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Тurkic Weekly Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын ұсынады. Тurkic Weekly 

түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мәселелері бойынша уақтылы ақпарат беріп, 

объективті талдау жасайды.  

 

Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық ақпарат-сараптамалық 

дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ӨЗБЕКСТАН ТҮРКІ КЕҢЕСІНЕ ҚАТЫСАДЫ 

 

 
 

29 сәуірде Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоған әйелі Эмине Ердоғанмен үш күндік 

мемлекеттік сапармен Өзбекстанға келді. 

Түрік президенті Ташкентке сегіз министрдің, бірқатар жоғары лауазымды тұлғалардың, 

соның ішінде түрік барлау қызметінің басшысы Хакан Фиданның делегациясының басшылығымен 

келді. Сонымен қатар, бизнес-форумға 150-ден астам кәсіпкер қатысты. 

Сапар барысында Түркия президенті өзбек әріптесі Шавкат Мирзиеевпен кездесті. Олар 

Өзбекстанның Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөз сөйледі. Түркия президенті 

Өзбекстан парламентінің мүшелері алдында сөйлеген сөзінде «Біздің елдеріміз таңдаған даму 

жолдарын қолдай отырып, тараптар практикалық ынтымақтастықты тереңдетуге, сауда-

экономикалық байланыстарды кеңейтуге, өндіріс, энергетика мен ауылшаруашылығында 

әріптестікті одан әрі нығайтуға, инфрақұрылымды дамытуға ұмтылатын болады» деп атап өтті. 

Атап айтқанда, Р.T. Эрдоған мен Ш.Мирзиеев көптеген салаларда, яғни өнеркәсіп және 

қорғаныс, мәдениет және туризм салаларындағы ынтымақтастық туралы 25 құжатқа қол қойды. 

Тараптар өзара сауда айналымын арттыруға келісті. 2017 жылғы осы жоспардағы көрсеткіштер 

жылдық есеп бойынша 30% -ға, 1$1,5 млрд дейін өсті. Жыл басынан бергі сауда-саттықтың тиімді 

динамикасы қайта белгіленіп,  көлемі 20% -ға өсті. Алайда жақын арада тараптар тауар айналымын 

$5 млрд. дейін ұлғайтуды көздеп отыр. 

Ең маңыздысы,  Р.Т. Эрдоғанның сапар барысында қабылданған екі шешімін атап айта кету 

керек. Біріншіден, Өзбекстан мен Түркия жыл сайын кездесетін стратегиялық ынтымақтастық 



кеңесін құрды. Әрине, бұл алқалы орган өзара қарым-қатынастардың эксклюзивті серіктестік 

деңгейін көрсетеді. Екіншіден, Ш.Мирзиеев түркітілдес елдердің Ынтымақтастық кеңесіне қосылу 

туралы шешімін ресми түрде жариялады. Осылайша, Өзбекстан 2009 жылы Түркия, Әзербайжан, 

Қырғызстан және Қазақстан бастамасымен пайда болған халықаралық ұйымның бесінші мүшесі 

болады. 

Сол күні 30 қыркүйекте түрік-өзбек бизнес-форумы өткізілді. Сонымен қатар, түрік 

«Эксимбанкі» түрік жеткізушілері және жалдаушыларымен бірлескен инвестициялық жобаларды 

қаржыландыру үшін үш өзбек  қаржы институтына 300 млн. доллар несие берді. Нәтижесінде 

бизнесмендер болжанған 1 миллиард долларға емес, 3 миллиард долларға келісім-шарт жасасты. 

Р.Т.Эрдоған сапарының екінші күні Өзбекстаннан Бұқараға өтіп, онда түрік делегациясы 

бірнеше көрнекті жерлерді аралады. 

Өзбекстаннан кетпек бұрын Р.Т. Эрдоған баспасөз мәслихатында Түркияның Бұқарада екі 

ислам институтын құру жоспарларымен бөлісті. Біреуі Бұқараның имамының құрметіне, екіншісі 

тоғызыншы ғасырда өмір сүрген Самарқандтан келген имам Матуридидің құрметіне аталады. 

Түрік делегациясының Бұқараға шеккен сапары Өзбекстанның туризм саласы үшін маңызды 

рөл атқара алады. Осыған байланысты Р.Т. Ердоғанның бұл сапарын Өзбекстанның ежелгі 

қалаларында туризмді дамытуға арналған жарнамасы деп айтуға болады. 

 

 

 

 
 

Түркия президентінің жұбайы Эмине Ердоған Twitter-дегі өз парақшасына Өзбекстанның 

бірінші ханымы Зироатхон Хошимовамен ортақ суретін жариялап, алғысын білдірді, бұл да 

ақпараттық салада ең маңызды оқиғалардың бірі болды. 

