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Тurkic Weekly Түркі əлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын 
ұсынады. Тurkic Weekly түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мəселелері 
бойынша уақтылы ақпарат беріп, объективті талдау жасайды.  
 
Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық ақпарат-

сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 



 Президент Н.Ә. Назарбаев қазақ латын әліпбиінің  
жаңа нұсқасын бекітті 

 
2018 жылдың 19 ақпанында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақ тілі əліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы »Жарлыққа қол қойды. Осылайша, латын графикасына 
негізделген қазақ тілі əліпбиінің жаңа жəне толық соңғы нұсқасы бекітілді.  
Жарлық жарияланған күннен, яғни 2018 жылғы 20 ақпаннан бастап күшіне енеді. 
Президент Н.Ə. Назарбаев бекіткен латын графикасына негізделген қазақ əліпбиінің жаңа 
нұсқасы мамандардың қажырлы еңбектерінің нəтижесі мен қазіргі уақытқа дейін айтылған 
сараптамалық пікірлердің барлық спектрін көрсетеді. 
Дегенмен, бекітілген əліпбидің соңғы нұсқасы Түркі академиясының мамандары əзірлеген 
əліпби нұсқасы негізінде қабылданғанын атап өткен жөн. 
Жаңадан қабылданған қазақ латын əліпбиінде бұрынғы нұсқада қолданылған апострофтердің 
орнына, бірқатар француз, венгр жəне т.б. еуропалық əліпбилерде пайдаланылатын «экьют» 
диакритикалық белгісі қабылданды. 
Яғни, қазақ тілінің дыбыстық құрамын дəл көрсететін əліпби жасалды. 
Президент бекіткен əліпбидің соңғы нұсқасында «ш» жəне «ч» дыбыстарын белгілеу үшін 
əлемдік тəжірбиеде кең таралған sh жəне ch қос əріпті диграфтары бар. 
Алдыңғы нұсқадағы апострофтерге келер болсақ, бірқатар техникалық қиындықтарға 
байланысты бас тартылды.  
 Бұрынғы екі нұсқаға қарағанда жаңа əліпбиді қоғам жылы қабылдап, оң пікірлерін білдіруде. 
Осыған қарап. бұл латын əліпбиінің соңғы, түпкілікті нұсқасы болуы мүмкін деп болжауға 
болады. Кейбір сөздердің оқылуындағы ыңғайлылығын салыстырсақта жеткілікті: 
- қазақ латын əліпбиінің соңғы нұсқасы: Ásemgúl, sábiz, shyǵys  
- алдыңғы нұсқа («апострофты»):  A’semgu’l, sa’biz, s’yg’ys 
- бастапқы нұсқа («диграфты»): Aesemguel, saebiz, shyghys 
 Кириллицда былай жазылады: Əсемгүл, сəбіз, шығыс. 
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Елбасының жаңа əліпби туралы шешімі жалпыхалықтық ортақ талқылаудан кейін, сондай-ақ 
мамандармен мұқият кеңесілгеннен кейін қабылданды. Қазақстан Президенті мемлекет пен 
ұлттың тағдырлы мəселесі бойынша көреген, теңдессіз шешім қабылдады. 
Жаңа əліпби қазақ тілін дамытудың нақты қажеттіліктерін қанағаттандыра алады жəне 
Қазақстанның Түркі əлемінің басқа да елдерімен мəдени ынтымақтастығын арттыруға ықпал 
етеді. 
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ТҮРКИЯ СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІ 
ТӘЖІКСТАННЫҢ ЕЛШІСІН ҚАБЫЛДАДЫ 

22 ақпанда Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу 
Тəжікстан Республикасының Түркиядағы Елшісі Махмадали Раджабионды 
қабылдады. 
Кездесу барысында екіжақты қарым-қатынастар мен екі елдің саяси, сауда-экономикалық, білім 
беру, мəдени жəне туристік салалардағы ынтымақтастығына қатысты бірқатар мəселелер 
талқыланды. 
Тараптар өзара тиімді ынтымақтастықты жан-жақты кеңейту қажеттілігін атап өтіп, ортақ 
мақсаттарға қол жеткізу үшін өзара əрекеттесудің қолданыстағы механизмдерін одан əрі 
дамытуға дайын екендігін атап өтті. 
Бұдан бұрын, 7 қыркүйекте, Тəжікстан президенті Эмомали Рахмон Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы сөйлескен болатын. Телефон арқылы 
сөйлесуге түрік жағы бастамашы болды. Əңгіме барысында екі мемлекет басшылары бірін-бірі 
Түркия мен Тəжікстан арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 25 жыл 
толуына орай мерейтойлық датамен құттықтады. 
Əңгіме барысында тараптар екі жақты жəне халықаралық сипаттағы өзекті мəселелерді 
талқылады. Сондай-ақ, екі елдің президенттері барлық этникалық жəне конфессиялық 
қақтығыстарды тек бейбіт диалог жолымен шешуге жəне əлемдік қоғамдастыққа осындай 
қауіпті құбылыстарды жою үшін тиімді шаралар қабылдауға шақырды. 
Бұдан өзге, Түркия Республикасы Президентінің Тəжікстанға ресми сапарының мерзімін 
нақтылау туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. 
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ТҮРКІМЕНСТАН БҰҰ МЕН БІРГЕ КӨЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ 
 

