİKLERİ SEVİYEYE KADAR EĞİTİM 

GÖRMELERİNİ SAĞLAYACAK 
ALTYAPIYI BİZ KURDUK”

Eskiden değerli kardeşlerim, işte 
CHP’nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş 
tipindeki yerlerden oluşan ranza tipi yatak-
larda yatan, biz de oralardan geldik oralar-
dan geçtik, böyle yurtlarımız vardı. Şimdi 
ise üç dört kişilik bazalı, banyolu, çalışma 
masalı, dolaplı, internetli otel standardın-
da odalara dönüştürdük. Yurtlarda kalan 
öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık 
veriyorlardı, ama bunu da şimdi 650 liraya 
çıkarttık, ayrıca aylık 570 lira beslenme yar-
dımı yaparak sağlıklı ve dengeli gıda alma-
larını temin ediyoruz. Yılın 12 ayı boyunca 
yaklaşık 1,5 milyon öğrencimize lisans için 
650 lira, yüksek lisans için 1.300 lira, dokto-
ra için 1.950 lira burs veya kredi veriyoruz. 
Buz hükümete geldiğimizde bu rakamın az 
önce de ifade ettim sadece 45 lira olduğunu 
da hatırlatmak isterim. Tüm bunlar evlatla-
rımızın eğitimine verdiğimiz önemin ifade-
leri olan eser ve hizmetlerimizin sadece bir 
kısmıdır.

Bu ülkenin gençlerinin diledikleri sevi-
yeye kadar eğitim görmelerini sağlayacak 
imkânı da, altyapıyı da biz kurduk. Varsın 
birileri sadece lafla, sadece mugalatayla, sa-
dece yalan ve iftirayla kendilerini gösterme-
ye çalışsınlar, biz eser ve hizmet siyasetiyle 
milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz.

Öğrencilerimizin hepsine de başarılı, 
hayırlı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı di-
liyorum. Sözlerime son vermeden önce, bir 
kez daha tüm vatandaşlarımı temizlik, mas-
ke ve mesafe kurallarına titizlikle riayete, 
salgınla mücadeledeki en büyük gücümüz 
olan aşılarını yaptırmaya veya tamamlama-
ya davet ediyorum. Toplumsal bağışıklık 
elde edilene kadar bu tedbirlerde ısrarlı ol-
malıyız.”

Şentop: “Yeni alfabenin bizi 
birbirimize yakınlaştıracağını 

düşünüyorum”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yeni 

alfabenin bizi birbirimize çok daha anla-
maya yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını 
düşünüyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yeni 
alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya 
yardımcı olacağını, yakınlaştıracağını düşünü-
yorum” dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, Kazakistan temasları-
nın ikinci gününe başkent Nur Sultan’ın sem-
bolü olarak bilinen Bayterek Kulesi’ni ziyaret 
ederek başladı. 

Daha sonra Kazakistan Meclis binasına 
geçen Şentop ve beraberindeki heyet, burada 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigma-
tulin tarafından karşılandı. Daha sonra Şen-

top ve Nigmatulin başkanlığındaki heyetler, ikili görüşmeler gerçekleştirmek için 
toplantı salonunda bir araya geldi. Şentop, burada yaptığı konuşmada, Türkiye için 
Kazakistan’ın özel yeri bulunan bir ülke olduğunu vurguladı. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülkenin Tür-
kiye olduğunu hatırlatan Şentop burada yaptığı konuşmaya Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğının 30. yıl dönümünü kutlayarak başladı.Kazakistan’ın hem Türk dünyasının insan 
kaynağı, hem de Osmanlı Devleti’nin kurulmasını sağlayan anlayışın kaynağı olan 
Hoca Ahmet Yesevi’ye ev sahipliği yapmasından kaynaklanan iki yönden önemine 
işaret etti. Şentop, “Hem maddi anlamda hem manevi anlamda bizim köklerimiz bu-
rada” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türk dili konuşan ülkeler asamblesi olan TÜRKPA’nın 
da bölge için önemine dikkat çekerek, Kazakistan’ın alfabe değişikliği konusunda at-
tığı adımlar Türkiye’de de büyük bir memnuniyet ve ilgiyle takip edildiğini vurguladı. 
Şentop, “Yeni alfabenin bizi birbirimize çok daha anlamaya yardımcı olacağını, ya-
kınlaştıracağını düşünüyorum” diye konuştu.”

Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız”Özbekistan’ın da yeni alfabe için çalıştığını 
hatırlatan Şentop, tüm Türk devletlerinin ortak bir alfabede buluşabilmesi için bi-
limsel bir kurultay toplanmasını önererek şunları söyledi:”Böyle önemli adımların 
atıldığı bir süreçte dil ve alfabe çalışması yapmak, birbirimizle daha fazla ortaklaşma 
zeminleri aramak için ilmi kurultayın toplanmasını faydalı olacağı kanaatindeyim. 
1926’da Bakü’de 1. Türkoloji kongresi yapılıyor ve o kongrede Türk dili için bir Latin 
alfabesi benimseniyor. ve yaklaşık 8 yıl Rusya’da bulunan Türk halklar o alfabeyi kul-
lanıyor. Türkiye’nin de Latin harfl erini kabulünün en önemli gerekçelerinden birisi 
bütün Türk halklarının, topluluklarının, o alfabeyi kullanıyor olması. Bu büyük bir 
fırsat. Yeni çalışmaların yapıldığı dönemde aynı şeyleri yazıp okumak aynı kitapları 
bütün Türk coğrafyasında basmak imkanı sağlayabilir. Bunu iyi değerlendirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 

Ortak tarihin, kültürün çocuklarıyız. Araya giren engeller, uzun yıllar bizi uzak 
tutsa da dilimiz, kelimelerimiz, inançlarımız, hayata bakışımız aynı. Kültürel ilişki-
lerimizi hızlı bir şekilde güncellemeliyiz. Dilde, fikirde ülküde birlik için dil ve kül-
tür alanındaki irtibatlarımızı artırmalıyız. Kurumsallaştırmalıyız.””İşbirliğimizi 
çeşitlendirebiliriz”Şentop, Nur Sultan Türk Kültür Merkezi’ne hukuki statü kazandı-
rılması için destek istedi. Şentop görüşmede, ekonomik ilişkiler açısından önem taşı-
yan konulara da değindi. TBMM Başkanı, ilgili şirketlerin Kazak kurumları arasında 
çeşitli İHA sistemleri konusunda somut işbirliği projelerinin hayata geçirilmekte ol-
duğunu memnuniyetle öğrendiğini söyledi. Şentop, “Bu alandaki işbirliğimizi Hazar 
Denizinde tersane inşa edilmesi, A400 uçaklarının bakım ve onarımı için işbirliğine 
gidilmesi gibi projelerle çeşitlendirebiliriz. Bu çerçevede bir hususu yüksek dikkati-
nize sunmak isterim. ASELSAN’ın Kazakistan’la ortaklaşa kurduğu KAE firmasını 
işbirliğimizin somut sonuçlarından biri olarak görüyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan’da FETÖ’yle mücadele bağlamında ümit ve-
rici gelişmeler olduğuna işaret ederek, bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür etti.
TBMM Başkanı Şentop, ikinci görüşmesini Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı 
Maulen Aşimbayev ile gerçekleştirdi.Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 
tarafından kabul edildiTBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da 
gerçekleştirilen görüşmede, Tokayev, dünyada oluşan istikrarsızlığa rağmen Türk dili 
konuşan devletler arasında iş birliğini geliştirmenin önemine dikkati çekti. Tokayev, 
“Hiç kimse dünyada düzenin nasıl gelişeceğini tam olarak tahmin edemez. Buna rağ-
men Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler güven ve dostluğa dayalı olarak başa-
rıyla gelişiyor” dedi. 

Türkiye’nin uluslararası arenada artan rolüne vurgu yaparak kardeş ülkenin ba-
şarılarından memnuniyet duyduğunu kaydeden Tokayev, gelecekte daha fazla ikili iş 
birliğinden umutlu olduklarını da belirtti.Şentop ise Kazakistan temasları kapsamın-
da kendisiyle görüşme fırsatı bulduğu için Tokayev’e teşekkür ederek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Salgın dönemindeki kısıtlamalara rağmen 
iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde ilerlediğini kaydeden Şentop, “Kasım ayın-
da ülkemizde yapılacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 
Zirvesi’nde Türk dünyasının birliğini daha da güçlendirmeye yönelik bir dizi önemli 
kararların alınmasını temenni ediyoruz. Bu zirveye sizi de bekliyoruz” dedi.Şentop, 
Nazarbayev’le görüştüKazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı Çalışma 
Ofisi’nde kabul etti. 

NURSULTAN

Официально/Resmi
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Алматы жылыту 
маусымына дайын

Алматыдағы қазандықтар алдағы 
жылыту маусымына толық дайын. 
Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар 
қызметінің онлайн баспасөз конфе-
ренциясы барысында Алматы қаласы 
Энерготиімділік және инфрақұрылымдық 
даму басқармасының басшысы Евгений 
Пак мәлім етті.

Спикердің айтуынша, жылу көздерінің, газ желілерінің, 
қазандықтардың қолжетімділігі 100% құрайды. Жылы-
ту маусымына 8257 тұрғын үй, 443 білім беру және 91 
денсаулық сақтау объектілері толықтай дайын.

«Жылыту маусымына дайындық мамыр айын-
да басталды. Гидравликалық сынақтар жүргізілді, 
нәтижесінде 626 зақым анықталды және жойыл-
ды. 82 қазандықта жөндеу жұмыстары жүргізілді, 
қазандықтарды ауыстырумен технологиялық және 
қосалқы жабдықтар жөнделді, газ жабдықтары ауыс-
тырылды. Биыл Наурызбай ауданындағы Вокзал 
қазандығын, сондай-ақ «Премьера» қазандығын қайта 
жаңарту басталды», - деді Энерготиімділік және 
инфрақұрылымдық даму басқармасының басшысы 
2021-2022 жылдардағы қыс мезгіліне дайындық тура-
лы.

Сонымен қатар, ол 82 қалалық қазандықтарда және 
жылу көздерінде, тұрақты түрде, төрт ауысымда жедел 
персонал тәулік бойы кезекшілік ететінін айтты. Ава-
рия кезінде 13 жедел және жөндеу бригадасы жұмыс 
істейді. Сондай-ақ 229 мың тонна көмір мен 23,4 мың 
тонна мазуттың авариялық резерві жинақталды.

«Барлығы Алматыда Түрксіб пен Жетісу ауданда-
рында халыққа арналған 8 көмір базасы бар, алдын ала 
90 мың тонна көмір қорын жинау жоспарланған. Бүгінде 
27 мың тонна қор жиналды, тағы 3,5 мыңы жолда».

Е. Пак мырза электр және газ желілерінің дайындығы 
туралы да айтып өтті. «Алматыда электр желісінің 
ұзындығы 8,5 мың шақырымды құрайды. Олардың 
дайындығы 100%. «Алатау Жарық Компаниясы» АҚ 
871 шақырым электр желілерінде жөндеу жұмыстарын 
жүргізді. Өз кезегінде, Алматыдағы «ҚазТрансГаз 
Аймақ» АҚ 4746 шақырым газ желілерін басқарады, 
олар да суық ауа райының басталуына толық дайын», 
- деді ол.

