2018-жылдын 11-сентябры

■ Элчинин пикири

ПРЕЗИДЕНТ ЭРДОГАНДЫН КЫРГЫЗСТАНГА
САПАРЫ ЖЕМИШТУУ БОЛДУ
Кечээ, 10-сентябрда Б ш икекте Туркия Республикасынын
Кы ргы зстандагы А т а й ы н ж ана Толук ыйгарым у к у к ту у элчиси
Женгиз Камиль Ф ы р а т жалпыга маалымдоо ка р а ж а т т а р ы н ы н
екулдвру учун Президент Режеп Taun Эрдоган мырзанын жергебизге
жасаган расмий сапарынын ж ы й ы н т ы к т а р ы боюнча басма свз
жыйы ны н втквруп, ж у рн алистте рдин суроолоруна жооп кайтарды .

“Туркия Республикасынын
президентинин К ы р гы зстан а
жасаган расмий сапары абдан
жемиштуу болду, - деп сез баштады элчи мырза. - Бишкектеги
суйлешуулердун жыйынты гы
эки елке ортосундагы кызматташууну енуктурууге чоц туртку
береринде шек жок. Президенттердин чектелуу жана кецири курамдагы суйлешуулерунун журушунде абдан олуттуу маселелер
ортого салынып, эл аралык жа
на аймактык маселелер да талкууланды. 2014-жылдан бери еткерулбей келген Кыргыз Республикасы менен Туркия Республи
касынын ортосундагы Стратегиялы к Кызматташуунун Ж огорку Кецешинин 4-жыйыны да
ийгиликтуу етту жана анын журушунде кыргыз-турк кызматта
шуунун артыкчылыктуу багыттары аныкталып, эки елкенун
кызыкчылыктарына жооп берген бардык чейрёлерДегу байланышты кучетуу, Кыргыз-Турк
екметтер аралык комиссиянын
ишин кайра жандандыруу макулдашылды.
Акыркы жылдарда Кыргы з
стан менен Туркиянын ортосунда ез ара соода-сатык келему солгундап кеткендигин жашырууга болбойт. Президент Ре
жеп Тайип Эрдоган туркиялык
ишкерлерди бул керсеткучту 1
миллиард долларга жеткирууге
чакырды жана Туркия Кыргызстандын экономикасына инвестициялардын келемун кебейтууге даяр экендигин баса белгиледи. Суйлешуулердун жана
Кыргызстан менен Туркиянын
ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку кецештин отурумунун жыйынтык
тары боюнча эки тараптуу 12 до
к у м е н т е кол коюлду. Алардын

ичинен Кыргыз Республикасы
нын Билим беруу ж ана илим
министрлиги менен «Маариф»
Фондунун кызматташтыгы тууралуу М еморандумду, К ы р 
гы з Республикасы ны н б к м е ту менен Туркия Республика
сынын. вкм ету н у н ортосунда
гы К ыргы з-Турк достук ооруканасы н ачуу, чогуу иш тетуу
ж ана К ы ргы зстанды н ж арандарынын Туркияда медициналык чейреде билим алуу боюн
ча келишимдерди, Кыргыз Рес
публикасынын бкм ету менен
Туркия Республикасынын в к 
метунун ортосундагы бажы комитетин тузуу боюнча меморан
думду айтсак болот.
Мындан тышкары, 2020-жылы
IV Дуйнелук кечмендер оюндарын уюштуруу кезеги Туркияга
етту. Чолпон-Ата шаарында Турк
тилдуу мамлекеттер кызматташ
тыгы кецешине муче мамлекет
башчыларынын саммитине жа
на III Дуйнелук кечмендер оюндарынын ачылышына катышкан
Президент Режеп Тайип Эрдоган
мы рза кийинки оюндар да ж о
горку децгээлде етеерун билдирди.
Туркия президентинин эки
кундук расмий сапары олуттуу