Осы жылдың 21-і ақпаны, сəрсенбі күні Түрікменстанның БҰҰ-ның Женевадағы кеңсесіндегі 
Тұрақты өкілдігі «Интермодальдік байланыс жəне тарихи көлік жолдарының рөлі: Ұлы Жібек 
жолы» арнайы мəжіліс ұйымдастырды деп хабарлайды Түркіменстанның Сыртқы саясат 
ведмоствосы. 
Аталмыш  іс-шара Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық 
комиссиясының ішкі көлік жөніндегі Комитетінің (IКК) 80-ші сессиясы шеңберінде (БҰҰ 
ЕЭК, Хатшылық Женевада орналасқан) өтті. БҰҰ Бас Ассамблеясының «Тұрақты даму 
мақсаттарына қол жеткізу үшін барлық көлік түрлерінің арасындағы байланыстарды нығайту» 
қарарында айтылған негізгі аспектілер бойынша пікір алмасу болды. 
Арнайы мəжілістегі негізгі баяндамашылары «Ұлы Жібек Жолы» бойындағы Түркия, 
Əзербайжан, Түркіменстан, Қырғызстан, Тəжікстан елдерінің БҰҰ ЕЭК-ке мүше тұрақты 
өкілдері болды. 
Кроме них, на заседании выступили также представители международных организаций - 
специальный посланник генерального секретаря ООН по дорожной безопасности (ФИА) 
Жан Тодт, генеральный секретарь Международного Союза автомобильного транспорта 
(МСАТ) Умберто Де Претто, председатель комитета Организации сотрудничества железных 
дорог (ОСЖД) Тадеуш Шозда и заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН Андрей 
Васильев.  
Бұдан басқа, халықаралық ұйымдардың өкілдері - БҰҰ Бас хатшысының Жол қауіпсіздігі 
жөніндегі арнайы өкілі Жан Тодт, Халықаралық автомобиль көлігі одағының (ХАКО) Бас 
хатшысы Умберто Де Претто, Теміржол арасындағы ынтымақтастық ұйымы комитетінің 
төрағасы Тадеуш Шозда жəне БҰҰ ЕЭК Атқарушы хатшысының орынбасары Андрей 
Васильевтер баяндама жасады. 
В силу своего географического положения с сбалансированной внешней политики, 
Туркменистан видит транспортную повестку дня в качестве отдельной области деятельности 
ООН. Соответственно, Ашхабад неоднократно подтверждал необходимость 
систематического глобального сотрудничества и стратегического планирования в сфере 
транспорта. 
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ӨЗБЕКСТАН БИТКОИН МЕН ЭЛЕКТРОНДЫ АҚШАНЫ ЗАҢДАСТЫРАДЫ 
 
