
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Тurkic Weekly 2018 9 (102) (26 наурыз - 1 сәуір) 
 
 

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. 
 

 

 
  



 
ТҮРКИЯ МЕН РЕСЕЙ ПРЕЗИДЕНТТЕРІ  

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 
 

29 наурызда Түркия мен Ресей Президенттері Режеп Тайып Ердоған мен Владимир Путин 
телефон арқылы сөйлесті. Олар Сирия бойынша Ресей, Түркия және Иран басшыларының 
саммитіне дайындық мәселелерін талқылады. Сонымен қатар Р.Т. Ердоған Кемероводағы қайғылы оқиғаға байланысты Ресей тарапына көңіл айтып, өртте құрбан болғандардың 
туыстары мен жақындарына қолдау сөздерін жеткізді. 

Бұдан бұрын Анкара Салисберидегі оқиғаға байланысты Лондонмен байланысудан бас 
тартқанын атап өту керек. Осыған орай, Түркиядағы көптеген адамдар бұл әрекетті «елдің ішкі 
және халықаралық имиджін көтеру» мақсатты деп қабылдады. 

Осы тұрғыдан алдымыздағы екінші Түркия-Ресей-Иран саммитінің ерекше маңызға ие 
болмақ.  

Көптеген сарапшылардың пікірі бойынша, ДАИШ соққыға ұшырағаннан кейін, Ресей, 
Түркия және Иран секілді аймақтық державалардың ұстанымы Таяу Шығыста одан да үлкен 
салмаққа ие болмақ. 

Алдағы саммитте Түркия, Ресей және Иран басшылары Сириядағы бірқатар маңызды 
мәселелер бойынша ұстанымдарды мақұлдаса, олар осы жолдағы объективті және субъективті 
кедергілерді жеңе отырып, стратегиялық әскери-саяси одақты қалыптастыруды жалғастырады. 
Егер үш өңірлік держава аймақтағы тұрақтылықты орнату мен қолдау туралы мәлімдемені 
жүзеге асыра алса, сол аймақта көптен күткен бейбітшілік пен гүлдену  орнайды деп сенеміз. 



TANAP ГАЗ ҚҰБЫРЫ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ  
ФАЗАСЫ 99 ПАЙЫЗҒА ОРЫНДАЛДЫ 

 
30 наурызда Түркияның астанасы Анкарада Трансанатолы газ құбыр желісі (TANAP) 

Басқармасының жалпы жиналысы өтті. 
Кездесу барысында Басқарма мүшелеріне TANAP құрылысының алғашқы фазасы аясында 

жасалған жұмыстар туралы толық ақпарат берілді. 
Ескішехир қаласына дейінгі жер телімін қамтитын алғашқы фазасында 99% -ға жуық 

жұмыс аяқталған. Сонымен қатар Еуропаға дейін құбыр желісін салу жөніндегі жұмыстардың 
80% аяқталған. Жалпы жобаны іске асыру жұмыстарының 93% аяқталған. 

TANAP Басқармасы төрағасы, SOCAR компаниясының президенті Ровнаг Абдуллаев 
Түркияға 6 миллиард текше метр газ экспорты биылғы жылдың екінші жартысында 
басталатынын атап өтті. 

Ескере кетсек, 2015 жылы салынған 1850 шақырымдық ұзындығы бар ТАНАП газ құбыр 
желісі арқылы бастапқыда Түркияға 6 миллиард текше метр газ тасымалданады. 

2020 жылдың басында Трансадриатикалық газ құбыры (TAP) осы газ құбырына қосылып, 
соның арқасында TANAP қуаты 16 миллиард текше метр газға жетеді. Келесі фазада газ қуаты 
31 миллиард текше метрге жетуі мүмкін екендігін жоспарлап отыр. 

TANAP жобасының акционерлері SOCAR (58%), BOTAŞ (30%) және BP (12%) болып 
табылады. 

 
 



 
ИРАН ПРЕЗИДЕНТІ ХАСАН РУХАНИДІҢ  

ӘЗЕРБАЙЖАНҒА РЕСМИ САПАРЫ 
28-29 наурыз күндері Иран президенті Хасан Рухани Каспий маңы мемлекеттері 

Түркменстан мен Әзербайжанға жасаған ресми сапары аясында Бакуге барды. Қазіргі уақытта ИИР Каспий аймағындағы көршілерімен энергетикалық және 
инвестициялық ынтымақтастықты күшейтіп, табиғи газ қажеттіліктерін  қамтамасыз етуге және 
Солтүстік Еуропа мен Оңтүстік-Шығыс Азияның көлік жүйелерін біріктіруге бағытталған 
«Солтүстік-Оңтүстік» инфрақұрылымдық жобасының негізгі құрамдас бөлігі болуға мүдделі. 