Сонымен қатар, спикер Алматы қаласындағы 
үйлердің  94,5%-ы жылуды есепке алатын қондырғыларға 
қосылғанын, қалғандары казарма типіндегі үйлер екенін 
немесе апатты үйлерге тиесілі екенін айтты. Және 
басқарма басшысы ауа температурасы алматылықтар 
үшін ыңғайсыз деңгейге түскенде жылу желілері жылу-
ды бастауға дайын екенін тілге тиек етті.

Жылу беру маусымының уақытынан бұрын бас-
талуы мүмкін екендігін тікелей эфир кезінде қала 
тұрғындарының сұрақтарына жауап берген қала әкімі 
Бақытжан Сағынтаев та айтқан болатын. «Қалыптасқан 
тәжірибеге сәйкес, ауа температурасы +8°C және 
бес күн ішінде одан төмен болса, онда жылыту 
маусымының басталатыны белгілі. Алайда, алдыңғы 
жылыту маусымындағыдай, ауа райы салқын болса, 
жылыту маусымы ертерек басталуы мүмкін», - деді 
әкім.

Алматы қаласы әкім-
дігінің  қолдауымен 

«Бауыржан» жеке қайырым-
дылық қоры өткізген жоба 
Алматыда осымен жетінші 
рет ұйымдастырылып отыр. 
Фестиваль - кітапқа де-
ген сүйіспеншілікті артты-
рып,  көркем әдебиетке де-
ген құштарлықты ояту және 
қазақстандық баспа үйлері 
мен кітап дүкендерін, жазу-
шыларды қолдау мақсатын 
көздейді. 

Жоба аясында келушілер 
танымал жазушылар, блогер-
лер, журналистер және актер-
лармен танысып, сұхбаттасу 
мүмкіндігіне ие болды. Бұл жоба 
алғаш рет тек кішігірім кітап ал-
масу ретінде ұйымдастырылған 
болса, жыл өткен сайын 
ауқымы кеңейген. Есесіне келіп 
тамашалайтын адамдардың 
да саны артуда. Алғашқы кезде 
бір мыңға тарта ғана оқырман 
жиналған болса, қазіргі таңда  
алты мыңның үстінде адам 
келетін болған. Осыдан-ақ  
жобаға деген қызығушылықтың 
артып отырғандығын бай-
қауға болады. Алайда, 
осы жолы санитарлық-эпи-
демиологиялық жағдайды 
ескере отырып, фестивальге 
ASHYQ қосымшасында «жа-
сыл» мәртебесі бар қалалықтар 
ғана қатысу мүмкіндігін алды.

Кітап форумына келген бас-
ты қонақтардың қатарында 
Алматы қаласының әкімі  
Бақытжан Сағынтаев та бол-
ды. Бұл туралы мегаполис 
басшысы өзінің Instagram-
дағы парақшасында кітап 

фестиваліне барғанын жазып, 
балалар мен жасөспірімдердің 
кітап оқуға деген қызығу-
шылығын атап өтті.

«Жыл сайын өтетін 
VII Kitap Fest кітап фести-
валіне қатыстым. Кітап 
құмарлардың арасында жас-
тардың көптігі қуантады», — 
деп жазды Алматы әкімі.

Фестиваль аясында кітап 
дүкендері мен баспалардың 
үлкен жәрмеңкесі, «Жазушы-
лар шатырында» қазақстандық 

авторлардың кітаптарының 
тұсаукесері, пікір мен кітап ал-
масу, мұрағаттық фотосурет-
тер көрмесі өтті. 

Фестивальға келушілерді 
кітап алмасу шарасы аса 
қызықтырды. «Кітап алмас-
тыру» бұрышында оқырман 
қауым өзі оқыған бір шы-
ғарманы әкеліп, оның орны-
на қажетті кітапты айырбас-
тап алып кете алады. Бұл 
жолы ұйымдастырушылар 
фестиваль қонақтарына 5 
мың кітапты тегін таратып 
берді. Сондай-ақ, келушілер 
кітап баспалары мен кітап 
дүкендері ұсынған еңбектерді 

жеңілдікпен сатып алу мүм-
кіндігіне ие болды. 

“Kitapfest” кітап фестивалі- 
бұл жыл сайын еліміздің ірі 
мегаполисінің кітапқұмар 
тұрғындарының басын қо-
сатын, Алматы өміріндегі 
мәдени- көпшілік іс-шара. Кітап 
фестивалінің қонақтары суретті 
кітаптар көрмесі, кітап алмасу, 
қазақстандық және шетелдік 
жазушылармен кездесу, шебер-
лік сыныптарына қатысу, 

байқаулар мен науқандар, 
өлеңдер оқу, Қазақстанның 
ірі баспалары мен кітап дү-
кендерінің жәрмеңкесі, бала-
ларға арналған ойынсауық 
бағдарламаларды тамашалай 
алады. 

Жобаны ұйымдастырушы-
лар осынау игі шараны 
Нұр-Сұлтан мен Алматыда 
ғана емес, алдағы уақытта 
Қазақстанның өзге де қала-
ларында өткізуді жоспарлай-
ды. 

Бетті дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда дәстүрлі Kitap Fest 
фестивалі ұйымдастырылды

“Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге”, деп қазақтың ұлы 
ақыны Абай Құнанбаев айтқандай, білім нәрімен сусындатып, ақыл-
ойды арттырар кітапқа деген құштарлық артып келеді. Таяуда Ал-
маты қаласы күні аясында жыл сайын өтетін Kitap Fest фестивалі 
ұйымдастырылды. 
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Алқа жиыны барысында ағым-
дағы жылдың 9 айындағы 

жұмыс қорытындысы талқыланды. 
Сонымен қатар, Мемлекет бас-
шысының халыққа Жолдауында 
берілген «Халық бірлігі мен жүйелі 
реформалар – елдің өркендеуінің 
берік негізі» тапсырмасын орындау 
жоспарлары қаралды. Қоғамдық 
даму басқармасының басшысы                                
Д. Есдәулетов азаматтық қоғамды 
дамыту, мемлекеттік жастар мен 
ақпараттық саясат, ұлтаралық қа-
тынастар, сондай-ақ жалпы қала-
лықтардың әлеуметтік жағдайы мен 
әлеуметтік әл-ауқатын жақсарту 

бағытында атқарылып жатқан жұ-
мыстар туралы баяндап берді.

Отырыс барысында белгілі 
болғандай, Алматыда азаматтық 
қоғамды дамыту бойынша жүйелі 
жұмыс жүргізілуде, бұл бағытта 
үкіметтік емес сектормен өзара іс-
қимыл күшейтілді. Мегаполисте                                           
4 мыңнан астам ҮЕҰ тіркелген, бұл 
республикадағы жалпы санның ша-
мамен 20% құрайды. Биыл 20-дан 
астам бірлескен жобаны іске асы-
ру бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Қаладағы ҮЕҰ қызметін инсти-
туционализациялау және қолдау 
мақсатында құрылған «Civil center 
Almaty» азаматтық Орталығы бар, 
оның негізінде семинарлар, тре-
нингтер, консультациялар және т. б. 
ақпараттық көмек көрсетіледі.

Сондай-ақ, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында төрт жыл 
ішінде қалада 4,5 млн астам адам-
ды қамтитын 400-ден астам жоба 
жүзеге асырылған. Биыл 280-ге жуық 
іс-шара өткізілді, оның ішінде – 
«Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» 
төрт кезеңінің жеңімпаздарының 
қатысуымен «Almaty RUH Talks» 
диалогтық алаңын атауға болады.

Жиын аясында Мемлекеттік жас-
тар саясаты бағытында атқарылып 
жатқан жұмыстар жайында да сөз 
болды. Бұл бағытта 2025 жылға 
дейінгі Өңірлік жоспар жүзеге асыры-
лып жатқандығы айтылды.

Қалада 14 пен 35 жас ара-
лығындағы 692 мыңнан астам жастар 
тұрады. Ал өңірлерден қалаға жыл 
сайын 35 мыңнан астам жас келеді 
екен. Барлық аудандарда «Алма-

ты жастары» жастар ресурстық 
орталықтары мен сенім кеңселері 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және 
психологиялық кеңес беруді қоса 
алғанда, басқа да мәселелерді шешу 
үшін қолдау шараларын қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, мобильді топ-
тар кептеліс орындарында жұмыс жа-
сайды. Сондай-ақ көп балалы және 
аз қамтылған отбасылардан шыққан 
жастар мен жасөспірімдерге арналған 
100 демалыс орталығы бар, қосымша 
50 орталық ашу жоспарлануда. 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында 13 мыңнан астам жас 
қала тұрғыны жұмыспен қамтылды. 

«Бірінші жұмыс орны» жобасы іске 
қосылды, 180-ге жуық адам жұмысқа 
орналасты. Волонтерлік қозғалыстың 
дамуына қолдау көрсетіледі. Қалада 
28 ірі волонтерлік ұйым жұмыс істеп 
тұр, олардың құрамында 50 мыңнан 

астам еріктілер бар. Жалпы алғанда, 
NEET санатындағы жастардың үлесі 
өткен жылмен салыстырғанда 0,4%-
ға төмендеді, жалпы алғанда, респу-
блика бойынша көрсеткіштер 0,7%-ға 
төмен.

Алқа мәжілісі кезінде этносаралық 
қатынастар саласында жүзеге асы-
рылып отырған жұмыстар да ай-
тылды. Бұл тұрғыда этномәдени 
бірлестіктерді институционалды қол-
дау үшін қалалық Достық үйін ашу 
мәселесі тілге тиек етілді.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қалалық филиалымен бірге кешенді 
жұмыстар жалғасуда. Алматыда 19 
республикалық және 36 қалалық 
этномәдени бірлестік жұмыс істейді. 
8 айда «30 игі іс» қайырымдылық 
марафоны мен «Елбасы жылуы» ак-
циясын қоса алғанда, 80-нен астам 
қайырымдылық акциясы өткізілді. 
5130 отбасыға және мұқтаж 1000 
нан азаматқа 73 млн теңгеден 
астам соманың көмегі көрсетілді. 
Этномәдени бірлестіктерді  ин -
ституционалды қолдау үшін 
қалалық Достық үйін ашу мәселесі 
пысықталуда. Алматыға шет мем-
лекеттерден келген қандастардың 
әл-ауқатын жақсарту бойынша жеке 
жұмыстар жүргізілуде, бұл «Отан - от-
тан да ыстық» жобасының мақсаты.

Отырыстың қорытындысы бой-
ынша қала әкімінің орынбасары Ер-
жан Бабақұмаров басым міндеттерді 
айқындап, проблемалық мәселелер 
бойынша бірқатар нақты тапсырма-
лар берді. Атап айтқанда, ҮЕҰ-мен, 
әсіресе білім беру мен денсаулық 
сақтау саласындағы өзара іс-қимылды 
күшейту тапсырылды. Қоғамдық 
даму басқармасы Жастар саясатын 
дамытудың мемлекеттік қорымен 
бірлесіп, 2022 жылға арналған жастар 
саясатын іске асырудың тиімділігін 
одан әрі жақсартудың жаңа тәсілдерін 
әзірлеуі керек. Бұл ретте жастар мен 
волонтерлік ұйымдардың, сонымен 
қатар NEET санатындағы студент-
тер мен жеке тұлғалардың белсенді 
қатысуына баса назар аударылады. 

Отырыс барысында «Еститін мем-
лекет» тұжырымдамасын іске асы-
ру бойынша бірқатар тапсырмалар 
берілді.

Оның ішінде бұқаралық ақ-
парат құралдары саясатын жетіл-
діру, жұмыстың ашықтығы мен 
айқындылығын қамтамасыз ету, 
ақпаратқа қолжетімділікті артты-
ру, әкімдік қоғамдық тұрақтылықты 
одан әрі нығайтуға, қаламен өзара 
әрекеттестіктің қолданыстағы меха-
низмдері бойынша халық арасын-
да түсіндіру жұмыстарын күшейту 
көзделген.