Өткен аптада өзбек БАҚ-тарында таратылған ақпаратқа сүйенсек, осы жылдың 1 қыркүйегіне 
дейін Өзбекстанда электронды ақшаны құқықтық тұрғыда реттеуді көздейтін заң жобасы 
қолға алынуы керек 
Сонымен қатар, Республика Президенті Шавкат Мирзияев «Mirzo Ulugbek Innovation Center» 
инновациялық орталығына таратылған тіркеу (блокчейн) технологиялары бойынша 
құзыреттілік орталығын құруды мақұлдады. 
Оның басты міндеті блокчейн мүмкіндіктерін пайдалану, кадрлік əлеуетті арттыру жəне осы 
технологияны игерудегі өзбек мамандарына қолдау көрсету үшін жағдай жасау болып 
табылады. Бұл құрылым 2018 жылдың 1 маусымынан бастап жұмыс істейтін болады. 
Бұдан өзге, Президент Ш.Мирзияев PayPal, Alipay, Visa жəне Mastercard сияқты халықаралық 
төлем жүйелерін пайдалану арқылы байланыссыз төлем технологияларын кеңінен қолдануды 
белсенді түрде дамытуға жəне ынталандыруға тапсырма берді. Бұл бағыттағы шаралар 2018 
жылдың 1 маусымына дейін жасалатын болады. 
Бұдан бұрын да хабарлағанымыздай, 2018 жылы «ВКонтакте» əлеуметтік желісінің негізін 
қалаушы жəне хабар тарату телеграммасын жасаушысы Павел Дуров өзінің криптондық 
валютасын іске қосу арқылы өзінің хабаршысын монетизациялау жоспарлап отыр. Сонымен 
қатар П. Дуров Азия елдеріне барып, өзінің виртуалды төлем жүйесімен қамтамасыз етуді 
жоспарлап отыр. 
Как можно видеть, новое руководство Узбекистана делает значительные шаги, направленные 
на то, чтобы страна шла в ногу с технологическим прогрессом в мире. 
Жоба TON (Telegram Open Network) деп аталады. ICO -ға шығу жобаны танымалдылық жəне 
қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету сияқты бірден екі мəселені шешеді. Кейбір 
сарапшылардың бағалауы бойынша, Өзбекстан П.Дуров крипто-валюта саласында өз 
жобаларын жүзеге асырғысы келетін алғашқы елдердің бірі болады.  
Көріп отырғанымыздай, Өзбекстанның жаңа басшылығы елдің технологиялық прогреспен 
бірге əлемдік қатарға кіруі үшін маңызды қадамдар жасауда. 

 
 
 

5 
 



ӘЗЕРБАЙЖАНМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
Италияны ЕУРОПАДАҒЫ ГАЗ ОРТАЛЫҒЫаНА АЙНАЛДЫРАДЫ 

21 ақпанда Италияның астанасы Римде Əзербайжан Елшісі Мамед Ахметзаде баяндама 
жасаған «Follow the Energy - Еуропадағы үлкен энергия ойынындағы Италия рөлі» атты 
халықаралық конференция болып өтті. 
Конференция барысында «Оңтүстік газ дəлізі» жобасы талқыланды. Осыған байланысты 
М.Ахмедзаде Əзербайжан бірқатар еуропалық елдерге, оның ішінде Италияға мұнай жеткізуші 
елге айналады. Сонымен қатар, жоба іске асқаннан кейін Оңтүстік газ дəлізі табиғи газдың 
маңызды жеткізушісі болады деп сендірді. 
Сонымен қатар, Елші Əзербайжандағы мұнай-газ саласының тарихы туралы, өз елінің əлемдегі 
мұнай-газ саласына қосқан үлесі, энергетикалық стратегиясы жəне Əзірбайжанның 
Еуропадағы энергетикалық қауіпсіздіктегі рөлі туралы əңгімеледі. 
Іс-шара барысында сөз сөйлегендер Еуропаның энергетикалық қауіпсіздігі, энергия көздері 
мен бағыттарын əртараптандыру жəне Италияны Еуропаның табиғи газ орталығына 
айналдыру бойынша Оңтүстік газ дəлізінің стратегиялық маңыздылығын атап өтті. 
Конференцияға Италияның парламент мүшелері, энергетика саласында қызмет ететін 
компаниялардың басшылары, танымал ғалымдар мен энергетика саласындағы зерттеушілер 
қатысты. 
Естеріңізге сала кетсек, «Оңтүстік газ дəлізі» 10 миллиард текше метр газды Каспий аймағынан 
Грузия жəне Түркия арқылы Еуропаға тасымалдауды көздейді жəне Энергетика саласындағы 
ЕО үшін басым жобалардың бірі болып табылады. 
Бастапқы кезеңде Əзербайжанның «Шах Дениз» газ конденсаты кен орнын игерудің екінші 
кезеңінде шығарылатын газ «Оңтүстік газ дəлізіндегі» жобалардың негізгі бастауы болады. 
Кейінгі кезеңде жобаға басқа да бастаулар қосылуы мүмкін. 
Кен орнын игерудің екінші кезеңінде газ Оңтүстік Кавказ газ құбырын кеңейту жəне TANAP 
жəне TAP құрылысы арқылы Түркияға жəне еуропалық нарыққа экспортталады. 
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Түркі академиясы 2010 жылы Əзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан жəне Түркия мемлекет 
басшылары тарапынан құрылды. Академия көне дəуірден қазіргі заманға дейінгі Түркі 
əлемінің тілдері, мəдениеті жəне тарихы бойынша жан-жақты зерттеулер жүргізіп, оларды 
үйлестіретін халықаралық ұйым. Түркі академиясы Түркі əлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу 
жəне білім беру орталықтары арасында ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  
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