окуяларга абдан жыш болуп, Эр
доган мырза Кыргыз-Турк «Манас» университетинин медициналык факультетинин жацы имаратынын курулушуна капсула салууга да катышты. "Манас» уни
верситета - кыргыз-турк мамиле леринин эц ийгиликтуу улгусу
болуп саналат.
Даты бир кубанычтуу окуя
тууралуу айтсам, президенттер
Сооронбай Ж ээнбеков менен
Режеп Тайип Эрдогандын катышуусунда Бишкекте Борбордук
мечит ачылды. Бул мечит Тур
кия Республикасынын кыргыз
элине бол гон тарту усу экендигин
айта кетейин. 20-25 миц адамды
сыйдыра алуучу Борбор Азиядагы эн; кооз мечитти долбоорлоого жана курууга Туркиянын
эц мыкты архйтекторлору менен
куруучулар тартылды. Каражат
толугу менен туркиялык тараптан болду.
Президент Режеп Тайип Эрдо
ган расмий сапардын алкагында К ыргызстандын П ремьерминистри
М ухаммедкалый
Абылгазиев жана Жогорку Кецештин терагасы Дастан Жумабеков менен жолугушуп, эки
ел ке ортосундагы экономикалык жана п арлам ентер аралык

Атай АЛТЫМЫШЕВ
Р.5. Элчи вт квргт басма свз
жыйынынан кийин Кыргыз Рес
публикасынын Билим беруу жана
илим министрлиги “Сапат" (“Се
бат”) билим беруу тармагын кай
ра уюштуруу же мулктврун беруу
чечимдери Уставга ылайык, тузуучулврдун жалпы жыйынында
гана кабыл алынарын билдирди.
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Бул кергезме туризм жаатында еткерулуучу езгече
олуттуу окуялардын бири
болуп саналат жана туризм
индустриясынын кесипкей
адистери менен Европа жа
на Азиянын сатып алуучуларын езуне тартып келет. Кергезменун программасында эц
эле кеп сандагы коммерциялык тааныштыруулар менен
оюн-зоок шоулары, ошондой

Бишкекте, андан соц туштук аймакта, 1-класстан 11-класска чейин билим беруучу алгачкы мектепти куруу пландалууда. Мектеп заманбап жабдуулар менен
жабдылат. Келечекте мыНдай
мектептерди облустарда куруу
пландалууда. Бул “Маариф” фон
дусунун ишмердигиндеги бйринчи кадамдар болот. Экинчи кадамда “Сапат” билим беруу тармактары ны н мектептери фон
дунун карамагы на еткерулет.
“Маариф” мектептеринде окутуу
кы ргыз, орус, турк жана башка
тилдерде жогорку децгээлде жур
гузулет. Фондунун бардык аракети Кыргызстандын Билим беруу
жана илим министрлиги менен
биргеликте ишке аш ырылат”, деп сезун жыйынтыктады элчи.

■ Эл эмгектен эскерсин

■ Туризм индустриясынын жанылыктары

Туркиянын т у р и с т т и к
а г е н т т и ш е р ассоциациясы
(TURSAB) менен IZFAS
компаниясынын биргелешкен
аракети, ошондой эле
Туркиянын Туризм жана
м адан ият министрлигинин
колдоосу менен устубуздвгу
жылдын б-8-декабрында
Измир шаарында "Trevel
Turkey İzm ir Fuar ve Kongresi"
деген а т а л ы ш менен эсеби
боюнча 12-Эл аралык
т у р и с т т и к квргвзмв жана
конференция е тк е р у л е т.

