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Тurkic Weekly Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын 

ұсынады. Тurkic Weekly түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы ӛзекті мәселелері 

бойынша уақтылы ақпарат беріп, объективті талдау жасайды.  

 

Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық 

ақпараттық-сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙДІҢ XIII ӨҢІРАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ФОРУМЫ  

Ӛткен аптада Астанада Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен РФ Президенті Владимир Путиннің 

қатысумен Қазақстан мен Ресейдің XIII ӛңіраралық ынтымақтастық форумы ӛтті. Ел 

президенттерімен қатар Форумға министрліктер мен ведомстволардың, сонымен қатар Ресей 

губернаторлары мен аймақтық әріптестер да қатысты.  

Владимир Путин ӛз сӛзінде Қазақстан мен Ресей қарым-қатынасы стратегиялық серіктестік 

пен одақтастыққа негізделгенін атап ӛтті  «Иә, бірқатар проблемалар бар. Алайда, сауда-

экономикалық айналымға аздаған ӛзгерістер әкелетін мәселелерге қарамастан оларға кӛңіл 

бӛліп, шешетін жолдарды қарастыруымыз керек. Осы орайда бизнес форум ӛткізу жайлы 

бастамаларыңыз ӛзекті және маңызды», - деді Ресей президенті.  

Кездесуде мемлекет басшылары екіжақты қарым-қатынас пен туризм саласындағы байланысты 

дамыту, сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақ аясында ынтымақтастықты нығайту 

мәселелерін талқылады. 

Форум нәтижесінде тараптар Еуразияның магистралды жолдары ӛтетін кӛлік-логистикалық 

кешендерін дамытатын жалпы сомасы 25 млрд долларлық бірнеше жобаны жүргізуге 

уағдаласты. Сондай-ақ, Ресей мен Қазақстан арасында сауда-саттық жасауға кедергі келтіретін 

тосқауылдарды азайту жӛнінде келісілді.  
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  «ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ» ФОРМАТЫНДАҒЫ КЕЗДЕСУ  
Қазанның тӛртінде Брюссельде «Еуропалық одақ және Орталық Азия» форматында Сыртқы істер 

министрлерінің 15-ші кездесуі ӛтті. Кездесуге Қазақстан Сыртқы істер министрі – Ерлан Ыдырысов, 

Қырғызстан министрі – Эрлан Абдылдаев, Ӛзбекстан министрі — Абдулазиз Камилов, Тәжікстан 

министрі — Сироджидин Аслов пен Түрікменстан министрі — Рашид Мередов қатысты.  

Орталық Азияның Сыртқы саясат ведомстволары басшылары ЕО-ның Сыртқы істер және қауіпсіздік 

саясаты жӛніндегі жоғарғы ӛкілі Федерике Могеринимен және ЕО-ның халықаралық қатынас және 

даму мәселелері бойынша комиссары Невен Мимицамен келіссӛздер жүргізді.  

«Еуропа мен Азияның тоғысында жатқан Орталық Азия Еуропалық одақ үшін айрықша маңызға ие. 

Инвестициялар және сауда-саттық, инфрақұрылымдық жобалар мен азаматтарымыз арасындағы ӛзара 

қарым-қатынас арқылы ынтымағымызды нығайтудың сан түрлі жолы бар. ЕО Орталық Азиядағы 

серіктестерімен бірқатар салаларда байланыс орнатқан. Біз кӛршіміз, арамызда мығым байланыс бар. 

Сол себепті де бекіткен ынтымақтастық пен қарым-қатынасты кеңейтіп, бекемдеуге мүдделіміз», - деді 

Ф.Могерини ханым. 

Еуропалық БАҚ таратқан мәліметтерге сәйкес, кездесуде Орталық Азия мемлекеттері мен Еуропалық 

одақ арасындағы байланыстарды жан-жақты дамыту мәселелері талқыланған.   

Айта кету керек, «Еуропалық одақ және Орталық Азия» форматындағы ынтымақтастық стратегиясы 

2007 жылы бекітілген болатын. Стратегия аясындағы аймақтық бағдарламалар тұрақтылық пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, тұрақты экономикалық даму мен кедейлікпен күрес, аймақ ішінде және 

ЕО мен Орталық Азия арасындағы ӛңірлік қарым-қатынас секілді алты бағытты қамтиды: 

Министрлердің келесі отырысы 2017 жылы Ӛзбекстанда ӛтеді.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ТАТАРСТАН ӨКІЛДІГІ АШЫЛДЫ  

Ӛткен аптада Астана қаласында Татарстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы 

ӛкілдігінің ашылу салтанаты ӛтті. Салтанатты шараға Татарстан Президенті Рустам 

Минниханов пен Астана әкімі Әсет Исекешев қатысты. 

Кездесу барысында тараптар ӛзара ынтымақтастық және мәдени-гуманитарлық, іскерлік және 

т.б. салаларда тәжірибе алмасу мәселелерін талқылады.  

