


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2016 22 (30)  (30 Мамыр – 5 маусым) 

«Тurkic Weekly» - Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуы. 

Ол түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мәселелері бойынша 

объективті талдау жасайды. 

 

 

«Тurkic Weekly» - Түркі академиясы Халықаралық ұйымы шығаратын 

апталық ақпараттық-сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖОҒАРЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

КЕҢЕСТІҢ АСТАНАДАҒЫ ОТЫРЫСЫ 

Өткен аптада Астанада Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырыс өтті Жиынға 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Армения Республикасының 

Президенті Серж Саргсян, Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко, 

Қырғыз Республикасының Президенті Алмазбек Атамбаев және Ресей Федерациясының 

Президенті Владимир Путин қатысты. 

Іс-шара барысында Еуразиялық экономикалық одақты дамытудың өзекті мәселелері мен 

перспективалары қарастырылды. Қазақстан Президенті қатысушылардың барлығын ЕАЭО 

туралы келісімнің жасалғанына екі жыл толуымен құттықтады: «Бұл құжатқа 2014 жылғы 29 

мамырда Ресей, Қазақстан және Беларусь елдері осында, Астанада қол қойды. Қысқа уақыт 

ішінде біздің қатарымыз Армения және Қырғызстанмен толықты. Құрылғанына аз ғана 

мерзім өткенімен және бастапқыдағы экономикалық қиындықтарға қарамастан, бүгінде 

ЕАЭО толыққанды интеграциялық бірлестік ретінде қалыптасты деп сеніммен айтуға болады. 

Экономикаларымызды жақындастыру ісі енді  ЕАЭО туралы келісімде белгілеген жоспарлар 

мен мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылуда.  

Осы орайда, ұйымның төрағасы ретіндегі менің ұсынысыммен, 2016 жыл «Үшінші елдермен 

және негізгі интеграциялық бірлестіктермен ЕАЭО-тың экономикалық қарым-қатынастарын 

тереңдету жылы» болып жарияланды. Өз үндеуімде ЕАЭО-ны біз әлемдік экономикалық 

жүйеге үйлесімді түрде кіріккен, Еуропа мен Азия арасындағы дәнекер қызметін атқаратын 

ашық қоғамдастық ретінде көретінімізді атап өткен едім. Былтыр Вьетнаммен арада еркін 

сауда аймағын құру туралы ЕАЭО-ның алғашқы келісімшартына қол қойылды. Бүгінде ҚХР, 

Үндістан, Израиль, Мысыр, Иран, Камбоджа және өзге де көптеген елдермен ынтымақтасу 

мәселелері жөнінде жұмыс жүргізілуде. ЕАЭО-ның ЕО, ШЫҰ, АСЕАН және өзге 

интеграциялық бірлестіктермен де сауда-экономикалық байланыстарын жолға қою 

мүмкіндіктері бөлек қарастырылуда, – деді Қазақстан Президенті. 

Отырыс нәтижесінде бірнеше тапсырмалар берілді. 
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 БАКУДЕ ДҮНИЕЖҮЗІ 

ӘЗЕРБАЙЖАНДАРДЫҢ IV СЪЕЗІ ӨТТІ 
 

3-4 маусым күндері Баку қаласында дүниежүзі әзербайжандардың IV съезінде Әзербайжан 

Республикасының Президенті Ильхам Әлиев құттықтау сөзін сөйледі.  

Алқалы жиынға 49 елден келген 500-ден астам диаспора өкілдері қатысты. Қонақтар 

арасында ықпалды саясаткерлер, қоғам қайраткерлері, ғалымдар, шет елдердің танымал 

тұлғалары, сондай-ақ жоғары лауазымды және  парламент мүшелері болды. 

Жалпы съезд жұмысына 360 адам қатысты, олардың қатарында мемлекеттік және үкіметтік 

емес ұйымдардың, ғылым, білім беру, мәдениет және басқа да шығармашылық 

құрылымдардың, саяси партиялардың басшылары мен өкілдері бар. 

IV Съезде отандастарға бағытталған қазіргі заманғы әдістер талқыланып, ақпараттық 

технологияларды насихаттау жұмысы, осы саладағы отандастардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың шешу жолдары және т.б. қаралды.  