 

 

 



ТҮРКМЕНСТАН КАСПИЙДЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  

ҮЛКЕН  ПОРТ АШТЫ 

 
 

2 мамырда президент Гурбангұлы Бердімұхамедовтың қатысуымен Түркменстанның Каспий 

теңізінің жағалауында жаңа Халықаралық теңіз порты ашылды. 

Жаңа объектінің ашылуы мерекелік іс-шаралармен жалғасты. Каспий жағалауында киіз 

үйлер орнатылды, фольклорлық ансамбльдер орындалды, сәндік-қолданбалы өнер үлгілері 

көрсетілді, дастарқан жайылды. 

Порттың жалпы ауданы 1 миллион 358,5 мың шаршы метрді құрайды. Пирстердің ұзындығы 

3600 метрді құрайды. Сондай-ақ, бұл жерде жылына 4-6 кемені құрайтын және                10 000 тонна 

болатты өңдеуге мүмкіндігі жететін «Балқан» кеме жасау және кеме жөндеу зауыты бар. 

Жолаушылар терминалының ғимараты 600 орыннан құралған. Мұнда қонақ үй, сауда және 

ойын-сауық орталықтары орналасқан. Автомобиль және жолаушылар бумен терминалы 230 мың 

шаршы метр аумақты қамтиды, және жылына 300,000 жолаушы мен 75000 трейлерге қызмет ете 

алады.   

Порт құрылысы 2013 жылдың тамызында басталды. Жобаны іске асырушылар түрік 

компаниясы «Гап Иншаат». 

Түрікменбашыдағы халықаралық теңіз портының ашылуы бірқатар беделді халықаралық 

марапаттарға ие болды, сондай-ақ,  теңіздегі ең ірі порт ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. 

Сонымен қатар бұл мәртебеге порт құрылысы кезінде тұрғызылып, жануарларды қорғауға арналған 

құстар аралы да иеленді. 

Объектінің ашылу салтанатында Түркіменстан Президенті Гурбангұлы Бердімұхамедов жаңа 

теңіз порты заманауи теңіз көлігі жүйесінде маңызды болатынын және Қара теңіз аймағына, 

Еуропа, Таяу Шығыс және Азияға қол жеткізу үшін қолайлы жағдай жасайтынын айтты. Ашхабат 

Өзбекстан және Ауғанстан сияқты басқа да теңізге шығу жолы жоқ көршілерімен теңіз портын 

пайдалануды талқылауға дайын. 



 

АКАДЕМИК ШОРА САРЫБАЕВ ДҮНИЕДЕН ОЗДЫ 

 

 
 

Белгілі ғалым-филолог, академик, А.Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтында 60 жылға 
жуық еңбек еткен, 300-ден астам ғылыми мақалалар мен монографиялар авторы, сөздіктер 
құрастырушы, ғылыми журналдар редакторы, қазақ тілінің диалектологиясының негізін 
қалаушылардың бірі Шора Шамғалиұлы Сарыбаев 94 жасында дүниеден озды.  

Ш.Сарыбаевтың ғылыми жұмыстары диалектология, морфология, лексика, қазақ тілінің 

тарихы мәселелеріне арналған. Ғалым алтайлық зерттеулерді дамытуға үлкен үлес қосты. Шетелдік 

мамандар қазақ-моңғол тіліндегі қарым-қатынастар атты еңбегіне үлкен қызығушылық танытқан. 

Оның Алтаистика саласындағы зерттеу жұмыстары көптеген жылдар бойы осы бағытта 

жұмыс жасауға негіз болды. Ел оны өзінің қарапайымдылығымен, әзілкештігімен жақсы көрді. 

Бастысы, оның жанының жылулығы мен адамдарға деген шынайы көзқарасы барлығының 

жадында сақталады. 

3 мамырда Алматыда академик Шора Сарыбаевпен қоштасу рәсімі болды, 3 мамыр күні 

сағат 10.00-де Ғылым академиясының ғимаратында қаралы митинг өткені туралы хабарланды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИРАН ТҮРКМЕНСТАНҒА ЖАҢА ГАЗ МӘМІЛЕСІН ҰСЫНДЫ 

 

 
 

 

Иран Мұнай министрінің орынбасары Тегеран Түркменстан мен Пәкістанның қатысуымен 

Түрікменстан-Ауғанстан-Пәкістан-Үндістан (ТАПИ) газ құбырын қаржыландыру мақсатында газ 

мәмілесін ұйымдастыруға дайын екендігін мәлімдеді. 

Иран бұл жобаны жүзеге асыруға мүдделі. Өз кезегінде, Түркменстан қазіргі уақытта табиғи 

газының негізгі экспортына жаңа экспорттық бағыттар іздейді. (29 сәуірде Иран ұлттық мұнай 

компаниясының басшысы Хамидреза Араки Иран Түркмен газын Пәкістанға жеткізетін келісім 

жасасуға дайын екенін мәлімдеді.)  