 

Алматыда  қоғамдық даму басқармасының алқа мәжілісі өтті
Алматыда  онлайн форматта қалалық Қоғамдық даму 

басқармасының алқа жиыны өтті.  Қала әкімінің орынба-
сары Ержан Бабақұмаровтың басшылығымен өткен жиын 
барысында Алматының қоғамдық дамуы мәселесі бойын-
ша бірінші кезектегі міндеттер белгіленді.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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28 сентября в г. Шым-
кент состоялась встреча 
заместителя Председателя 
Ассамблеи народа Казах-
стана Марата Азильханова 
с руководителями структур 
АНК и председателями эт-
нокультурных объединений 
города.

На встрече были обсуждены во-
просы участия Ассамблеи народа 
Казахстана в реализации Послания 
Главы государства «Единство наро-
да и системные реформы – прочная 
основа процветания страны», а так-
же дальнейшие меры по укреплению 
межэтнического согласия в регионе.

М. Азильханов подчеркнул особую 
важность нового Послания Главы го-
сударства, седьмой раздел которого 
«Консолидация как главный фактор 
дальнейшего прогресса» посвящен 
вопросам политики мира и согла-
сия. «Это – своевременный сигнал 
обществу о необходимости беречь и 
укреплять единство, независимость, 
объединяющие нас ценности – бла-
годаря которым мы 30 лет живем в 
мире и согласии, построили незави-
симый Казахстан, вырастили поколе-
ние Независимости», – сказал он.

Спикер призвал представителей 
городской Ассамблеи активно под-
ключиться к реализации нового По-
слания.

Шымкентская Ассамблея всегда 
принимала активное участие в ре-
шении самых актуальных вопросов, 
а этнокультурные объединения го-

рода хорошо развиты как институты 
гражданского общества. Именно они 
первыми пришли на помощь жите-
лям Арыси. Уже через шесть часов 
после первых взрывов в Доме друж-
бы был развернут республиканский 
штаб Ассамблеи по оказанию помо-
щи пострадавшим, который начал 
сбор помощи.

Как отметил М. Азильханов, го-
родской АНК важно ориентироваться 
на просветительскую и социально-
ориентированную работу, этнокуль-
турным объединениям и их активу 
– взаимодействовать с широкими 
слоями своих этносов, привносить 
новые формы деятельности.

Деятельность городского АНК, 
учреждения «Қоғамдық келісім» и 
Дома дружбы необходимо пере-
страивать на принципах проектного 
и предметного подхода, приоритет 
отдавать решению конкретных соци-
альных проблем, оказывающих вли-
яние на межэтнические отношения.

На мероприятии также было ска-
зано о необходимости проведения 
постоянной разъяснительной рабо-
ты по обеспечению эффективной 
деятельности городского штаба мо-
лодежного движения АНК «Жаңғыру 
жолы». Следует обеспечить его ком-
плексную интеграцию в реализацию 
молодежной политики на региональ-
ном уровне.

В рамках рабочей поездки заме-
ститель Председателя АНК встретил-
ся с представителями интеллигенции 
узбекского этноса г. Шымкент, а также 
посетил монумент «Қазақ еліне мың 
алғыс!» и городское здание Ассам-
блеи народа Казахстана.

Türk dünyasının 
tanınan şairi 

Nizami 
Gencevi’nin 

eserleri 
Kazakçaya 
kazandırıldı

Uluslararası Türk Akademisi, Azerbaycan’ın ve tüm Türk dünyasının tanı-
nan şairi Nizami Gencevi’nin “Leyla ile Mecnun” ve “Yedi Güzel” gibi eserle-
rini Kazakçaya çevirerek yayımladı.

Nizami Gencevi’nin doğumunun 880. yıl dönümü vesilesiyle yayımlanan 
kitap, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen “Doğunun Parlak Yıldı-
zı” konulu etkinlikle tanıtıldı.Farab Kütüphanesi’nde gerçekleşen kitap tanıtım 
törenine Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Uluslararası Türk 
Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazak yazar Marhabat Baygut’un yanı sıra 
iki ülke milletvekilleri, aydınlar ve diplomatlar katıldı.Tören, Karabağ’ın işgalden 
kurtuluşunun 1. yıl dönümü vesilesiyle 44 günlük Vatan Muharebesi’nin aziz şe-
hitlerinin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.Azerbaycan Milli Meclisi 
Başkanı Sahibe Gafarova, burada yaptığı konuşmada, Nizami’nin Türk ve İslam 
dünyasının gururu olmakla birlikte bütün insanlık medeniyetinde özel bir yeri 
olan büyük şahsiyet olduğunu belirtti.Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Dar-
han Kıdırali ise akademi olarak 2021’i Nizami Yılı olarak ilan ettiklerini hatırla-
tarak, “Bugün okuyuculara takdim edilen kitabımızda Türk dünyasının büyük 
düşünürü Nizami Gencevi’nin ‘Leyla ile Mecnun’ ve ‘Yedi Güzel’ gibi eserlerinin 
Kazakça Yayınları yer almaktadır.” dedi.

Марат Азильханов встретился 
с руководителями структур АНК и председателями 

этнокультурных объединений Шымкента

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, “Temennimiz bölge-
nin artık barış ve istikrar böl-
gesi olmasıdır. Azerbaycan’ın 
Ermenistan’a kapsamlı bir barış 
anlaşması teklifi oldu. Henüz 
Ermenistan’dan olumlu bir cevap 
gelmedi. Biz atacağımız adımları 
Azerbaycan’la birlikte planlar, 
birlikte atarız” dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi Afganistan Konulu Olağanüstü 
Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Cum-
hurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde toplantıda Afganistan’daki 
güncel gelişmeler ele alındı. Toplantıya 
Türk Konseyi üyesi Azerbaycan Dışişleri 
Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan 
Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Ka-
zakbayev ve Özbekistan Dışişleri Bakanı 
Abdulaziz Kamilov katıldı. Yaklaşık 1 
saat süren toplantının ardından Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ortak 
basın toplantısı düzenledi.Basın toplan-
tısında konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğ-
lu, “Tüm uluslararası toplum gibi Türk 
Konseyi’nin de Afganistan konusunda 
beklentileri ve kaygıları benzer. İnsani 
krizin ve ekonomik çöküşün önlenmesi, 
insan haklarının azınlık ve kadın hakları 
dahil korunması, düzensiz bir göç dalga-
sının önlenmesi, terörizmin tekrar güç 
kazanmasının önlenmesi. Bunun için 
ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulma-
sı ve devlet mekanizmasının çalışması 
önem arz ediyor. Bu anlayışla toplantı-
mızda; insani krizi karşısında Afgan hal-
kına yardımcı olmak için Türk Konseyi 
olarak atılabilecek adımları değerlen-
dirdik. Başta komşu ülkeler olmak üze-
re düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle 
dayanışma çağrısında bulunduk, terörle 
mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. 
Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bil-
diri de kabul edildi” dedi.12 KASIM’DA 
İSTANBUL’DA ZİRVE TOPLANA-
CAKÇavuşoğlu, “Bugün ayrıca 12 
Kasım’da İstanbul’da ev sahipliği yapa-
cağımız Türk Konseyi 8. Devlet Başkan-
ları Zirvesi’nin hazırlıklarını ele aldık. 
Bu zirvede konsey açısından tarihi adım-
lar atılacak. Hep birlikte hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz. Yine zirve öncesi Ceyhun 
kardeşim bizi davet ederse dönem başka-
nı olarak Azerbaycan’da bir Dışişleri Ba-
kanları toplantısı daha gerçekleştireceğiz 
ve hazırlıklarımızı bu yönde sürdürmeye 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.BÖL-
GE ARTIK NORMALLEŞME SÜRECİ-
NE GİRMELİDİR”Çavuşoğlu, “27 Eylül 
Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıl-
dönümü ve Karabağ’ın işgalden kurtarıl-
masına giden Vatan Savaşı’nın başlangıç 
günü olarak Türk dünyası için anlamlı 
bir tarih. Türkmen kardeşlerimizi en iç-
ten dileklerimizle kutluyoruz. İstanbul 
Zirvesi’nde Türkmenistan’ın gözlemci 
olarak aramızda katılmasıyla aile res-
mimiz tamamlamış olacak. Bugün aynı 
zamanda Karabağ’ın azatlığına giden 
Vatan Muharebesinin başladığı, can 
Azerbaycan’ın şehitlerini anma günü. 
Toplantımızın açılışında şehitlerimizi 
hep birlikte andık. Aziz şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Karabağ’ın 
artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok ba-
rış ve kalkınma ile alınmasını istiyoruz. 
Bölge artık normalleşme sürecine gir-

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 
Biz atacağımız adımları Azerbaycan’la 

birlikte planlar, birlikte atarız

melidir. Artık bölgesel işbirliği ve refaha 
yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde 
can Azerbaycan’ın da önemli teklifl eri 
oldu” diye konuştu. KARABAĞ’DA TOP-
LANTIAçıklamaların ardından iki bakan 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan 
Çavuşoğlu, Türk Konseyi’nin Karabağ’da 
yüksek düzeyli toplantı yapmasının söz 
konusu olup olmayacağına ilişkin bir soru 
üzerine Çavuşoğlu, “Türk Konseyi, Vatan 
Muharebesi sırasında yayınladığı bir bil-
diriyle can Azerbaycan’a desteğini güçlü 
bir şekilde vurgulamıştır. Türk Konseyi 
Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’in, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve çok sayıda Türk yetkili Azerbaycan’ı 
ve Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı 
topraklarını ziyaret etti. Buralar artık 
azad edildiğine göre sadece Türk Konse-
yi değil, bundan sonra Azerbaycan’ın bu 
bölgede herhangi bir şehrinde düzenle-
yeceği her türlü toplantıya katılmaktan 
büyük bir mutluluk duyarız” yanıtını ver-
di. ERMENİSTAN İLE İLİŞKİLERBakan 
Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında 
bir gazetecinin, “Ermenistanlı mevkidaşı-
nızla ilişkilerin normalleşmesi için görüş-
meniz olacak mı? Olursa gündemde hangi 
konular var” şeklindeki sorusu üzerine, 
“Böyle bir planlama yok. Paşinyan’ın se-
çimden sonra olumlu mesajları oldu, Sa-
yın Cumhurbaşkanımız da bu mesajlara 
olumlu cevap verdi. Temennimiz bölge-
nin artık barış ve istikrar bölgesi olması-
dır. Azerbaycan’ın Ermenistan’a kapsam-
lı bir barış anlaşması teklifi oldu. Henüz 
Ermenistan’dan olumlu bir cevap gelmedi. 
Bundan sonraki süreçte, her zaman olduğu 
gibi atabileceğimiz adımları biz can Azer-
baycan ile birlikte koordine ederiz, birlikte 
karar veririz, birlikte adım atarız” cevabını 
verdi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’in yanık zamanda bir 
görüşmelerinin olup olmadığı yönündeki 
soruya ise, “Erdoğan ve Aliyev iki kardeş 
olarak hemen hemen her gün görüşüyor. 
Şuşa ziyaretinden sonra defalarca görüştü-
ler. 12 Kasım’da zirve Türkiye’de olacak. 
Ama her an görüşme olabilir bunun için 
planlama yapmaya gerek yok” ifadelerini 
kullandı. MAYIN HARİTALARICeyhun 
Bayramov ise toplantıda yaptığı konuşma-
sında, “Azerbaycan’ın bugün başlıca he-
definin işgalden kurtarılan bölgelerin tam 
imar edilmesi. Çok aktif çalışmalar yapılı-
yor. İşi zorlaştıran etkenlerden biri bölge-
nin mayınlı olmasıdır. Ermenistan daha 
önce mayın haritalarını vermiyordu. Sekiz 
aydan sonra 3 bölgenin mayın haritaları-
nı verdileri. O haritalarda yaklaşık 200 bin 
mayının yeri belirtiliyor. Verilen haritalar-
daki bilgilerin sadece yüzde 20’si doğru. 
Bu da oradaki imar çalışmalarını etkiliyor. 
Buna rağmen 1 yıldan az bir zamanda çok 
büyük işler görüldü. Mucize olarak görü-
lebilecek şekilde Fuzuli’de 8 ay içerisinde 
havalimanı inşa edildi ve artık ilk uçuşlar 
gerçekleşti. 13 yönde kara yolu inşa edi-
liyor. Şuşa’ya giden yol artık kullanıma 
açıldı. Şuşa’ya giden ikinci yolda da çalış-
malar sürüyor. Elektrik hatları çekiliyor. 
Ağdam şehrinin master planı onaylandı 
ve inşaat başladı. Şuşa’nın da master planı 
onaylandı ve tarihi anıtlar restore ediliyor. 
Zengilan’da akıllı köy inşa ediliyor. Azer-
baycan imar çalışmalarının hızla yapılma-
sında ısrarlıdır. Burada tüm dost ve kardeş 
ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Bu işte de ilk 
sırada hem mayın temizlemede hem de 
imar çalışmalarında kardeş Türk şirketleri 
yer alıyor” ifadelerini kullandı.

