
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 41 (92) (4-10 желтоқсан) 
 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КАСПИЙ ЖАҒАЛАУЫ МЕМЛЕКЕТТЕРІ КОНВЕНЦИЯҒА  
ҚОЛ ҚОЮҒА ДАЙЫНДАЛУДА  

 

Мәскеуде 4-ші желтоқсан күні Қазақстан, Әзербайжан, Иран, Ресей және Түрікменстан 

сыртқы істер министрлерінің кездесуі өтті. Кездесудің басты тақырыбы - Каспий теңізінің 

құқықтық мәртебесі мәселелерін талқылау, сондай-ақ алдағы жылы Каспий жағалауы 

мемлекеттері басшыларының саммитіне дайындық жұмыстарын пысықтау болды. 

Ресей Сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, кездесуге қатысушылар негізінен 

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенциясын, Каспийде түрлі салаларда, 

оның ішінде экономика мен көлік саласындағы бесжақты ынтымақтастықты реттейтін 

құжаттарды талқылаған. Министрлер кездесуінің басты мақсаты – 2018 жылы Астанада 

өтетін «Каспий бестігі» бесінші саммитіне дайындық болды. 

Кездесу соңында барлық бес қатысушы негізгі мәселені талқылауда елеулі прогреске қол 

жеткізді. Атап айтқанда, кездесу қорытындысы бойынша Ресей Сыртқы істер министрлігі 

Мәскеу Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияның келісілген мәтінін тез 

арада мақұлдауды қолдайды деп мәлімдеме жасады.  

Иранның Сыртқы істер министрі Мұхаммед Джавад Зариф Каспий теңізінің құқықтық 

мәртебесін талқылауда оң даму бар деп жариялады. Оның айтуынша, тараптар 12 құжатты, 

соның ішінде Каспийде шетелдік әскери күштерді болдырмау мәселесін үйлестіре алған. 

Сондай-ақ, Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов те Каспий теңізінің 

мәртебесі туралы конвенциясына қатысты бірлескен жұмыс аяқталуға жақындағанын 

айтып, ол құжатқа Астанадағы саммитте қол қойылатынына сенім білдірген еді.  

Дегенмен, тараптар келісу процесінің ұзаққа созылғанын атап өтті. Тараптар Каспий 

теңізінің саяси және құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны ертерек қабылдау 

қажеттігін мойындайды.  

Айта кету керек, қазіргі кезде бес елдің төртеуі теңіз түбіндегі орта сызықпен тең 

делимитациялауға келіседі. Сарапшылардың пікірінше, Иран тарапының ұстанымы әлі  
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түсініксіз. Сондай-ақ, Баку мен Ашхабадтың ұстанымдарында ол сызықтың қай жерден 

өтуіне байланысты біраз айырмашылықтар бар.  

1996 жылы Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны әзірлеу үшін 

Каспий жағалауы мемлекеттері сыртқы істер министрлерінің шешімімен СІМ 

орынбасарлары деңгейінде арнайы жұмыс тобы (АЖТ) құрылғанын да айта кеткен жөн.  

Бүгінге дейін Каспий маңы мемлекеттерінің төрт саммиті болды. Бірінші саммит 2002 

жылы Ашхабадта өтті. 2007 жылы қазан айында Тегеранда екінші саммит өтті. Ол кезде 

қатысушылар Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияны әзірлеу үшін 

жалпы тәсілдерді белгілеп, декларацияға қол қойды. Бакуде өткен үшінші Каспий 

саммитінде «Каспий бестігінің» президенттері бірлескен мәлімдемеге, сондай-ақ Каспий 

теңізіндегі қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойған болатын. 

Төртінші Каспий саммиті 2014 жылдың күзінде Астрахань қаласында өтті. 

Енді Каспий елдері үшін көптен күткен іс-шара - келесі жылы Астанада өтетін саммит 

болмақ. 
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ТАШКЕНТТЕ ӨЗБЕК-АУҒАН КЕЛІССӨЗДЕРІ ӨТТІ  

5-ші желтоқсан күні Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев пен Ташкент қаласында 

ресми сапармен жүрген Ауғанстан президенті Мұхаммед Ашраф Ғанидің кездесуі өтті. 

Өзбек БАҚ-тарының хабарлауынша, Шавкат Мирзиеев Ауғанстан басшысын президент 

резиденциясында қабылдаған. Мемлекеттер басшылары алдымен шағын форматта 

келіссөздер өткізіп, кейін екі елдің делегацияларының қатысуымен кең көлемді 

келіссөздер жүргізген.  

Президенттер арасындағы келіссөздердің күн тәртібінде көтерілген тақырыптар: 

халықаралық және аймақтық мәселелер, оның ішінде Орталық Азиядағы қауіпсіздікті 

нығайту, лаңкестік және есірткіге қарсы күрес сияқты мәселелер. 