І Съезд 2001 жылы жалпыұлттың көшбасшысы Гейдар Әлиевтің бастамасымен, II және III 

съездер Ильхам Әлиевтің қолдауымен 2006 және 2011 жылдары өткізілді. 
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ТҮРКИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІНІҢ 

ӘЗЕРБАЙЖАН САПАРЫ 

3-4 маусымда Түркияның жаңадан тағайындалған Премьер-Министрі Бинали Йылдырым 

Әзербайжанға ресми сапармен барды.  

Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевпен кездесу кезінде сөйлеген сөзінде Түркия Премьер-

министрі үкімет басшылары алғашқы шетелдік сапарды алдымен бауырлас Әзербайжан 

елінен бастайды, деп атап өтті. 

Өз кезегінде, Президент Әлиев Түркиямен ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтіп, 

Түркияға 3 рет сапар жасағанын назарға салды. Жоғары деңгейде бес кездесу өткізілген. 

Әлемде Түркия мен Әзербайжан сияқты бір-біріне өте жақын елдер табу қиын. Жақында 

ИЫҰ саммиті аясында Таулы Қарабақ қақтығысы бойынша байланыс тобы құрылды. Осы 

сұрақ жөнінде Түркия маңызды рөл атқарды деп, атап өтті Әлиев. 

Сонымен қатар, екі күндік сапар аясында, Йылдырым Премьер-Министр Артур Раси-

Задемен, Ұлттық Мәжіліс төрағасы Октай Асадовпен және өзге жоғарғы басшылармен 
кездесті. 

Кездесу барысында тараптар екіжақты қарым-қатынастарды, Таулы Қарабақ қақтығысын 

шешу жолдарын, аймақтық және халықаралық қауіпсіздік сұрақтарын талқылады. 

Бинали Йылдырым Әзербайжан халқының лидері Гейдар Әлиевті басына, шехидтер аллеясы 

мен Бакудегі түрік жауынгерлерінің мемориалына барды. 
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В ДІНДЕР ТЕРРОРИЗМГЕ ҚАРСЫ» 

КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАЗАҚСТАНДА ӨТТІ 

Өткен аптада Астанадағы Бейбітшілік және келісім сарайында «Діндер терроризмге қарсы» 

деген тақырыпта халықаралық конференция өтті. Оның жұмысына халықаралық 

ұйымдардың басшылары, шетел Парламенттерінің депутаттары, Әлемдік және дәстүрлі 

діндер көшбасшылары съезі Хатшылығының мүшелері, елімізде тіркелген дипломатиялық 

корпустың жетекшілері мен сарапшылары, еліміздің Парламентінің депутаттары және 

бірқатар министрліктің өкілдері қатысты.  

Олардың қатарында Түркі академиясының басшысы Дархан Қыдырәлі де болды. 

Конференцияны Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы, Әлемдік және 

дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі Хатшылығының басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

ашты және жүргізіп отырды.  

Жиынға төрағалық етуші Қасым-Жомарт Тоқаев терроризм қазіргі заманғы өркениетке аса 

үлкен қауіп төндіріп отырған қатер екеніне қысқаша тоқталып өтті. «Осыған орай, 

терроризмге қарсы күрестегі күш-жігерімізді талқылау мақсатында тұңғыш рет осындай 

бірегей құрамда жиналған маңызды форумға қатысып отырғандарыңыз үшін біз сіздерге 

шынайы алғысымызды білдіреміз, – деді Сенат спикері. 

Форум қорытындысы бойынша барлық қатысушылар діни ұранмен адам құқықтары мен 

бостандықтарына қауіп төндіретін терроризмді сынай отырып, конфессияаралық үндеу 

қабылдады. 

Айта кететін жайт, конференция Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың БҰҰ 70 

сессиясында жасаған бастамасы аясында өткізілген кезекті халықаралық аренадағы әлемдік 

және дәстүрлі діндер көшбасшыларының отырысы болып табылады. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫ ЫҚШАМДАУДА 

 
Қырғыз үкіметінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Үкімет министрліктер мен 

ведомстволардың санын азайтуды жоспарлап отыр. Премьер-Министрдің тиісті қаулысы 

ресми түрде жарияланған. 