- İstanbul
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Bir yıl önce eylülün 27’sinde 
Ali Başkomutan İlham 
Aliyev’in emriyle “Artık bu çile 
bitsin!Artık bu şerefsizlik, bu 
namussuzluk bitsin! Çünkü ar-
tık düşmanı topraklarımızdan-
defetme zamanı geldi.” dedik. 
30 yıl sürdürdüğümüz siyasi 
uzlaşma, anlaşma çabaları bir 
sonuç vermedi.

AGİT Minsk Grubu, Birleşmiş Mil-
letler gibi kuruluşlar 30 yıldır bizi “Ba-
rış olacak” diye oyaladılar.Fakat iyi ki, 
Azerbaycan Devletinin başında böyle 
kudretli bir cumhurbaşkanımız Ali 
Başkomutanımız var. Çünkü, onun 
emriyle 27 Eylül’de, tam olarak bir yıl 
önce ateş emri verildi ve düşmanın 
üzerine hücum edildi. İkinci Karabağ 
Savaşı 44 gün devam etti ve bu savaşta 
yaklaşık 3 bin şehit verdik.Ordu büyük 
bir vatanperverlikle ve hiç gözünü kırp-
madan döşenmiş mayın tarlalarından 
geçti ve tek tek köylerimizi azat etmeye 
başladı. 44 gün boyunca herkes televiz-
yonun başında bekleyerek Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı’nın vereceği güzel ha-
berleri, müjdeleri bekliyordu. Çünkü 
o konuşmalarda Cumhurbaşkanı azat 
edilen köylerin isimlerini açıklıyordu. 
Cumhurbaşkanın her konuşmasından 
sonra sadece Azerbaycan değil dünya-
nın her tarafında yaşayan Türkler sanki 
bayram sevincini yaşıyordu.8 Kasımgü-
nüne geldiğimizde ise hepimizin bekle-
diğin o an artık gelmişti. Cumhurbaşka-
nı İlham Aliyev, Şehitler Hiyabanı’nda 
yaptığı açıklamada Şuşa’nın artık öz-
gürlüğüne kavuştuğunu bildirdi. Tüm 
Türk dünyası gözyaşlarına boğuldu, 
bayraklara sarıldı ve sokaklara dökül-

dü. Herkes bu sevinci, bu mutluluğu 
paylaşmak istedi. Bu sevinç Asya’dan 
başlayarak Avrupa’ya kadar dünyanın 
her tarafında yaşandı. Hele ki, Türkiye 
ve Azerbaycan’da kelimeler ile anlatı-
lamayacak bir sevinç vardı. “Şükürler 
olsun” diyerek Allah’ımıza dualar ettik. 
Dualarımızda ilk önce şehitlere rahmet 
diledik. Çünkü aslan pençeli ordumuz 
sayesinde 30 yıldır düşman ellerinde 
darmadağın edilmiş, 30 yıldır düşma-
nın tecavüzüne maruz kalmış toprak-

larımız nefes almaya başladı. Harı Bül-
bül (çiçek) leçek açtı, bulaklar(pınar) 
kaynamaya ve toprak bile nefes almaya 
başladı. Çünkü toprak artık asıl sahip-
lerine geri döndü, asıl insanlığa geri 
döndü, çünkü bu toprağı asıl sahipleri 
geri kazandı. Sanki bu dağda her top-
rak her yaprak ve her şey asıl sahibine 
“Hoş Geldin” diyordu. Sözsüz ki her-
kesin canı yandığı bu toprakta Ahıskalı 
Türkler de kenarda kalmadılar. Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ge-
nel BaşkanımızZiyattinİsmihanoğlu-
Kassanov geçen yıl savaş başladığı gün 
duyuru yayınladı. Bu beyanatında, “Biz, 
dünyanın 9 ülkesinde yaşayan 500 bin 
Ahıskalı Türkler olarak İlham Aliyev’in, 
Azerbaycan halkının ve Şanlı Azerbay-
can Ordusunun yanındayız. Malımız-
la, canımızla onun emrindeyiz ve her 
an Karabağ’a savaşa gitmeye hazırız.” 
Dedi. Bunun yanında Kazakistan’ın bü-
tün bölgelerinden gelmiş temsilcilerle 
ve 9 ülkede yaşayan milletimizin vide-
okonferans yöntemiyle katılımıyla tüm 
Ahıskalı Türklerin beyanını yeniden 
tekrarladı. ZiyatdinKassanovbu yeni 
beyandaki “Karabağ Azerbaycan’ındır.” 
sloganıyla bütün dünyaya Ahıska Türk-
lerinin Azerbaycan’ın, Hakk’ınyanında 
olduğunu gösterdi.

Ne güzel ki, tam bir yıl sonra 

Azerbaycan’ın vatan top-
raklarını düşman işgalinden 
kurtarmaya başladığı, tarihe 
zafere giden yolun başlangı-
cında, kahraman şehitleri-
mizi “Anım Günü”nde,yani 
27 Eylül 2021 tarihinde biz 
DATÜB Genel Başkanımız 
ZiyatdinKassanov Başkan-
lığında Azerbaycan’ın ve 
Karabağ’ın incisiŞuşa’yı 
ziyarete geldik. Bizim için 
bu organizasyonu yapan 
Azerbaycan Diasporayla İş 
Devlet Komitesi’ne şükran-
larımızı sunuyorum.

Evet, 26 Eylül sabahı, 
saat 6.00’da Bakü’den yola 
çıktık. O topraklara yak-
laştıkça hayatın canlandı-
ğını gördük. İnsanları artık 
yol kenarlarında yeni ticari 
merkezler yaptığını, sanki 
yüzlerinin daha çok güldü-
ğünü gördük. Hayat sanki 
coşmuş ve bu hayatın için-
deki insanlar nihayetinde 
canlanmıştı. Füzuli bölge-
sindeki kontrol noktası-

na geldiğimizde, bir taraft an işgalden 
kurtarılmış bölgelere bizi götüren yeni 
inşa edilmiş Zafer Yolu’nu gördüğü-
müzde sevinsek tediğer taraft an bu 
Zafer Yolu’nun kenarlarında bulunan 
düşmanın işgal döneminde tahrip etti-
ği, giderken bile taşlarını kamyonlarla 
taşıdığı dağınık evleri, halen girilmesi 
yasak bölge olarak bulunan mayın tar-
lalarını gördüğümüzde ise içimiz kan 
ağladı.Şerefyoksunları  bu güzelim top-
raklara neler etmişler böyle.

Bu toprakları ziyarete geldiğimiz 
için mutluyduk. Böylece Şuşa’ya uza-
nan ormanlarınarasından geçen yeni 
Zafer Yolu ile devam edince ordumu-
zun kahramanlığını yeniden gözü-
müzün önünde canlandırdık. Kontrol 
noktasını geçince de bizim olduğumuz 
otobüse bu savaşın gazilerinden biri 
de bindi ve iyi ki de bindi. Çünkü böl-
genin her karış toprağını bize anlattı. 
Şuşa’ya yaklaştıkça Tophane Ormanı’nı 
bizlere anlattı. Anlattığına göre, bu or-
manlık bölgeden gündüz yürümek bile 
çok iken kahraman ordumuz gecenin 
karanlığında düşmanın farketmemesi 
için sık ağaç ve dük kayalıklardan tır-
manarak Şuşa’ya girmeyi başarmışlar. 
Biz Şuşa’ya yaklaştıkça yüksek kayalık-
ların üstünde yerleşen Şuşaşehrininu-
zaktan görüntüsü içimize bir ferahlatıcı 

Şuşa - 30 Yıl Bağrımızı Yakan Bir Yara... 
Şuşa -  30 Yıl Bağrımızı Yakan Yara...
Şuşa -30 Yıl Hasretine Kavrulduğumuz Mukaddes Toprak...
Şuşa -Dünyanın Gözü, Dünyanın Medeniyet Merkezi...
Şuşa -Hiçbir Yerde Bitmeyen Harı Bülbül Yurdu...
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su gibi geldi,rahatlattı. Yeni inşaat ça-
lışmalarını görünce inşallah yakın za-
manda ermeni faşizmin yaptığı hiçbir 
şeyin izi kalmaz dedik. Çünkü artık 
Vagifinmegberesi(Kabir-müze) tamir 
edilmiş, hayvanların gezdirildiği ca-
milerimiz yeniden ibadete açılmış, İsa 
Bulağı’nın kesilmiş suyu yeniden gel-
meye başlamış, dağılmış yollar yeniden 
inşa edilmiş ve diğer çalışmalar da ya-
pılmaya hızla devam edilmektedir. Tam 
olarak bu yerde içimden süzülen bu şiir 
dilime indi:

Bu nə xoş görüşdü, bu nə işıqdır?
Otuz il həsrətlə sindiyim torpaq,
İndi səcdəgaha gəlmişəm səni,
Allah əmanəti sandığım torpaq.

Üzü min bir olan türlü dünyada,
Sirri açılmayan sirli dünyada,
Cəhənnəm yaşadan kirli dünyada, 
Hər gün hər gecə andığım torpaq.

Otuz il gözlədim, otuz il durdum, 
Otuz il qəlbimə közdən dağ vurdum, 
Otuz il düşmənə verdiyim yurdum, 
Röyamda bağrına qonduğum torpaq.

Xəcalət çəkirdim fərsizliyimdən,
Namusu qor olan ərsizliyimdən,
Otuz il xəcalət sənsizliyimdən, 
Otuz il özümü dandığım torpaq.

Azığda tarixin üzünə həsrət,
Cıdırda atının izinə həsrət,
Otuz il taqətim dizimə həsrət,
Ruhumdan ruhuna endiyim torpaq.

Xudafərin tənha, suyu bulanlıq,
Bulaqlar qaynamır, quyu bulanlıq,
Otuz il zülmətdə günəş qaranlıq,
Hər gün parça-parça söndüyüm topraq.