Бұдан басқа, мемлекеттер басшылары сауда-экономикалық, энергетикалық, көлік, агро-

өнеркәсіптік және көлік салаларындағы, сондай-ақ мәдениет және білім беру 

салаларындағы ынтымақтастықтың келешегін талқылады. 

Екіжақты келіссөздердің нәтижесінде Ташкент пен Кабулдың арасындағы 

ынтымақтастықты одан әрі дамытуды реттейтін 20 құжатқа қол қойылды. Атап айтқанда, 

қауіпсіздік мәселелері бойынша бірлескен комиссия құру, азаматтық, отбасылық және 

қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және экономикалық саладағы 

ынтымақтастық туралы келісімдер бар.  

Құжаттарға қол қою «Сурхан - Пули-Хумри» электр тасымалдау желісі мен Мазари-

Шариф – Шибанбер – Маймен - Герат темір жолының құрылысы туралы келісімдерді, 

сондай-ақ жүк тасымалдау мен кедендік саладағы өзара әрекеттестікті нығайтты. 

Сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, тараптар Ауғанстанға 

электр қуатын, құрылыс материалдарын, көлік құралдарын, ауыл шаруашылық, 

фармацевтикалық және басқа да өнімдерді жеткізуге қатысты жалпы сомасы 500 млн. 

АҚШ долларынан асатын 40-тан астам экспорттық келісімшарттарға қол қойған. 

 
3 

 



 
ЕРДОҒАННЫҢ ГРЕКИЯҒА САПАРЫ  

Өткен аптада Түркия басшысы тарихи сапар жасап, Грекияға барды. Яғни, БАҚ таратқан 

мәліметтерге сүйенсек, бұл түрік мемлекеті басшыларының соңғы 65 жылдағы Грекияға 

жасаған алғашқы сапары.  

Ердоғанның сапары қарсаңында Грекия үкіметінің өкілі Димитрис Цанакопулос Ердоғанның 

келуі өте маңызды екенін және Афина тек конструктивті пікірталасты күтіп отырғанын айтқан.  

Ердоғанның өкілі Ибрагим Калин журналистерге Анкарада жасаған мәлімдемесінде 

Түркияның Грекияға сапары екіжақты байланыстарды дамыту мен тереңдетуге үлес 

қосатынына сенім білдірді. Ол екі ел де «көші-қон мәселесін шешуде үлкен жауапкершілік 

алды» деп атап өтті. 

Кездесу барысында Түркия мен Грекия басшылары екіжақты ынтымақтастықтың барлық 

мәселелерін, сондай-ақ аймақтың күн тәртібін жан-жақты талқылады. Атап айтқанда, 

келіссөздер барысында Анкара мен Афина арасындағы сұрауы көп мәселелер қозғалды. 

Грекия премьер-министрі қабылдау рәсіміндегі сөзінде екі ел арасында басқалардың пікірін 

құрметтеу арқылы және арандатушылықсыз, сындарлы түрде шешілуі тиіс «мәселелер» бар 

екенін атап өтті. 

Өз кезегінде, Эрдоган жасаған қателіктердің «өткен кезеңде қалуы керек» екенін және екі 

елдің «болашақты» «батыл негізде» жасауға тиіс екенін атап өтті. 

Сонымен қатар, күн тәртібінде энергетикалық ынтымақтастық тақырыбы талқыланды. 

Өз кезегінде, Ердоған жасалған қателіктердің тарихта қалуы керегін және екі ел достық 

болашақты сенімді іргетаспен қалауы тиістігін айтты.   

Алайда, келіссөздердің негізгі тақырыптарының бірі даулы мәселе болды. Ердоғанның 

айтуынша, дүние жүзіндегі барлық келісімдер уақытында жаңартуды талап етеді. Сол үшін, 

Лозанна келісіміне түзетулер енгізу керек деді. 

«Лозанна келісіміне өзгерістер енгізу тек Түркия үшін ғана емес, Грекияға да пайдалы болады. 

Түркия мұндай өзгерістерді жасауға келісім берген жағдайда Грекиямен Лозанна бітім шартын 

талқылауға дайын», - деді Р.Т. Ердоған. 

Айта кетерлігі, Ердоғанның бұл мәлімдемесі грек тарапының алаңдаушылығын туғызды. 
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ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 2018 ЖЫЛҒЫ МӘДЕНИ АСТАНАСЫ БЕЛГІЛІ БОЛДЫ 
 

Түркі әлемінің 2018 жылғы мәдени астанасы Түркияның Кастамону қаласы атанды. Бұл 

туралы бүгін Түркі әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы - Түркістан қаласында өткен 

халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымы тұрақты Кеңесінің 35-ші отырысында мәлім болды.  