«Татарстан Республикасымен тарихи тамырымыз ортақ, бауырластық, сыйластық қарым-

қатынас орнаған. Бүгінде осы дәстүрімізді табысты жалғастырып келеміз. Татарстан Астана 

мен Қазақстанның Ресей Федерациясындағы басты экономикалық серіктестерінің бірі», - деді 

Әсет Исекешев. 

Татарстан президенті «ЭКСПО-2017» халықаралық кӛрме инфрақұрылымы құрылысының 

қарқынын ерекше атап ӛтті. «Астана алдағы дүниежүзілік кӛрмеге шындап дайындалып жатыр, 

бұған кӛзім жетті. Мұнда озық технологиялар пайдаланылып жатыр. Астанада ӛтетін ЭКСПО-

2017 кӛрмесі үздік кӛрмелердің бірі болатынына сенімдімін», - деді Рустам Минниханов. 

Сонымен қатар, тараптар қос Республиканың астаналары бауырлас қалалар болғандықтан 

2017 жылы Астанада Татарстан күндерін ӛткізу мүмкіндігін талқылады. 
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ҚЫРҒЫЗ-ЖАПОН БИЗНЕС ФОРУМЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ  
5-ші қазан күні Қырғызстанда инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне арналған қырғыз-

жапон бизнес форумы болып ӛтті. Форумға Mitsubishi, Panasonic, Nippon Steel, Toyota Tsusho 

секілді 20-дан астам ірі жапон компания ӛкілдері келді 

Аталған шараның басты мақсаты: Қырғызстан мен Жапонияның іскерлік орталарының сауда-

экономикалық ынтымақтастығын жандандыру, сондай-ақ үкіметаралық деңгейде 

инфрақұрылымды дамыту мәселелерін талқылау. Жапонияның Жер, инфрақұрылым, кӛлік 

және туризм вице-министрі Хирофуми Ханаока айтқандай, форум сонымен қатар Жапония 

мен Қырғызстанның іскерлік байланысын нығайтуға кӛмектеседі.  

Қырғыз ақпарат агенттігі таратқан дерекке сәйкес, аталған форум Жапония үкіметінің «Сапалы 

инфрақұрылым үшін серіктестік: Азияның келешегіне инвестициялау» атты бағдарламасы 

шеңберінде ұйымдастырылған. Ол бағдарлама бойынша Жапония үкіметі Азия Даму банкімен 

(АДБ) бірлесіп алдағы 5 жылда Азияның инфрақұрылымдық жобалары үшін 110 млрд доллар 

бӛледі. 

Бизнес форум қорытындысы бойынша екіжақты ынтымақтастық меморандумы бекітіліп, 

Жапония тарапының қолдауымен Қырғызстанда жүзеге асырылатын инфрақұрылымдық 

жобалар нақтыланды.  
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     ЭКСПО-2017 КӨРМЕСІНЕ ДАЙЫНДЫҚ ҚЫЗУ ЖҮРУДЕ 
4-ші қазан күні журналистерге арнайы сұхбат берген «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ басқарма 

тӛрағасының орынбасары Ербол Шорманов ЭКСПО-2017 кӛрмесіне дайындық қызу жүріп жатқанын 

мәлімдеді.  

Е.Шормановтың айтуынша, Астанадағы бүкіләлемдік кӛрмеге 5 миллионнан астам турист келеді деп 

күтілуде. Қоғамдық маркетингтік зерттеуге сәйкес, келушілердің 85% Қазақстан азаматтары болса, 15% 

шетелдіктер болмақ. 

Қытайдың жетекші 3 туристік операторымен ҚХР азаматтары үшін 500 мың билет сатып алу бойынша 

келіссӛздерді аяқтауға жақынбыз», - деді Е.Шорманов. Сонымен қатар «Қазақстан темір жолы» ұлттық 

компаниясымен де 500 мың билет сатып алу туралы келісімшарт жасалған.  

Бұл темір жол билеттері азаматтарға бірден ЭКСПО-ға келуге мүмкіндік береді. «Астананың Ресей 

Федерациясының 19 ӛңірімен темір жол арқылы байланысатынын ескерсек, бұл Ресейден ЭКСПО-ға 

келушілер санын арттыруға ықпал етеді деген үміттеміз. Біз жақсы маршруттар дайындадық, 

қонақтарды кӛрмемізге қатысуға шақырамыз», - деп қорытты Ербол Шорманов. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, «ЭКСПО-2017» кӛрмесі кезінде Астанада 3 мыңға жуық түрлі 

мәдени-ойын-сауықтық іс-шаралар ӛтеді деп жоспарланған. Жалпы 2017 жылы Қазақстанға кӛрмені 

кӛру үшін шетелден 300-500 мың шамасында турист келеді деп күтілуде. Болжам бойынша, әр қонақ 

Қазақстанда 1 мың доллар ақша жаратады. ЭКСПО-кешені Астана қаласы бас жоспарының 

шеңберінде бӛлінген 175 гектар жер аумағында орналасқан.  