Başsız bədən kimi gəzdim otuz il, 
Bağrıma daş qoyub əzdim otuz il, 
Utanc məzarını qazdım otuz il, 
Qoynunda köhlən at mindiyim torpaq.

Otuz il dinmədim, otuz il susam,
Otuz il qulaq kar, otuz il lalam,
Söylə bağıslasın qoy məni şuşam,
Xarıbülbülüylə yandığım torpaq.

Deyirdim mütləq tapacam səni, 
Dən kimi yuxuma səpəcəm səni(?),
Diz qoyub doyunca öpəcəm səni, 
İgid baxışına donduğum torpaq.

Puçurunda, böhrəm açan murazım,
Gün gələr, çiçəklər qanlı Arazım,
Minarədən oxunan şanlı əzanım,
İndi qibləsinə döndüyüm torpaq.

Suyunun safl ığı, hər axışı var,
Sinən bir xalıdı, hər naxışı var,
Nərin nər yerişi, nər duruşu var,
Daşından heykəllər yonduğum torpaq.

Şəhid oğulların şəhadəti sən,
Zəfərin dastanı, rəşadəti sən,
Son ikiyüz ilin ədaləti sən, 
Diz üstə başına döndüyüm torpaq.

Haqqın haqq carçısı biraz gecikdi, 
Dualar geçikdi, niyaz geçikdi,
Üstündə qılınan namaz gecikdi, 
Yaralı qəlbinlə dindiyim torpaq.

Sözünün kəsəri, qolumun gücü, 
İradə əzminin, şavaşın öcü,
Vüqarın əzəmət, başımın tacı, 
Şərəfi m, namusum, mənliyim torpaq.

Gec oldu, güc oldu, zəfərli bu an, 
İgid əsgərimin əlinə qurban, 
Coşmuş İlhamındır, bu şöhrət, bu şan,
Düşməni tozunda yendiyim torpaq.

Şuşa’nın güzelliği, mucizeliği gittikçe 
gözümüzün önünde daha çok büyüyor 
ve canlanıyordu.Dünyanın her bir ya-
nındanbasın mensupları, büyükelçilik-
lerin temsilcileri burayı ziyarete gelmiş-

ti. Ne mutlu bize ki, SayınBaşkanımızın 
önderliğindeDATÜB olarak bizde bu-
radaydık. Böylece o sokakları yürüye-
rek, adım adım Cıdır düzüne ilerledik. 
Bir zamanları bu Cıdır düzünde Erme-
nistan Başbakanı Paşinyan halay çekip 
bize güç göstergesi yapmak istemişti 
ama bu gösterişe karşı Azerbaycan or-
dusu, yalın elleri ile o kayaları geçip bir 
gece içinde onların başlarını kopardı ve 
dışarı attı o mukaddes topraklardan. O 
kayaların geçilmesi Türk oğlunun yi-
ğitliğinden, Türk oğlunun uyanışından 
bize haber veriyordu. Gerçekten de o 
kayaların eteğinde gerçekleşen bu kah-
ramanlığı görmemek mümkün değil. 

Cıdır Düzünde Sayın GenelBaşkanı-
mız güzel bir konuşma yaptı:

“Ne mutluki, biz 30 yıl aradan sonra 
buradayız. Biz Ahıskalı Türkler olarak 
bu gururu yaşamaktayız. 3 bin şehit ver-
dik, vatan savaşı kahramanlarımız var. 
Şehitlerimiz bizim can paremizdir. Bu 
zafer, iki devlet tek millet şiarını her za-
man yaşatan Türkiye ve Azerbaycan’ın 
zaferidir. Bu zafer hepimizin zaferidir, 
bu zafer ermenilerin bu topraklarda son 
200 yılda Türkün en büyük zaferidir.Bu 
zafer ismimizi dünyaya beyan etme za-
feridir. Bu zaferde şehadetimiz var, şe-
hitlerimiz var, gazilerimiz var, Türk’ün 
özü var, Türk’ün gücü var.” dedi.

Cıdır düzünde bir daha dünyaya, 
evetPaşinyanburada sarhoşluğun hala-
yını çekti. Ama asıl halayı Büyük Vatan 
Savaşı sonrası kadim Şuşa’da bir araya 
gelen sayın Cumhurbaşkanlarımız İ. 
Aliyev ve R.T. Erdoğan çekti. Bu asıl 
toprak sahibinin kendi topraklarında 
çektiği bir halaydı. Karabağ Azerbay-
candır!

Burada DATÜB heyetiyle birlikte 
Şuşa ziyaretine katılan DATÜB Genel 
Sekreteri Fuat Uçar yaptığı konuşma-
sında, Azerbaycan’ın ve Karabağ’ın 
baş tacı, Kültür Başkenti Şuşa’yı ziyaret 
etmesinin ayrıca gururunu yaşadığı-
nı söyleyerek, “bu günleri bize yaşatan 
Allah’a şükürler olsun. Burada olmak 
ayrıca mutluluk. Bu fırsatları bize su-
nan şanlı ordumuza şükranlarımızı 
sunuyorum. Burada şehit olan bütün 
kahraman şehitlerimize rahmet, gazile-
rimize sağlık diliyorum. Allah bir daha 
bize böyle acılar yaşatmasın.” Dedi. 
DATÜB Türkiye Akdeniz Temsilcisi 
İsmail Mamet ise yaptığı konuşmasın-
da, “Bizler bugün buraya büyük gururla 
ve onurla geldik. Benim Azerbaycan’a 
ilk gelişim ne mutlu ki, bu ziyaretim 
Karabağ’a, Şuşa’yadır. O Şuşa ki, 30 yıl-
dır adı dilimizde dolaşyordu. Güzelliği-
ni hep ya aşıkların ya şairlerin dillerin-
den duyardık. Hakikaden de artısı var 
ki, eksiği yokmuş. Özellikle Cıdır düzü-
nü gördükten sonra bu kayalıklara tır-
manan ordumuzun kahramanlıklarını 
göz önüne getiriyorum. Türk ordusu-
nun neye kadir olduğunu bir kez daha 
buradaki izlerden görüyorum. Bakü’de 
çok güzeldir. Milleti mihriban, gururlu 
ve misafirperverdir. Cıdır düzünde şe-
hit annelerini gördüm. Bir daha Türk 
annesinin dünyaya örnek olduğu gözle-
rimin önüne serildi. Bizlere bu fırsatları 
sunan, buraya gelmemize vesile olan 
Sn. Genel Başkanımızdan Allah razı ol-
sun.” Dedi.

Bizim gönlümüzü hoş eden bu anlar-
da, şehit analarını gördük. Onlar kendi 
elleriyle yaptıkları pilavı bize getirdiler. 
Kazakistan’dan ve Türkiye’den geldiği-
mizi görünce bize sarılarak yemekleri 
bize ikram ettiler. Bu anaların çocuk-
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ları Cıdır kayalıklarının eteklerinde şe-
hit olmuşlardı. Ben, bu genç yaşta olan 
analarımızın ak düşmüş saçlarında bir 
irade, bir cesurluk gördüm. Şanlı Azer-
baycan ordusunun gücünü anladım. 
Bu orduya güç veren analarmış çünkü 
gerçekten de savaş döneminde analar 
oğullarına, “Şehit ol, topraklarımızı bu 
şerefsizlerden kurtar” dediler. Hatta 
bir şehit anamızdan bir tanesi biz on-
ları teselli ederken, “Biz, bir ölürüz, bin 
diriliriz.” dedi ve biz o anda göz yaşla-
rına boğulduk. Bu mağrur Azerbaycan 
şehit annesininannelik gururuydu. Bu 
Azerbaycan kadınının vatanına olan 
sevgisiydi. Bu Azerbaycan kadınının 
şehit olmuş evladına sarılmasıydı. Ha-
kikaten sayınBaşkanımızın dediği gibi: 
“Birlik budur, kardeşlik budur, dostluk 
budur, bir millet olma budur, bir vatan 
olma budur.”

Analar oğluna şəhid ol dedi, 
Qələbə çalmamış gəlmə sən oğlum,
Qarış bu torpaqa vahid ol dedi,
Nəfəsi boşuna alma sən oğlum.

Aslan göndərirəm hünərli qoçaq,
Zəfəri dadmamış dönməyin yasaq, 
Rədd olsun bu yurddan şərəfsiz alçaq,
Onu öldürməmiş sən ölmə oğlum.

Tapdaq altta bu yurdda gül əkilməz,
Daş üsttə daş qoyub yuva tikilməz, 

Vətəndə anadır, dərdi çəkilməz,
Səni bağışlamaz, qul olma oğlum!

Yazığın gəlməsin, şeytan-iblis ol,
Dön şirə-pələngə, ona kabus ol,
Xocalı adında qisas, namus ol,
Birazda rəhmi sən bilmə, oğlum!

Mən anayam, körpələrə qıyma sən, 
Qız, gəlinə, qocalara dəymə sən,
Erməninin iç qanını doyma sən,
Axan göz yaşını silmə sən, oğlum.

Alovunda alışsın, köz ərisin,
Zəfərinə doymasın, göz ərisin,
Tax bayrağı Murovda, buz ərisin, 
Ön cərgədən dala qalma sən, oğlum.

Otuz ildi sağalmayan yaramdı, 
Otuz ildi adı dildə duamdı, 
Eşitməsən südüm sənə haramdı,
Mənim bu qəlbimi dəlmə sən oğlum!

Qarabağ gedəndə doğulmamışdın, 
Sən ana bətnində yoğrulmamışdın, 
Bu zəfər, bu torpaq qoy olsun andın,
Naxış toxu ilmə-ilmə sən oğlum!

Mən özüm körpəydim, uşaqdı naləm,
Ağrıya, acıya yumşaqdı naləm, 
Oyun-oyuncağa aşıqdı naləm, 
Vətənə sevgini bölmə, sən oğlum.

Bayraq ucalmamış, dalğalanmamış, 
Göylərin üstündə yırğalanmamış, 
Zəhnin düşmən üstə çalxalanmamış, 
Bu yurda, bu elə dönmə, sən oğlum.

Vətəndə anadır, ana vətəndir,
Göllərin üstündə sona vətəndir, 
Uğrunda ölərsən, sənə vətəndir, 
Qələbə çalmamış gəlmə sən oğlum, 
Düşmən gəbərməmiş, ölmə sən oğlum.

Şuşa ziyaretimizin devamında biz 
Şuşa Kalesi’nin duvarlarına indik. Kale-
den baktığımızda Hankendi’yi gördük. 
Hankendi zaten çok yakın bir yerde 
Şuşa’nın yumruğunun altındadır. O yüz-
den içimize bir ferahlık geldi ki, bunlar 
artık başkaldıramaz, başkaldırırlarsa da 
bu demir yumruk onların başlarını yine 
ezer. İnşallah yakında orada da Azer-
baycan bayrağı dalgalanacak. Oldukça 
duygusal bir ziyaret sonrası, güzel duy-
guyla o gece Şuşa’danBakü’ye doğru yola 
çıktık. O dağların üstünden yeni yapılan 
yolları, etraft a çalışan binlerce kamyon-
ları görünce bu Azerbaycan Devletinin, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanının, Azer-
baycan halkının ve oğullarının kudreti-
dir dedik. Allah’ıma şükürler olsun ki bu 
günleri görmeyi bizlere nasip etti.