Алқалы жиынға ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Оңтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев, ҚР Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлы, Түркия Республикасының Мәдениет және туризм министрі 

Нуман Куртулмуш, Қырғыз Республикасының Мәдениет, ақпарат және туризм министрі 

Сұлтанбек Жұмағұлов және Түркі кеңесі, ТүркПА, Түркі мәдени Мирас қоры секілді 

халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. 

Түркі академиясы халықаралық ұйымының (TWESCO) атынан кеңес отырысына ұйымның 

ғылыми қызметкері Ақеділ Тойшанұлы қатысты. Ол қатысушыларға Академия басшысы 

Дархан Қыдырәлінің арнайы құттықтау хатын оқып берді. 

Басқосуда түркі елдерінің мәдениет министрлері түбі бір бауырлардың мәдени-рухани 

байланысын нығайту жолында игілікті істердің көптеп өтуіне басымдық берілу қажеттігін 

көтеріп, рухани қалада өткен мәдени шаралар бойынша өз пікірлерін білдірді. 

Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін кездесу ТҮРКСОЙ-дың өткен жылғы есебі тыңдалып, 

түркі халықтарының мәдени-рухани байланыстарын нығайту жолында атқарылған 

шаралар талқыланды. Сонымен бірге, ұйымның алдағы жылға арналған жоспары 

мақұлданды.  

Алқалы жиын нәтижесінде қатысушылар ТҮРКСОЙ тұрақты Кеңесінің ХХХV 

отырысының декларациясы мен жұмыс хаттамасын қабылдап, қол қойды. 
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ТҮРКПА ТӨРАҒАЛЫҒЫ ҚАЗАҚСТАННАН ҚЫРҒЫЗСТАНҒА ТАПСЫРЫЛДЫ 
8-ші желтоқсан к.ні Бішкекте (Қырғызстан) Түркітілдес елдер Парламенттік 

Ассамблеясының (ТүркПА) Кеңесі мен VIІ пленарлық отырысы өтті. 

Алқалы шарада ұйымға мүше Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркияның 

парламент спикерлері мен вице-спикерлері, халықаралық ұйым өкілдері болды. Сонымен 

қатар, биылғы жиынға Өзбекстан мен Түрікменстан делегациялары құрметті мейман 

ретінде, ал Мажарстан бақылаушы ел ретінде қатысты. Түркі академиясы халықаралық 

ұйымының (TWESCO) атынан тұрақты хатшы Асхат Кесікбаев болды. 

Делегация мүшелері ресми шаралар басталмас бұрын «Ата-Бейіт» кешеніндегі «Үркін» 

мемориалына, кейін халық жазушысы Ш.Айтматовтың ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. 

Мемлекеттік Ала арча резиденциясында өткен Кеңес отырысында ТүркПА төрағалығы 

Қазақстаннан Қырғызстанға өтті. Бұл туралы Қазақстан парламенті Мәжілісінің төраға 

орынбасары Гүлмира Исимбаева ресми түрде мәлім етті. Төрағалықты Кеңесті жүргізіп 

отырған Қырғызстан Жогорку Кенеш спикері Дастан Жұмабеков қабылдап алды. Д. 

Жумабеков Қазақстан тарапына нәтижелі еңбегі үшін алғыс білдірді. 

Бұдан кейін, халықаралық делегациялар толық құрамда қатысқан ТүркПА-ның VIІ 

пленарлық отырысында ұйымның 2017 жылы атқарған іс-шаралары туралы арнайы 

комиссиялардың есептері тыңдалды. Сондай-ақ, келер 2018 жылға жоспарланған шаралар 

алдын-ала мақұлданды. Жиын барысында Парламенттік ассамблея жұмысын 

оңтайландыруға арналған жекелеген ұсыныстар айтылды. Сонымен бірге, VIІ пленарлық 

отырыс қорытындысы бойынша Алтынбек Мамаюсупов ТүркПА-ның жаңа Бас хатшысы 

боп сайланды. Бұған дейін Қырғызстан Жогорку Кенешинин ТүркПА-дағы өкілі болған А. 

Мамаюповтың кандидатурасын қатысушылар бірауыздан қолдаған.  

Айта кету керек, мүше-мемлекеттердің заң шығарушы органдарының арасындағы қарым-

қатынасты нығайту мақсатында 2008 жылы құрылған ТүркПА-ның VIІ пленарлық 

отырысы соңында арнайы құжат қабылданып, хаттамаға қол қойылды. 
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Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия мемлекет 

басшылары тарапынан құрылды. Академия көне дәуірден қазіргі заманға дейінгі Түркі 

әлемінің тілдері, мәдениеті және тарихы бойынша жан-жақты зерттеулер жүргізіп, оларды 

үйлестіретін халықаралық ұйым. Түркі академиясы Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-

зерттеу және білім беру орталықтары арасында ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  
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