Бұл шаралар функциялардың қайталануын болдырмау және мемлекеттік аппараттың 

техникалық қызмет көрсету шығындарын азайту үшін министрліктер, ведомстволар, 

әкімшілік және басқа да ұйымдардың тұрақты санын оңтайландыру мақсатында қабылданған. 

Осы мақсатта олардың ведомстволық бағынысты және аумақтық бөлімшелерінің, соның 

ішінде министрліктер, департаменттер мен басқа да мемлекеттік органдардың шекті штаттық 

санын айқындау үшін арнайы жұмыс тобы құрылған. 

Осы жұмыстың қорытындысы бойынша кейбір мемлекеттік органдар бойынша 

басшылардың орынбасарлары қысқартылатын болады. 

Айта кететін жайт, Қырғыз үкіметінде 12 министрлік, 2 комитет және 25 әкімшілік 

ведомстволар жұмыс жасауда. 
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KADEX-2016» КӨРМЕСІ ӨТТІ  

«2-5 маусымда Астана қаласында «KADEX-2016» қару-жарақ көрмесі өтті. Көрменің жалпы 

ауданы 90 мың шаршы метрден астам аумақты алды. Оған 350-дей қазақстандық және 

шетелдік компания, 40-тан астам ел, 3,5 мың адам қатысып, 50 мың адам келіп көрді. 

Елбасы IV халықаралық «KADEX-2016» қару-жарақ және әскери-техникалық мүліктер 

көрмесінің ашылу рәсіміне қатысты. Нұрсұлтан Назарбаев бұқаралық ақпарат құралдарына 

арналған брифинг барысында тәуелсіздік жылдары мемлекет өз Қарулы күштерін дамыту 

бағытында ауқымды жұмыс атқарғанын, қазақстандық әскери қызметшілерді Қорғаныс 

министрлігінің оқу орындарында оқытуға зор көңіл бөлініп отырғанын атап өтті. 

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Қазақстан армиясын материалдық тұрғыдан жабдықтау 

жүйесін бұдан әрі дамыта түсудің маңыздылығына тоқталды. – «Негізінен, біз өзімізде бар 

және кеңестік әскери-өнеркәсіптік кешенмен байланысты әскери техниканы қолданамыз. 

Сонымен бірге, өзге елдермен ықпалдастықтың, атап айтқанда, ҰҚШҰ аясындағы 

техникалық ынтымақтастықтың кешенді шаралары жүзеге асырылып жатыр. РФ қару-жарақ 

шығару және кейбір кәсіпорындарды Қазақстанға көшіру үшін бірлесіп жұмыс жүргізу 

жөнінде келісім бар. Еуропаның көптеген елдерімен де уағдаластыққа қол жеткізілген. Біз 

Қазақстанда ең тәуір құрал-жабдықтарды қолдана отырып, өзіміздің қорғаныс-өнеркәсіптік 

кешенімізді дамытудамыз. Бір жағынан, бұл айтарлықтай шығын әкеледі. Екінші жағынан, 

әскери өнеркәсіп елді индустрияландырудың ІЖӨ өсіміне үлес қосатын бір саласы болып 

саналады. Жалпы, бұл көрме бізге әлемнің ең заманауи қару-жарақтарын көруге мүмкіндік 

тудырады. Біздің әскерилеріміз үшін, жалпы Қазақстан үшін бұ іс-шараның маңызы зор деп 

ойлаймын», – деді Қазақстан Президенті. 

 «KADEX-2016» көрмесі мынадай 7 бағытта өтті: авиация техникасы, ұшқышсыз 

басқарылатын ұшу аппараттары мен ғарыштық технологиялар; Құрлық әскерінің және 

Әскери-теңіз күштерінің қару-жарағы мен әскери техникасы; Әуе қорғаныс күштері жүйелері 

мен құралдары; әскерді тылдық және техникалық тұрғыдан қамтамасыз ету мүліктері; IT-

технологиялар, байланыс жүйелері мен құралдары; әскери саладағы роботты техника; әскери 

салада қолданылуы ықтимал энергияның баламалы көздері. 
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УФАДА ОРЫС ТҮРКІТАНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛТАЙЫ ӨТТІ 

 
31 мамыр - 3 маусым аралығында Башқұртстан астанасы Уфа қаласында  «Орал-Алтай: 

ғасырлар арқылы - болашаққа» айдарымен  Бүкілресейлік түркітанушылардың VII ғылыми 

конференциясы өтті. 