Büyül Vatan Savaşı’nın tam bir yıl 
önce başladığı zamanda, kahraman 
şehitlerimizi Anım Günü’nde burada 
olmamızdan ötürü mutlu ve gururlu 
olduk. Evet, toprak-namustur; toprak-
şereft ir. Türk ölür ama bir karış topra-
ğını vermez. Türk dünyayı yer yüzün-
den siler ama toprağını vermez. Türk 
şehit olur, şehadetin şerbetini içer ama 
düşmanın geçmesine izin vermez. Biz-
ler dünyaya medeniyet ve kahramanlık 
getirmiş ataların evladı olarak ermeni-
ye ve hiçkimseyetopraklarınıvermeyiz. 
Türk, birliğini, maneviyatını hiçbir za-
man yitirmez. O Türk ki, bize bu zafer 
gururunu bir daha yaşattı. Ne Mutlu 
Türküm Diyene!

Kendim az çok da bir yazar olarak 
bu yazıdaki şiirleri yazdım ve içim-
deki yangını biraz ferahlatmaya ça-
lıştım. Gerçekten de bunlar hepimizi 
duygulandıran bir anlardı. Bu anlarda 
DATÜB’ünAzerbaycanlı kardeşleri-
mizin yanında olduğumuzu, memnu-
niyetle onlara sarıldığımızı, nasıl ki 
Azerbaycanlıkardeşlerimizin Ahıska-
lı Türklerimize sarıldığı olmuştu, biz 
bir bütün parçaları olmuşuz ve biz 30 
yıl öncede söylüyorduk şimdi de söy-
lüyoruz ki “KarabağAzerbaycan’dır”, 
“AzerbaycanKarabağ’dır”, “Karabağ-
Türkiye’dir”, “Türkiye-Karabağ’dır, 
bu hiç farketmez. Dünyanın neresinde 
Türk var ise orası bizim için mukad-
destir çünkü biz o yerlere varlılığımızla 
güzellik getiriyoruz.Bu duygular içe-
risinde biz Şuşa’dan ayrıldık ve inşal-
lah bir sonraki seferimiz Hankendi’ne, 
Göyçemahalına, Zengezur’a, İrevan’a 
ve bizi bekleyen diğer şehirlerimize 
olur dedik. Bakü’ye dönüşümüzdeAraz 
nehrinden geçerken ise gerçekten hepi-
miz, “Gün gelir,Araz çayında akıtılan 
kanlar temizlenir ve artık ayrılığın değil 
birliğin temelini koyan bir nehir olarak 
akar. Yaşasın Türk Dünyamız, yaşasın 
Türkiye’miz, yaşasın Azerbaycan’ımız 
ve tüm dünyanın incisi olan Şuşa’mız.” 
Dedik.

Türkü türkdən ayırmaq, bu şeytanın işidir,
Ayrılmaz bir vücutdur, bir ürəkdə iki can,
Təməli bir, kökü bir, örfü bir, adəti bir, 
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Bayrağı bir, dili bir, kökü bir qandan gəlir, 
Tarixin dərin qatı, şahlardan,   
   xandan gəlir,
Günəşin nurlu üzü, şöhrəti şandan gəlir,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Bir təfərim ağrıda, bir tərəfi m güləmməz,
Bir tərəfi m imzada, bir tərəfi m silinməz, 
Bir tərəfi m tam-bütöv,    
  bir tərəfi m bölünməz,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Hansı qafi l istəmiş bizi bizdən ayırsın, 
Ortaya tuzak qurub birimizi sıyırsın,
Bağır bu qardaşlıqı, qoy dünyaya   
   yayılsın,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Dost-düşməni seçməyə bir-birinin   
   gözüdür,
Bu dünyanın ocağı bir-birinin közüdür,
Orası-burası yox, elə bir-birinin özüdür,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Kimi kimin tulası, çulu-çuxası kimdi,
Kimi şeytan yuvası, ara vurası kimdi,
Qarabağda görüldü, kimin arxası kimdir, 
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Saygı hörmət içində, iki dövlət rəhbəri,
Milləti tək, özü bir, iki millət rəhbəri,
İlhamım, Ərdoğanım, iki qüdrət rəhbəri,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Arazı ayırdılar, bizi ayırmaq çətin,
Lil ilə doyurdular, bizi doyurmaq çətin, 
Ay Laçın, can Laçın, səni verməm  
   heç kəsə,
Can sənə qurban Laçın, hökmünə  
   bax qüdrətin,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!

Ərzurum çarşı bazar, Şuşa ona yaraşıq,
İçimdə bir qız gəzər xarıbülbül sarmaşıq,
Qətlimə fərman yazar, bizi sevgi öldürür, 
Səni verməm ellərə, biz dünyaya   
   bir yaraşıq,
Azərbaycan-Türkiyə,    
  Türkiyə Azərbaycan!.

Hayırlısıyla, Karabağ yeniden 
eski ihtişamına kavuşacak. Sadece 
Karabağ’da biten bir çiçek olma özel-
liğini taşıyan harıbülbül bir mucizedir 
ve bu mucizede dünyanın gözünü ka-
maştırmaya devam edecek. Harı bülbül 
çiçekleri burada kanlar içinde değil, 
ferah içinde olsun. Bizde inşallah dedi-
ğim gibi, bizi bekleyen topraklarımıza, 
şehirlerimize adım adım yaklaşmaya 
devam edeceğiz.Bu duygu ve düşünce-
lerle, 27 Eylül 2020 tarihinde başlayan 
ve 44 gün devam eden, 30 yıldır vatan 
topraklarının işgalden kurtarılması ile 
sonuçlanan Büyük Vatan Savaşı’nda 
hayatını kaybeden, şehadete yürüyen 
kahraman kardeşlerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyor, gazilerimize ise uzun 
ömür, sağlıklı bir hayat diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,
Rövşen MEMMEDOĞLU

Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği 
Dergisi Baş Editörü
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Прошла акция 
«Мен қазақша сөйлеймін»
В рамках Недели языков 21 сентября на площади 

перед Домом дружбы была проведена акция «Мен 
қазақша сөйлеймін», организованная Ассамблеей 
народа Казахстана Северо-Казахстанской области 
совместно с Центром по изучению языков и управ-
ление культуры, развития языков и архивного дела 
СКО.

Данная акция направлена на популяризацию изуче-
ния государственного языка среди населения области.

В рамках акции организована викторина на знание 
казахского языка, в ходе которой ответившие на вопро-
сы зрители награждались сладкими призами и учебно-
методическими пособиями для изучения государствен-
ного языка.

Кроме того, для жителей и гостей города Петропав-
ловска была организована праздничная концертная про-
грамма с участием артистов областной филармонии.

Во время проведения акции волонтерами раздава-
лись книги, журналы и учебно-методические пособия го-
рожанам, направленные на изучение казахского языка, 
культуры и истории.

Данная акция является традиционной и имеет положи-
тельный эффект среди общественности нашего региона.

Подписан двусторонний 
меморандум

Сегодня подписан меморандум между КГУ 
«Қоғамдық келісім» Управления внутренней по-
литики Кызылординской области и областным 
«Молодежным ресурсным центром». Заключен 
меморандум о двустороннем партнерстве между 
молодежью региона в целях обеспечения совмест-
ной эффективной работы и установления связей и 
отношений между этносами.

В содержательном мероприятии приняли участие ди-
ректор «Молодежного ресурсного центра» Аскар Курмаш, 
исполняющий обязанности директора КГУ «Қоғамдық 
келісім» Фархат Абдибагдатулы, активисты молодежно-
го движения «Жаңғыру жолы», члены этнокультурных 
объединений, сотрудники молодежного центра и пред-
ставители СМИ.

Главная цель этого документа – совместная реали-
зация различных мероприятий, направленных на укреп-
ление единства и согласия, общественного согласия в 
регионе. А также совместная интенсивная реализация 
новых инициатив.

В этой связи руководитель молодежного движения 
«Жаңғыру жолы» при областной Ассамблее народа Ка-
захстана Алина Новикова отметила: «Мы должны с че-
стью оправдать возложенную на нас ответственность. 
Благодаря нашему партнерству мы реализуем новые 
идеи».

В свою очередь, Фархат Абдибагдатулы подчеркнул 
готовность к совместной работе, укрепляя двусторонние 
связи, воплощая четкие образы и идеи. А Аскар Курмаш 
выразил уверенность, что предстоящие полезные дела 
дадут свои результаты.

TBMM Başka-
nı Mustafa Şentop, 
Kazakistan’da faaliyet 
gösteren Türk iş ve yatı-
rım dünyası temsilcile-
riyle bir araya geldi.

Şentop ve beraberindeki 
Parlamento heyeti, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamen-
ter Asamblesi (TÜRKPA) 10. 
Genel Kurul Toplantısı ve ikili 
görüşmelerde bulunmak için 

geldikleri Kazakistan’daki te-
maslarının ilk günü, başkent 
Nur Sultan’da Türk iş insan-
larıyla buluştu.Mustafa Şen-
top, toplantıda, en son 2019’da 
Kazakistan’a resmi ziyaret ger-
çekleştirdiğini söyledi.Bu kez 
ise burada iki sebepten bulun-
duğunu belirten Şentop, “Bi-
rincisi ikili ziyaret. Onun için 
başkent Nur Sultan’a geldik. 
Yarın Kazakistan Meclis Baş-
kanı, Senato Başkanı, Cumhur-
başkanı ve Sayın Nazarbayev 
ile görüşmelerimiz olacak. 

Ondan sonra da gelişimi-
zin ikinci safh ası Türkistan’da 
yapılacak TÜRKPA 10. Ge-
nel Kurul Toplantısı için 
Türkistan’da olacağız.” dedi.
Siyasi mahiyeti bulunan top-
lantıların yüz yüze yapılmasın-
da büyük fayda olduğunu, bu 
nedenle 2020’de düzenlenmesi 
gereken TÜRKPA 10. Genel 
Kurul Toplantısı’nı bu yıla er-
telediklerini dile getiren Şen-
top, “Türkistan’da yapılması 
konusunu fikir olarak ortaya 
atan benim. Türkistan ile ilgili 
de yoğun birtakım fikirler, pro-
jeler vardı. Cumhurbaşkanımız 
ve Nursultan Nazarbayev de 
Türkistan’a verdikleri önemi 
ifade etti. Böylece Türkistan’ın 
tanıtılması açısından birden 
fazla faydası olur diye düşün-
dük.” şeklinde konuştu.Şentop, 
Türkiye ve Kazakistan ilişkile-
rinin çok iyi düzeyde olduğuna 
işaret ederek, “Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilan ettiği ilk 
gün Türkiye bağımsızlığını ta-

nıdı. Yine diplomatik ilişkileri 
ilk kuran ülkedir. 