Хасан Руханидің Бакудегі екі күндік ресми сапары Иран мен Әзербайжан арасындағы 
екіжақты ынтымақтастық тарихындағы ең ірі келісімшарт 500 миллион долларлық несие 
келісіміне қол қойылды. 

Баку келісім аясында Решт-Астара теміржол құрылысын қаржыландыруды жүзеге 
асырмақ. Жоба бойынша Иран территориясында салынатын теміржол желісі Әзербайжанның 
Астара (елдің оңтүстік-шығысында орналасқан, Каспий теңізіне құятын Астара өзенінің сол 
жағалауы) қаласымен  аттас Иранның Астара және Решт (Иранның солтүстігіндегі Гилян 
провинциясының орталығы)  қалаларын  байланыстырмақ.  

Сонымен қатар, Әзербайжан Ирандағы Астара теміржол бекетінің дамуына  $60 млн қаражат бөліп, салынып қойылған Астара-Астара (Иран-Әзербайжан  саммиті аясындағы 
салтанатты ашылуына екі ел басшылары Рухани және Алиев қатысты) теміржолын 15 жылға 
пайдалану құқығын алмақшы. 

«Солтүстік-Оңтүстік» жобасын іске асыру Әзербайжан, Иран және Ресей теміржол 
жүйелерін бірыңғай көлік желісіне біріктіруді көздейді. Сонымен қатар, бірінші кезеңде жаңа 
көлік дәлізі арқылы жылына 5 млн. тонна жүк тасымалданады, болашақта жүк тасымалдау 
көлемі  екі есе 10 млн. тоннаға дейін артады деп күтілуде. 



АШХАБАДТА ТҮРКМЕНСТАН-ИРАН  
ҚҰЖАТТАРЫНА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ 

 
2018 жылғы 27-28 наурызда Иран президенті Хасан Рухани Түркменстанға ресми сапармен 

келді. Сапардың бірінші күні екі ел президенттері арасында келіссөздер жүргізілді. Кездесу қорытындысында  екіжақты 12 құжатқа қол қойылды, ең маңыздылары төмендегідей: 

 Түркменстан Үкіметі мен Иран Ислам Республикасының Үкіметі арасындағы 2018-2020 
жылдарға арналған мәдениет, өнер, ғылым және білім саласындағы ынтымақтастық 
бағдарламасы; 

 2018-2022 жылдарға арналған Түркменстанның Сауда және сыртқы экономикалық 
байланыстар министрлігі және Иран Ислам Республикасының Өнеркәсіп, кен және сауда 
министрлігі арасында сауда ынтымақтастығы туралы өзара келісім меморандумы; 

 Түркменстан Ауыл шаруашылығы және су ресурстары министрлігі мен Иран Ислам 
Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі арасындағы ауыл шаруашылық 
саласындағы ынтымақтастық туралы өзара келісім меморандумы; 

 Түркменстан Өнеркәсіп министрлігі мен Иран Ислам Республикасының Өнеркәсіп және 
сауда министрлігі арасындағы өнеркәсіп саласындағы ынтымақтастық туралы өзара келісім 
меморандумы; 

 2018-2019 жылдарға арналған Түркменстан Спорт және жастар саясаты министрлігі мен 
Иран Ислам Республикасының Спорт және жастар министрлігі арасындағы спорт саласында 
ынтымақтастық жоспарына қол қойылды;  



 Түркменстанның Мемлекеттік кеден қызметі мен Иран Ислам Республикасының Кеден қызметі арасындағы кедендік ақпаратты электронды форматта алмасу туралы өзара келісім 
меморандумы; 

 Түркменстанның Сауда-өнеркәсіптік палатасы мен Ислам Иран Республикасының Сауда өнеркәсіп, кен және ауылшаруашылық палатасы арасындағы Түркменстан-Иран іскерлік 
кеңесін құру туралы өзара келісім меморандумы; 

  «Туркмен хова ёллары» қызметі мен Иран Ислам Республикасының Азаматтық авиация ұйымы арасындағы әуе транспорты туралы өзара келісім меморандумы;   

 «Туркмен стандартлары»  басты мемлекеттік қызметі мен Иран Стандарттар мен өнеркәсіптік зерттеулер институтының арасындағы сертификациялау саласындағы өзара 
келісім меморандумы; 

 «Туркмен стандартлары»  басты мемлекеттік қызметі мен Иран Стандарттар мен өнеркәсіптік зерттеулер институтының арасындағы меморандумды іске асыру жөніндегі өзара 
келісім жоспары; 

Сонымен қатар  білім саласындағы Ынтымақтастықты нығайту мақсатында екі елдің ЖОО 
арасындағы келісімшарттарға қол қойылды: 