Түрікменстан президенті Гурбангұлы Бердімұхамедов Түрікменстан-Ауғанстан-Пәкістан-

Үндістан (TАПИ) құбырын салу жобасы түркмен газын экспорттауды ынталандырудың үздік нұсқасы 

ретінде мемлекеттік қазынаға өте қажетті кіріс әкелетініне сенім білдірді. 

TAПИ бағытындағы ауған бөлігінің алаңдаушылығы 10 миллиард АҚШ долларды құрайтын 

жобаға инвесторлар іздестіруге қиындық туғызып отыр. Жоғарыда аталып өткен Х.Аракидің 

айтуынша, «ТАПИ 10 жылдан кейін салына беруге болады, бірақ қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 

жобаны қаржыландыру қай тараптан екені анық емес». Біз газ айырбастауды қысқа мерзімде 

неғұрлым төмен бағамен жүзеге асыра аламыз, – деді. 

 Қазіргі уақытта Түркменстан газды тек қана Қытайға экспорттайды, бірақ оның бөлігі бұрын 

Пекин Ашхабаттың газ кен орындарын игеру және Түркменстаннан Қытайға құбырлар салу үшін 

шығарған көлемді қарыздарын өтуге жұмсалады, 

 

 



 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АСТАНАСЫНДА  

ЗАМАНАУИ ҮЛГІДЕГІ МЕШІТ АШЫЛДЫ 

 

 
 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұсылмандардың қасиетті 

Рамазан айы қарсаңында Астана қаласының Сарыарқа ауданында орналасқан жаңа мешітте болып 

қайтты.  

Есіл өзеннің оң жағалауындағы мешіттің құрылысы 2016 жылы іске қосылды. Жаңа мешіт 

қайырымдылық қаражаты есебінен салынған болатын. Мешіттің ғимараты дәстүрлі әшекейлер мен 

сәндік элементтерден тұратын заманауи стилде жасалған. 

Ғимарат үшбұрышты көлденең жазықтықтан тұратын, диаметрі 26 метр болатын күмбезге 

жететін күрделі құрылымнан тұрады. Мешіттің сыртқы үлгісі гүл мен алмасқа ұқсайды. 

Президент Н.А. Назарбаевқа ғимаратты электр және жылумен қамтамасыз етуде 

қолданатын балама энергия көздері туралы толық ақпарат берілді. 

Мешіттің ауданы 2248 шаршы метрді құрайды. Учаскенің алаңы 1,44 га. Мешіттің басты 

ғимаратының солтүстік жағында орналасқан мұнараның биіктігі 43,5 метрді құрайды. Жаңа мешіт 

750 адамға арналған. 

Жаңа мешітті энергиямен қамтамасыз ету үшін қолданылатын балама көздер қажетті 

көлемнен үш есе көп электр энергиясын өндіреді. Заманауи үлгідегі бұл жаңа мешіт Қазақстанның 

жас астанасының тағы бір безендірілуі болып табылады. 

 

 



ЮНЕСКО-НЫҢ ПАРИЖДЕГІ ШТАБ-ПӘТЕРІНДЕ “РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ЖӘНЕ МӘДЕНИ МҰРА: 
ҚАДЫМНАН КЕЛЕШЕККЕ ТҮРКІ ТІЛІ” АТТЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ ӨТТІ 

 

30 сәуір 2018 ж. Халықаралық Түркі академиясы ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде (Париж) Ресей, 
АҚШ, Қытай, Германия, Франция, Швеция, Польша, Түркия, Моңғолия тәрізді әлемнің 20-дан 
астам мемлекетінен келген ғалымдар, мәдениет қайраткерлері, саясаткерлер мен дипломаттар, 
сондай-ақ бірқатар халықаралық ұйым басшылары мен өкілдері қатысқан «Рухани жаңғыру және 
мәдени мұра: қадымнан болашаққа түркі тілі» атты халықаралық форум өткізді.  

Академия басшысы Дархан Қыдырәлі форум шеңберінде ЮНЕСКО Әлемдік мұра орталығының 
директоры Мехтильд Рёсслер ханыммен кездесті. Д. Қыдырәлі кездесу барысында Академияның 
жұмыстары мен жетістіктері жайлы мәлімет берді. М. Рёсслер өз кезегінде Академияның 
дүниежүзі халықтарының мәдени мұрасының сақталуына қосқан үлесіне жоғары баға берді.  

Рёсслер ханым Қазақстанның жоғары жетістіктеріне ықылас танытып, ҚР Президенті 
Н.Назарбаевтың халықаралық бастамаларына назар аударды. М.Рёсслер ЮНЕСКО-ға бақылаушы 
статусын алу өтінімі болған жағдайда Түркі академиясына қолдау көрсетуге дайын екендігін 
білдірді.  

Келіссөздер нәтижесінде Халықаралық Түркі академиясы мен ЮНЕСКО арасында ынтымақтастық 
меморандумын дайындау және қол қою, сонымен қатар Академияның ЮНЕСКО-ға бақылаушы 
статусын алуға байланысты келісімге келінді.  

 