O günden bugüne kadar 
da Kazakistan ile dostluk, kar-
deşlik içinde ilişkilerimizi her 
alanda sürdürüyoruz.” ifade-
sini kullandı.Türkiye’nin tez-
lerine yaklaşımı bakımından 
da Kazakistan’ın her zaman 
desteğini gördüklerini anlatan 
Şentop, şöyle devam etti:”15 
Temmuz 2016’daki hain Fe-
tullahçı Terör Örgütü’nün 
yapmış olduğu darbe teşebbü-

sü akabinde Türkiye’yi ilk zi-
yaret eden, seçilmiş iktidarı ve 
anayasal düzene desteğini ifa-
de eden Sayın Nazarbayev’di. 
O zaman Cumhurbaşkanıydı, 
Türkiye’yi ziyaret etmişti. Bu 
şekilde her sorunlu, sıkıntılı 
zamanında Türkiye’nin yanın-
da yer aldı. Biz de Kazakistan’a 
desteğimizi her an ifade edi-
yoruz. İlişkilerimizi sadece iki 
ülke arasındaki ilişkiler olarak 
değil uluslararası platformlar-
da da birlikte hareket etmeyi 
dile getiriyoruz.”Şentop, Ka-
zakistan ile birçok sorunla il-
gili birbirine yakın görüşlere 
sahip olduklarını belirterek, 
“Ayrıca bizim etnik kökenli 
olarak yakınlığımız dolayı-
sıyla kurmuş olduğumuz or-
tak kuruluşlar var. İşte bun-
lardan bir tanesi TÜRKPA. 
Türk Konseyi var. Buralarda 
da ilişkilerimizi siyasi alan-
da iyi bir noktada sürdü-
rüyoruz.” dedi.”Kazakistan 
ile ekonomik anlamda da 
ilişkiler çok güçlü temelle-
re dayanıyor”Kazakistan ile 
ekonomik anlamda da ilişki-
lerin çok güçlü temellere da-
yandığını kaydeden Şentop, 
“Salgın döneminde ticaret 
hacmimizde bir azalma yok, 
artış var. 2021’in 7. ayı itiba-
rıyla önceki yıllara göre yüz-
de 50 civarında bir artışımız 
var. Cumhurbaşkanlarımızın 
ortaya koymuş oldukları 10 
milyar dolar hedefine bu şe-
kilde hareket edersek hızlıca 
ulaşırız. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Kazakistan’da Türk iş dünyası 

temsilcileriyle görüştü
Bu konuda tabii sizle-

rin de katkıları çok önemli.” 
ifadesini kullandı.Şentop, 
Kazakistan’ın özellikle stra-
tejik olarak çok önemli bir 
noktada bulunduğuna dikka-
ti çekerek, “Çin’in Kuşak ve 
Yol projesi çerçevesinde Orta 
ve Uzak Asya’nın ekonomik 
imkanlarını Avrupa’ya taşı-
yacak bütün ulaşım aksları 
Kazakistan’la bağlantılı ge-
çiyor. Türkiye de bu konuda 
en kısa ve en hızlı geçiş gü-

zergahları üzerinde. Özellikle 
Bakü-Tiflis-Kars hatları üze-
rinden Avrupa’ya ulaşmanın 
en kısa ve maliyeti en düşük 
yolu Türkiye üzerinden geçi-
yor. Dolayısıyla bu anlamda 
ekonomik ilişkilerimizin ge-
lişeceğini hem de farklı alan-
larda çeşitlendirebileceğimizi 
düşünüyoruz.” diye konuştu.
Bunun dışında kültürel alan-
da da ikili faaliyetlerin sür-
düğünü dile getiren Şentop, 
şunları kaydetti:”Gerek TİKA 
gerek Yunus Emre Enstitüsü 
çalışmalarına devam ediyor. 
İki ülkenin ortak projesi ola-
rak Ahmet Yesevi Üniversitesi 
faaliyetlerini sürdürüyor. Bü-
tün bu alanlarda da daha fazla 
iş birliğine, birlikte hareket et-
meye ihtiyaç var. Bütün bun-
ları gerek muhataplarımıza 
ifade edeceğiz gerekse TÜRK-
PA toplantısında dile getirece-
ğiz. Şüphesiz artık eskisi gibi 
sadece hükümetler arası iliş-
kilerden ibaret değil. Devlet-
ler arası ilişkiler, parlamento 
boyutu çok önemli. Ama işin 
bir de ticari ve ekonomi boyu-
tu var. Siz de bu anlamda bu 
ilişkilerimize büyük katkı sağ-
layan insanlarsınız. Bu sebeple 
sizlerle daima beraberiz. Kar-
şılaşmış olduğunuz sorunların 
çözümü noktasında da her 
zaman gerek hükümetimiz 
gerekse bizlerin yapacağı bir 
şey olduğu takdirde devreye 
girmeye hazırız.”Şentop, top-
lantı sonunda iş insanlarının 
sorularını yanıtladı.
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С первых дней Независи-
мости в Казахстане вопросам 
сохранения мира и согласия 
в обществе уделялось самое 
пристальное внимание. Для 
нашей страны это было объ-
ективной необходимостью, 
учитывая крайне разнород-
ный этнический состав насе-
ления, сложившийся в силу 
различных исторических со-
бытий: на территории моло-
дой республики проживали 
представители свыше 140 
народностей, исповедующие 
несколько десятков различ-
ных религий. 

23 сентября этого года в 
преддверии 30-летия Неза-
висимости Республики Ка-
захстан учащиеся началь-
ных классов школы-гимназии                

№ 30 совершили экскурсию в 
Дом дружбы города Тараз.

Цель данной экскурсии – 
воспитать у молодежи патри-
отизм, активную жизненную 
позицию уважение к разным 
этносам, населяющим нашу 
общую Родину, сохранить 
дружеские отношения и со-
гласие в обществе.

В соответствии с этим уче-
ники 4-го «Е» класса прояви-
ли глубокий интерес к темам, 
которыми являются символы 
мира и стабильности.

Детей приветствовали 
руководитель Дома дружбы 
и КГУ «Қоғамдық келісім» 
УВП акимата Жамбылской 
области Парида Мамедова, 
заведующая выставочным 
залом  Вера Майкович, пресс-
секретарь пресс-службы  Би-
бигуль Шахзада. 

Вера Андреевна Майкович 
поведала ученикам о тонко-
стях деятельности института 
общественного согласия и о 
представителях различных 
этносов, проживающих в об-
ласти,  провела экскурсию по 
этажам Дома дружбы, также 
рассказала об Ассамблее на-
рода Казахстана области и о 
структурах, работающих на 
базе Дома дружбы.

Было отмечено, что благо-
даря конструктивной политике 

и проектам Президента Касым-
Жомарта Токаева Казахстан 
добился больших успехов. 

Далее детей рассадили 
на самом красивом третьем 
этаже купольного Дома друж-
бы за круглыми столами, рас-
сказали об истории стульев, 
на которых они сидели.  «На 
этих стульях сидели наши 
Елбасы Нурсултан Назарба-
ев, дипломат, посол Мурат 
Ауэзов и многие другие за-
служенные деятели нашей 
страны. Желаю вам быть 
такими же сильными дея-
телями, сострадательными 
гражданами своей Родины. 
Учитесь хорошо, будьте пра-
вильными гражданами своей 
страны», – пожелала руко-
водитель Дома дружбы Па-

рида Мамедова и подарила 
на память школе-гимназии                                              
№ 30 новый выпуск книги об 
Ассамблее, а детям сборник 
сказок различных этносов.

Кроме того, для учащих-
ся был организован позна-
вательный час о символах  
Независмости Республики 
Казахстан. В преддверии 
празднования 30-летия Не-
зависимости РК учащиеся 
с патриотическим чувством 
прочитали стихи известных 
поэтов и писателей, таких как 
Кадыр Мырзалиев, Олжас 
Сулейменов, Мукагали Мака-
таев и т. д.

Затем В. Майкович ознако-
мила школьников с выставоч-
ным залом, национальными 
ценностями каждого этноса, 
офисами этнокультурных 
объединений, их деятельно-
стью. Гости посетили област-
ной Уйгурский этнокультурный 
центр имени Махмуда Кашгари, 
расположенный в Доме друж-
бы. Им были представлены 
награды и достижения, а также 
национальные одежды и ин-
струменты уйгурского народа. 

А о деятельности моло-
дежного крыла областной 
Ассамблеи рассказала пред-
седатель молодежного дви-
жения «Жаңғыру жолы»  Ха-
мида Турдыева.

Также учащимся школы 
были продемонстрированы 
фотографии заслуженных 
представителей этнокуль-
турных объединений, раз-
мещенных на специальной 
Доске Почета областной Ас-
самблеи, и презентованы их 
работы.

Кроме этого, пресс-
секретарем Б. Шахзада была 
проведена небольшая вик-
торина на такие вопросы: 
что такое Ассамблея, какие 
обязанности она выполня-
ет, кто может стать членом 
Ассамблеи, что такое этнос, 
депортация, этнокультурное 
объединение? 

Дети с большим энтузиаз-
мом ответили на все задан-
ные вопросы и обменялись 

мнениями. Проявляли боль-
шой интерес к рассказам о 
тех людях, которые по воле 
судьбы оказались на казах-
ской земле, делились своими 
знаниями о традициях и куль-
туре этносов Казахстана. 

В ходе мероприятия са-
мым активным ученикам 
были вручены подарки от 
имени Дома дружбы. Все 
участники мероприятия полу-
чили памятные значки с лого-
типом АНК.

«Сегодня 140 представи-
тели этносов в Казахстане 
живут в мире и согласии. Я 
считаю, что все это благо-
даря Первому Президенту 
РК – Елбасы Н. Назарбае-
ву, который создал уникаль-
ное объединение – Ассам-
блею народа Казахстана. 
Сотрудники Дома дружбы 
встретили нас очень теп-
ло. Наши ученики получили 
много интересной и полез-
ной информации о деятель-
ности областной Ассамблеи, 
о ее структуре, проводимых 
праздниках. Спасибо вам, за 
теплый прием!» – поблаго-
дарила руководство и спе-
циалистов Дома дружбы за 
гостеприимство и интерес-
ную программу, учительни-
ца начальных классов Алия 
Танжарыккызы.

Мир и стабильность –
основа нашей Независимости
Курс на сохранение и укрепление межнационального мира и со-

гласия остается одним из ключевых приоритетов государственной                      
политики.

На заседании 
Правительства под 
председательством 
Премьер-министра РК 
Аскара Мамина рас-
смотрена санитарно-
эпидемиологическая 
ситуация в стране.     

Министр здравоохра-
нения Алексей Цой доло-
жил о том, что санитарно-
эпидемиологическая ситуация 
в Казахстане улучшается. Во 
всех регионах за месяц значи-
тельно снижен уровень забо-
леваемости. Индекс репродук-
тивности вируса составляет 
0,88. Загруженность инфекци-
онных коек — 33%, реанимаци-
онных — 32%.

В «зеленой» зоне по темпам 
распространения коронавиру-
са находятся Туркестанская, 
Жамбылская, Мангистауская 
и Кызылординская области, 
«желтой» зоне — г. Шымкент, 
Атырауская, Алматинская, 
Актюбинская, Костанай-
ская, Северо-Казахстанская, 
Западно-Казахстанская и 
Восточно-Казахстанская обла-
сти. В «красной» зоне остаются 

города Алматы и Нур-Султан, 
Карагандинская, Павлодар-
ская и Акмолинская области.

На сегодняшний день бо-
лее 7,5 млн. человек вакцини-
ровано первым компонентом, 
6,4 млн. человек — вторым 
компонентом.

Глава Правительства пору-
чил продолжить вакцинацию 
населения и держать на по-
стоянном контроле санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к у ю                             
ситуацию.

Премьер-министр отметил 
необходимость принятия про-
филактических и противоэпи-
демических мер по гриппу и 
другим респираторным ин-
фекциям, которые наиболее 
распространяются в осенний 
период.

Для вакцинации против 
гриппа подготовлено 2,5 млн. 
доз вакцин. К настоящему 
времени в первую очередь 
прививаются дети, люди из 
группы риска, медицинские 
работники. «Необходимо ак-
тивизировать вакцинацию 
населения против гриппа и 
обеспечить готовность меди-
цинских организаций к приему 
больных с гриппом», — сказал 
А. Мамин.