 Түркменстан СІМ-нің Халықаралық қатынастар институты мен Иран Ислам 
Республикасының Саяси және халықаралық зерттеулер институты арасындағы өзара келісім 
меморандумы; 

 Түркменстанның С.А. Ниязов атындағы Ауылшаруашылық университеті мен Иран 
Ислам Республикасының Фирдоуси атындағы Мешхед университетінің арасындағы ғылым 
және білім аясындағы өзара келісім меморандумы;  

 Довлетмаммед Азади атындағы Түркмен ұлттық әлем тілдері институты мен Фирдоуси 
атындағы Мешхед университеті арасындағы ғылым және білім аясында өзара келісім 
меморандумы;  

ИИР президенті Хасан Роуханидің Түркменстанға  ресми сапарының қорытындысы 
бойынша екі ел басшысының бірлескен мәлімдемелері қабылданды.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ҚАЗАҚСТАН-МОНҒОЛИЯ АРАСЫНДАҒЫ ҮКІМЕТАРАЛЫҚ 
КОМИCСИЯCЫНЫҢ VII ОТЫРЫСЫ  

 
29 наурызда Астана қаласында Қазақстан-Монғолия Сауда-экономикалық, ғылыми-

техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі Үкіметаралық комиссиясының 7-ші 
отырысы өтті. 

Шараға Қазақстан және Моңғолия орталық мемлекеттік органдарының өкілдері,  ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова мен Монғолияның Еңбек 
және әлеуметтік қорғау министрі Соднамин Чинзориг қатысты.  

Кездесу барысында экономика, кәсіпкерлік, денсаулық сақтау, экология, туризм, зейнетақы, 
сауда-экономикалық ынтымақтастық, инвестициялар, ауылшаруашылық, көлік, энергетика 
және жер қойнауын пайдалану, білім және ғылым, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қамтамасыз 
ету, мәдениет, қоршаған орта қауіпсіздігі және т.б. салалар бойынша екіжақты ынтымақтастық 
мәселелер талқыланды.   

Мәдина Әбілқасымова  «Моңғолия тарапынан зейнетақымен қамтамасыз ету саласында  
екіжақты ынтымақтастықты қайта жаңғыртумен қатар осы жылы басталған үкіметаралық 
келісімді дайындау үдерісін» қолдайтынын айтты. 

Отырыстың ресми бөлігі біткеннен соң сарапшылар деңгейінде Үкіметаралық комиссия 
отырысы өтті.  Отырыста күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды және басым бағыттар 
бойынша Хаттаманың жобасын аяқтау, сондай-ақ бірқатар екіжақты кездесулер өткізілді. 



Отырыс нәтижесінде геология және жер қойнауын пайдалану саласындағы екі жақты қатынасты дамытудың негізін нығайту мақсатында минералдық ресурстар саласындағы 
ынтымақтастық Меморандумына қол қойылды. 

Жоғарыда аталған меморандум аясында тараптарға тау-кен өнеркәсібінде ақпараттар, 
тәжірибе және технология алмасу мен жоғары білікті кадрларды дайындау жүзеге асырылмақ. 

Сондай-ақ, «Тау-Кен Алтын» аффинажды зауытының технологиялық процесімен танысу 
арқылы бағалы тастарды өңдеу саласында тәжірибе алмасу мәселелерін талқылады.  

Екі мемлекеттің өкілетті органдары арасында азаматтық әуе көлігі апаттарының алдын-алу 
және тергеу саласындағы ынтымақтастықты нығайту жөнінде келісімдерге қол жеткізілді. 

Атап айтқанда, «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі мен 
Моңғолияның азаматтық әуе көлігі апаттарының алдын-алу және тергеу саласындағы 
авиациялық оқиғаларды тергеу бюросы арасындағы өзара келісім меморандумына» қол қойылды. Қазақстан-Моңғолия Үкіметаралық комиссиясы отырысының қорытындысында сауда-
экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-
Моңғолия Үкіметаралық комиссиясының хаттамасына қол қойылды. 

Сонымен қатар, тараптар 2020 жылы Моңғолияның астанасы Уланбатырда комиссияның 
келесі VIII отырысын өткізу туралы уағдаласты. 
  



ҚАЗАНДА І ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ  
КИНОФЕСТИВАЛІ АЯҚТАЛДЫ 

 
Татарстанның астанасында бес күнге жалғасқан I Халықаралық түркі кинофестивалі өтті. 

Көрермендер Түркиядағы кинорежиссерлердің бірнеше картиналары мен Әзербайжанда, Қазақстанда, Өзбекстанда, Түркменстанда және Қырғызстанда түсірілген фильмдерді 
тамашалады.  