Биылғы форум көрнекті түркітанушы-ғалым Е.Тенишевтің 95 жылдығына арналып отыр. Іс-

шараны белсенді түрде ұйымдастырғандар: Ресей ғылым академиясы, Орыс гуманитарлық 

ғылыми қоры, Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO), Уфа ғылыми орталығы, Тарих 

институты және т.б.  

Конференцияға қатысушылар әлемдік өркениеттің, материалдық және халықтардың рухани 

мәдениетін дамыту тұрғысынан Орал-Алтай өңірінде жайғасқан халықтардың тілі мен 

тарихын талқылады.  

Жиын бағдарламасы келесі бағыттарды қамтыды: «Ресей халықтарының тарихи және мәдени 

мұра аясында фольклор», «Түркі тілдері: жағдайы мен перспективалары», «Башқұртстан мен 

Венгрия: өзара іс-қимыл және ынтымақтастық перспективалары», «Башқұрт халқының 

этногенезі мен этникалық тарихы мәселелері». 

Айта кететін жайт, аталған жиынның бірінші конференциясы 2003 жылы Горно-Алтайск 

қаласында өткізілді, енді Уфа қаласында ұйымдастырылды. Форумның мақсаты – 

түркітанушы-ғалымдардың күш-жігерін түркі тілі мен тарихын, әдебиет және фольклор, 

этнографияны зерттеуге шоғырландыру және барлық күштерді біріктіру. Осы жиын Ресей 

сарапшылары, сондай-ақ шетелдік әріптестері арасында үлкен қызығушылық тудыртты. 
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ТҮРКІ ЕЛДЕРІ КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУІ 

3 маусым күні Бакуде Түркі кеңесіне мүше мемлекеттері кеден министрлерінің бесінші 

кездесуі өтті. 

Кездесуге қатысқандар: Түркия Республикасы Кеден және сауда министрінің орынбасары, 

Қырғыз Республикасы Үкімет жанындағы Мемлекеттік кеден қызметінің төрағасы, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің жанындағы Мемлекеттік кіріс комитеті төрағасының 

орынбасары, Әзербайжан Мемлекеттік кеден комитетінің басшысы. 

Конференцияның ашылуында сөз сөйлеген Түркі Кеңесінің Бас хатшысы Рамиль Гасанов 

әзербайжандық тарапқа осы отырысты ұйымдастырғаны үшін алғыс білдіріп, мүше 

мемлекеттердің белсенді қатысуын жоғары бағалады. 

Жалпы қатысушылар кедендік ынтымақтастықтың маңызды мәселелерін талқылап, жұмыс 

тобының жұмыс нәтижелерін қарады. Сондай-ақ Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер 

арасындағы кедендік процедураларды жеңілдету және тездету үшін алдын ала ақпарат алмасу 

саласындағы ынтымақтастық туралы Әзербайжан ұсынған хаттама процесінің басталуы 

құпталды. 
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Халықаралық Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан 

және Түркия мемлекет басшыларының тарапынан құрылды. Ол көне дәуірден қазіргі 

заманға дейінгі түркі әлемінің тілдерін, мәдениетін және тарихын толыққанды 

зерттеуді жүргізеді және оны үйлестіретін халықаралық ұйым болып саналады. Түркі 

академиясы осы саладағы ғылыми қызығушылық білдіретін әлемнің ғылыми-зерттеу 

және білім орталықтарының арасында ынтымақтастық орнатуға ықпал етеді. 
 
www.twesco.org | 57-49-86 

57 Тәүлсiздiл даңғылы, Бейбiтшiлiк және келiсiм сарайы 

Astana, 010000 | Қазақстан 
 

 @intturkicacadem 

https://www.facebook.com/International-Turkic-Academy-832484896847678/ 