Мамин поручил усилить кампанию
по вакцинации населения против гриппа

Какие услуги центров занятости 
оказывают на Электронной бирже труда

С 1 сентября текущего года на Электронной бирже 
труда (ЭБТ) пользователям стали доступны вакансии по 
проектам, реализуемым в рамках Государственной про-
граммы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»: «Кон-
тракт поколений» (для получения первоначального опыта 
с последующим трудоустройством на постоянное рабочее 
место) и «Первое рабочее место» (для молодежи без об-
разования и опыта работы).    

Кроме того, в личном кабинете на ЭБТ казахстанцы могут 
встать на учет как лица, ищущие работу либо как безработные, 
подать заявку на получение соцвыплаты на случай потери ра-
боты, а также самостоятельно выбирать вакансии на рабочие 
места, субсидируемые государством (молодежная практика, 
общественные работы и социальные рабочие места).

С начала года посредством Электронной биржи труда госу-
дарственными услугами воспользовались более 102 тыс. граж-
дан, из них 88 тыс. получили статус безработного. В целом, 
трудоустроено 47,8 тыс. граждан, из них 24,4 тыс. на рабочие 
места, субсидируемые государством. 12,2 тыс. казахстанцев 
назначены социальные выплаты на случай потери работы.

Помимо этого, на ЭБТ работает сервис по получению кон-
сультационной услуги по добровольному переселению. Граж-
дане могут на интерактивной карте посмотреть информацию 
потенциального региона переселения, а также ознакомиться с 
инфраструктурой, квотой по приему и вакансиями в конкретном 
селе/сельском округе. При подаче заявки на консультацию со-
трудники центра занятости свяжутся с заявителем по телефону 
и ответят на все интересующие вопросы потенциального пере-
селенца.

Кроме того, с июля этого года на платформе «Enbek Skills» 
на Электронной бирже труда казахстанцы могут пройти крат-
косрочное обучение по востребованным навыкам и получить 
сертификат о приобретении навыка, который автоматически 
зафиксируется в резюме. На сегодняшний день более 100 ав-
торов разместили свои учебные курсы на сайте. Более 3,6 тыс. 
человек прошли обучение и получили сертификаты.

В октябре на ЭБТ планируется реализовать для работода-
телей функционал по открытию субсидируемых государством 
рабочих мест без посещения центра занятости населения.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Район/село

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

ТРЕБУЕТСЯ 
секретарь-референт

Требования:
- Знание турецкого, 

казахского и русского языков.
- Владение компьютером. 

8 707 111 70 86

Как долго сохраняется «зеленый» 
статус у полностью вакцинированных 

от COVID-19
В Постановлении главного 

государственного санитарного 
врача Республики Казахстан Ерла-
на Киясова «О внедрении проекта 
Ashyq» от 24 сентября 2021 года 
прописан срок сохранения «зеле-
ного» статуса у прошедших  вакци-
нацию казахстанцев.     

Для лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, 
статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения перво-
го компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае от-
сутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «си-
ний», отмечается в документе.

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, 
статус «зеленый» сохраняется в течении одного года.

У лиц, переболевших COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в тече-
ние последних 3 месяцев после выздоровления.

Лица же с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» 
по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим по-
ложительный результат на COVID-19.

У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-
тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 
14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на 
COVID-19.

У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на 
COVID-19, «красный/желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней 
с момента получения положительного результата или со дня контакта с 
лицом, имеющим положительный результат на COVID-19, поясняется в 
постановлении.

У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-
тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» – код 
U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента по-
лучения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По 
истечении 14 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который 
сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения по-
ложительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период 
времени.

Отметим, «зеленый» статус («безопасный») – обозначен в базе дан-
ных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом 
на COVID-19 не более 7 суток с момента отбора; вакцинированный про-
тив COVID-19; переболевший в течение последних 3 месяцев; имеющий 
справку о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации про-
тив COVID-19. Ограничений в передвижении нет.

«Синий» статус («нейтральный») – отсутствует результат ПЦР-
тестирования; отсутствует в базе данных как лицо, инфицированное или 
контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в 
передвижении, кроме мест, где необходимо наличие результатов ПЦР-
тестирования, а также мест, где наличие «зеленого» статуса является 
обязательным.

«Желтый» статус («контактный») – обозначен в базе данных как кон-
тактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, 
соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся 
на амбулаторном наблюдении.

«Красный» статус («инфицирован») – зарегистрирован в базе с по-
ложительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со 
статусом «инфицирован» – код U07.1. Предполагает ограничение пере-
движения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, на-
ходящихся на амбулаторном наблюдении.

Молодежь и активисты из СКО 
приняли участие в экологическом забеге

В Петропавловске в рамках ре-
ализации республиканского проекта 
«Birgemiz: Taza Alem» состоялся плог-
гинг (экологически забег) «Жүгір және 
тазала», в котором приняли участие 
активисты РМД «Жаңғыру жолы» АНК 
СКО и молодежь.

Плоггинг — это забег на определенную дистанцию, совмещённый со сбо-
ром разного, в основном пластикового мусора. Этот вид спорта, пришедший 
к нам из Скандинавии, помогает поддерживать себя в форме и заботиться 
об окружающей среде. Бег на открытом воздухе, совмещенный со сбором 
пластикового мусора.

Забег прошел в Парке Победы. Все участники экоакции активно участво-
вали в мероприятии и собирали мусор. Так, во время плоггинга участники 
данного марафона собрали 15 мешков мусора. Один из участников, Егор За-
мерчук, принимал участие в данном виде экоспорта впервые. Говорит, что 
всегда был за чистую среду, здоровый образ жизни и рад тому, что ему по-
счастливилось поучаствовать в данном марафоне.

Данный  формат мероприятия не только способствует развитию физиче-
ского здоровья участников, но, прежде всего, направлен на очищение и со-
хранение окружающей среды.
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Всем удачи!

Козерог
Сейчас Козеро-

гам не нужно быть 
слишком активным, 
разрешите себе полениться. 
Вы это заслужили! Отдайте 
себя отдыху, прогулкам, чте-
нию, медитации. Сейчас впол-
не возможно завести любов-
ную интрижку, а может, и найти 
любовь всей своей жизни. 

Водолей
Время, когда 

Водолеям нужно 
привести себя в по-

рядок. Вы давно хотели сде-
лать маникюр или процедуры 
для волос – вперёд. Сейчас 
очень важный период по про-
движению в работе. Красота, 
настойчивость и профессио-
нализм будут вашими верны-
ми спутниками. 

Рыбы
У Рыб отличный 

период для поля дея-
тельности. Не бой-
тесь жить, сейчас вам всё по-
зволено. Благоприятно будут 
сказываться на физическом 
здоровье активный отдых и 
раскрытие творческих потен-
циалов. 

и игривости. Никаких скучных 
домашних посиделок – впе-
рёд и только вперёд навстречу 
новым приключениям! Вам не-
обходимо выйти из зоны своего 
комфорта и делать сумасшед-
шие поступки. 

Дева
У Дев наступил 

период, когда надо 
проявить все свои 
организаторские спо-
собности. Харизма, улыбка и 
профессиональное мышление  
как оружие массового пораже-
ния будут попадать прямо в 
цель. Обязательно проследите 
за здоровьем своих родных. 

Весы
У Весов при-

лив энергии и 
творчества, сей-
час можно делать 
что хочется. Об-

щение с интересными людьми, 
решение приятных вопросов 
вам обеспечены. Прекрасное 
время сходить на свидание или 
завести романтические отно-
шения. 

Скорпион
У Скорпионов 

это отличное время  
для оформления де-
ловых контрактов. 
Не позволяйте идти 
на поводу у чувств. Навестите 
родных, вы уделяете им мало 
внимания. 

Стрелец
Этот период у 

Стрельцов будет 
благоприятен для 
серьёзных дел. 

Если вы что-то долго не могли 
осуществить, то сейчас – са-
мое время. Переговоры, заклю-
чения договоров, разговоры с 
чиновниками – сейчас всё бу-
дет идти как по маслу. 

Овен
Сейчас у 

Овнов может 
возникнуть по-

вышенный интерес к новым 
технологиям и интересным 
гаджетам. Изучите поподроб-
нее эту область, возможно, 
вам придёт новая интересная 
идея с использованием техно-
логичных средств в жизни. 

Телец
У Тельцов 

период будет 
благополучным 
и принесёт много 
хороших новостей. Сейчас вас 
ждёт успех и удача во всех на-
чинаниях. Не исключено, что 
получите интересное пред-
ложение по работе. Вскоре в 
вашем доме появятся новые 
люди, возможно пополнение 
семейства. 

Близнецы
Работа по-

дарит Близнецам 
много приятных 
эмоций. Возмож-
но, даже руко-

водство предложит вам то, от 
чего вы не сможете отказать-
ся. Не стоит откладывать в 
долгий ящик всё задуманное. 
Труд и вера – два критерия 
для успеха. 

Рак
Р а д у й т е с ь , 

сейчас есть все 
шансы завести 
приятные знаком-
ства, а также по-
лучить заманчивое предло-
жение. Настроение ничем не 
будет омрачено. Но не пере-
бирайте с алкоголем, иначе 
последствия не заставят себя 
ждать. 

Лев
У Львов душа 

требует бунтарства 

  

c 4 по 10 октября 2021 года 

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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Алексей Цой обсудил 
с Послом Великобритании 

вопросы взаимного сотрудничества
Министр здравоохранения РК Алексей Цой провел 

встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вели-
кобритании в Республике Казахстан Кэти Лич. Стороны 
обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в 
области здравоохранения.

В начале встречи А. Цой поприветствовал госпожу Кэти Лич и поздравил 
с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Велико-
британии в Республике Казахстан. Министр отметил, что проведение ежегод-
ного заседания казахстанско-британской Межправительственной комиссии 
позволяет охватывать широкий спектр важных вопросов сотрудничества.

Министр акцентировал внимание на важности развития двустороннего 
сотрудничества в области здравоохранения и проинформировал г-жу Кэти 
Лич о принятых мерах по обеспечению экономической стабильности и про-
тиводействию распространения инфекции, а также предупреждению распро-
странения COVID-19 и обеспечению готовности системы здравоохранения к 
подъему заболеваемости.

Так, в целях контроля распространения COVID-19, а также своевремен-
ной локализации очагов заражения в РК разработано мобильное приложе-
ние «Ashyq», которое позволяет определить эпидемиологический статус 
гражданина, разработан и внедрен электронный паспорт вакцинации, кото-
рый интегрирован с мобильным приложением «Egov mobile».

«Казахстанский электронный паспорт вакцинации признан 6 странами: 
Венгрия, Таиланд, Монголия, Грузия, Кыргызская Республика и Республика 
Молдова. На сегодняшний день прорабатывается вопрос взаимного призна-
ния паспортов вакцинации с другими странами.

В связи с этим, подчеркнуть важность и актуальность вопроса по устране-
нию ограничений для трансграничного перемещения вакцинированных граж-
дан Казахстана и Великобритании, предлагаем рассмотреть вопрос взаим-
ного признания сертификатов вакцинации», – предложил А. Цой.

Учитывая сохраняющуюся нестабильную обстановку, связанную с рас-
пространением COVID-19, Министр предложил активизировать партнерство 
в виде постоянного обмена информацией по текущей эпидемиологической 
ситуации, а также проводимым мерам по ее стабилизации.

В завершение встречи А. Цой выразил заинтересованность по присое-
динению Великобритании к Группе дружественных стран по продвижению 
Декларации Астаны по ПМСП и участию в реализации совместных меропри-
ятий, направленных на улучшение качества предоставления медицинской 
помощи на уровне первичного звена. А также выразил готовность в продол-
жении сотрудничества по реализации достигнутых договоренностей.
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