кызматташуулар боюнча пикир
алмашышты.
Элчинин мына ушундай маалыматтарынан кийин журналисттерди Туркиянын мамлекет
тик “Маариф” фондусунун ишмердигй тууралуу суроолор кызыктырды. Элчинин айтымында,
мурдагы “Сёбат”, азыркы “Сапат”
мектептеринин имараттары ме
нен мулктеру “Маариф” фондусу
нун карамагына етет. “Бул жерде силер “жабылат” жана “еткерулуп берилет” деген тушунуктерду чаташ ты рбагы ла” деген
Женгиз Камиль Фырат: “Себат”
билим беруу тармактары ез убагында турк мамлекетинин колдоосунда туркиялы к салык телеечулердун акчасына курулган. Ошондуктан, бул мектептер: дин имараттары менен мулкте
ру акырындык менен турк мамлекетине етет. Алар жабылбайт,
мамлекеттик “Маариф” фондусу менен йштешет. Биз кыргыз
балдарынын сапаттуу жана татыктуу билим алуусуна кызыкдарбыз” деп тактоо киргизди.
“М аариф” мектептеринин окутуу программасы К ыргызстан
дын улуттук м ы йзамдары ме
нен билим беруу саясатына ылайык жургузулет. Биринчи этапта

Кечээ жакында Тоц районунун
коомчулугу СССРдин т уш ун д а XXII
партсъезд а т ы н д а гы колхоздун
тер а гасы , Кыргыз Республикасынын
айыл чарбасына эмгек сицирген
ишмер, легендарлуу Жогорку
Кецеш тин д е п у т а т ы Жумаш
Эшперовду эскеришти.

эле Измирдин тарыхый ажайып жайларын кыдыруу каралган.
Кергезменун экспозициялары тууралуу кеп кылсак, алар
туристтик агенттиктер жа
на туроператорлорК отелдер,
мейманкана тармактары ж а
на курорттор, туризм боюнча
эл аралы к уюмдар, бизнестуризм жана ишкер жыйындар, ден соолукту чыцдоочу
туризм, билим алуу туризми, маданий, спорттук ту
ризм, туризм ди енуктуруу
боюнча м униципалитеттер

менен агенттиктердин кызмат керсетуулеру, консулдуктардын, авиакомпаниялардын кызмат керсетууле
ру, автоунааларды прокаттоо, туристтик унаа кызмат
керсетуулеру, банктарды н
жана камсыздандыруу компанияларынын кызмат керсе
туулеру, конок тосуу индуст
риясынын кызматтары жа
на жабдуулары, заманбап ту
ристтик технологиялар сыяктуу белумдерден турат.

Асан ЖУНУСОВ

Жумаш Эшперович Кек-Сай, АкСай ж ана Больш евик айылдарын
камтыган колхозду жетектегенге чейин Тоц районунун автобазасын башкарып, базаны республикада Кызыл
Туулуу ишканага жеткирген. Эмгек
ишмердуулугу ошол кездеги мекеме уюмдардын, колхоз-совхоздордун жетекчилеринен езгече айырмаланып туруучу. Ал дыйканчылыкта жана мал
чарбасында, ошондой эле коомдук
иштерде да тапшырылган ишке ж а
цы кез караштарда мамиле жасаган
инсан болгон. Облустагы артта кал
ган чарбаны республикадагы алдыцкы бай чарбалардын катарына алып
чыккан. Белгилуу малчылар эки жолку Социалисттик Эмгектик Баатыры,
Кыргыз Республикасынын Баатыры

Таштанбек Акматов, Ленин ордендуу
Мина Кылжыров, “Ардак Белгиси” орденинин ээси Казы Кеекеровдун эмгектери республикадан сырткары
таанымал болгон.
Ысмы буга чейин айы лдык мада
ният уйуне ыйгарылган Жумаш Эшперовдун ушул коомдук жайдын алдына бюст эстелигин ачуу салтанатында коомдук ишмер Т. Акматов,
райондун мам лекеттик админист
рация баш чысы - аким Т.Ажиев,
Б.М амбетов атындагы айм акты н
екм ет баш чысы И .К еекеров жана
башка бир катар атуулдар Ж. Эшперов женундегу жакшы эскеруулерун
баяндашып, анын эмгек жолу жаштарга улгу болоорлугун белгилешти.

Канатбек АШЫМБАЕВ