Фестивальдің негізгі міндеті конкурсты қажет етпейтін бағдарлама. Сондықтан аудитория 
түрлі жылдарда түсірілген түркі әлемі елдерінің кинематографистерінің үздік шығармаларын 
тамашалауға мүмкіндік алды. 

Фестивалдің көрсетілімдегі алғашқы картинасы 2009 жылы шыққан татар жазушысы Аяз 
Гилязовтың шығармаларына негізделген Санкт-Петербургтік режиссер Юрий Фетиннің 
«Бибінұр» туындысы болды. Түрік режиссері Атыф Йылмаздың «Қызыл орамал» фильмі 1977 
жылы шығарылған болса, керісінше, Қырғызстанның Қазанға жіберген кинокартинасы Эрнест 
Абдыжапаровтың 2017 жылғы «Саяқбай. ХХ ғасырдағы Гомер» туындысы көрермендерге ұсынылды. 

Мұндай фильмдерді көпшілікке таныту идеясы өткен жылы Ыстамбұлда Түркі әлемі 
киносының ассоциациясының алғашқы отырысында пайда болды. Ассоциацияның 
басшылары арасында: Оқтай Мірқасым (Әзербайжан), продюссер Қанат Төребай (Қазақстан), 
сценарист, режиссер және кинооператор Ходжакули Нарлиев (Түркменстан), түрік 
кинорежиссерлері мен продюсерлері Исмаил Гюнеш және Федайи Өзтүрк, Ресейлік 
кинопродюссер, директор «ТатарКино» және Қазан Халықаралық Мұсылман 
кинофестиваліндегі Миляуша Айтуғанова мен Қырғыз кинорежиссер, продюссер,  «Айтыш 
фильм» студиясының негізін қалаушы Садық Шернияз бар. 

 



Кинорежиссерлер қазіргі уақытта түркі киносының жетістіктерін көрермендер назарына ұсынумен қатар, батыс киноиндустриясынан тәуелсіз кинонарық құруды қажет деп санайды.  
Фестивальдің алғашқы қойылымының Татарстанның астанасында өткізілуі кездейсоқ емес. 

Себебі, Қазанда бірнеше жылдан бері Халықаралық мұсылман кинофестивалі өткізіліп келеді.  
Осыған орай, кинофестиваль түркі әлеміне жол тартпақ: бастапқыда «көшпелі» ретінде 

ойластырылғанымен, көктемде Орталық Азияға жетіп, сәуір айында Қырғызстан мен Қазақстанда өтеді деп жоспарлануда. 
  



ВАРНАДА ТҮРКИЯ- ЕО САММИТІ ӨТТІ 
6 наурызда Болгарияның Варна қаласында екі тараптың барлық жоғары басшыларының қатысумен Түркия-ЕО саммиті өтті: 
 Түркиядан Президент Режеп Тайып Ердоған, Сыртқы істер министрі Мевлүт Чавушоглу 

және ЕО министрі Омер Челик; 
 ЕО-дан Еуропалық комиссияның басшысы Жан-Клод Юнкер, Еуропалық Кеңестің 

президенті Дональд Туск және ЕО-ға төрағалық ететін Болгария Премьер-министрі Бойко 
Борисов қатысты. 

Кездесу барысында келесі мәселелер талқыланды:  
 Босқындар ағымын ұстап тұру мәселесі;  
 Сирияның солтүстігіндегі әскери әрекеттер; 
 Түркияның еуропалық интеграциясының келешегі; 
 аймақтағы газды өндіру перспективаларына әсер ететін Шығыс Жерорта теңізіндегі 

саяси жағдай.  
Варнадағы саммиттің қорытындылары бойынша тараптар толық келісімге қол жеткізе 

алмады, алайда өндірілетін мұнай бөлігінің Солтүстік Кипр Түрік Республикасына тиісті деген 
мәселе бойынша жұмыс жалғасады. Кипрдің екі бөлігін интеграциялау жолында бір мәмілеге 
келіп, әрекет ету қажет екені анық. Режеп Тайып Ердоған баспасөз конференциясы барысында 
Кипр шельфіндегі табиғи ресурстарды барлау және өңдеу шешімін қабылдау үрдісіне Кипрлік 
түріктерді қосу қажеттігін атап өтті.  

Еуропаға келер болсақ, ЕО елдерінің оңтүстігіне тыныштық орнауы мен Сириядан келген 
босқындар санының өспеуіне кепілдеме қажет. Өз кезегінде, Түркия ЕО-мен конфронтацияға 
баруға мүдделі емес. Екі тарап үшін де қолайлы бір ымыраға келу жұмыстары әлі де жалғасатын 
болады.  