 Астанадағы «ЭКСПО-2017» кӛрмесінің басталуына 9 ай қалғанын естеріңізге саламыз. Халықаралық 

кӛрме 2017 жылдың 10-шы маусымы мен 10-шы қыркүйегі аралығында ӛтеді. Ресми түрде қатысушы 

елдерге салынып жатқан павильондардың құрылысы қазан айының соңына дейін аяқталады. Бүгінде 

құрылыс жұмыстарының 85% дайын. ЭКСПО-ның құрылысына 13 мыңнан астам жұмысшы мен 560 

техника бірлігі тартылған.  

 

5 

 



 

ҚЫТАЙ ЮАНІ БЕКИ ТҮСТІ  

Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) директорлар кеңесінің қытай юанін резервтік валюталар 

қатарына енгізу туралы былтырғы жылдың қарашасындағы шешімі 1-ші қазаннан бастап 

күшіне енді.  

ХФҚ таратқан баспасӛз мәлімдемесіне сәйкес, қытай юані резервтік валюталар кәрзіңкесіне 

енген бесінші валюта. Қазанның бірінен бастап ол кәрзіңке 0,58252 АҚШ доллары, 0,38671 

евро, 1,0174 юань, 11,9 иена және 0,085946 фунт стерлингтен құралатын болды. Пайыздық 

үлеске шаққандағы кӛрсеткіш: АҚШ доллары — 41,73%, евро — 30,93%, юань — 10,92%, 

иена — 8,33%, фунт стерлинг — 8,09%. Бұл жерде валюталардың пайыздық үлесі курстарына 

сәйкес ӛзгеріп отырады. Осылайша, юань ә дегеннен жапон иенасы мен британдық фунт-

стерлингтен үстем түсті. 

ХВҚ басшысы Кристин Лагардтың пікірінше, SDR кәрзіңкесінің кеңеюі – Қытай мен 

Халықаралық валюта қоры үшін маңызды тарихи оқиғаға баланады. «Юаньнің резервтік 

валюталар қатарына енуі Қытайдың ақшалай-несиелік, валюталық және қаржылық жүйесіндегі 

реформалардың жемісі, либерализация мен интеграцияның жетістігі, сонымен қатар Қытай 

қаржы нарықтары инфрақұрылымын жентілдірудің жарқын кӛрінісі, - деді К.Лагард ханым.   

Бұл хабарды әлем жұртшылығы белсенді талқылап, әлемдік жаңа резервтік валютаның еруіне 

байланысты артықшылықтар мен қауіп түрлерін қызу талқылай бастады.  

Қытай экономикасының күрт ӛсуіне қатысты кей мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 

қаупі Қытай Халық банкінің әрекеттерінен туып отқанын айта кету керек. Сейсенбі, 4-ші қазан 

күні қытай қаржы реттегіші юаньнің долларға курсын бекемдеді.  

Қытай сарапшылары валюталарының беки түсуін Ханчжоуда 2016 жылдың 4-5 қыркүйегінде 

сәтті ӛткен «үлкен жиырмалық» (G20) саммитімен байланыстырады. Аталған саммитке 

қатысушылар қорытынды коммюникеде қытай юанінің SDR Халықаралық валюта қорының 

резервтік валюталар кәрзіңкесіне қосылуын қолдаған болатын. Қытай қаржыгерлері юаньнің 

бұдан былай да долларға қатысты беки түсетінін болжап отыр.  
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«СОЛТҮСТІК-ОҢТҮСТІК» КӨЛІК ДӘЛІЗІ ТУРАЛЫ  

Бірнеше жыл қатарынан талқыланған «Солтүстік-Оңтүстік» кӛлік дәліз жобасы іске асырыла бастайды. 

Ӛткен аптада Әзербайжанның Экономика министрі Шахин Мустафаев Бакуде Иранның Ішкі істер 

министрі Абдолрез Рахмани Фазлимен кездесті. Кездесуде тараптар Решт-Астара теміржол магистралі 

құрылысын ертерек аяқтауға мүдделі екендіктерін білдірді.   

Әзербайжан Президенті Ильхам Әлиев 4-ші қазан күні «Солтүстік-Оңтүстік» халықаралық кӛлік 

дәлізін іске асыруға қатысты Ниет туралы хаттаманың бекітілгені жайлы жарлыққа қол қойды. 

Жарлықта министрлер кабинетіне аталған Ниет туралы хаттама ережелерін жүзеге асыратын іс-

шараларды атқаруға тапсырма берілген. 

Айта кету керек, теміржол жобасына қатысты негізгі келісімдерге Әзербайжан, Ресей мен Иран 

президенттерінің Бакуде ӛткен үшжақты саммиті барысында қол жеткізілген болатын. Саммитке 

«Солтүстік-Оңтүстік» трансқұрлықтық жобасына қатысушы мемлекеттердің басшылары қатысқан. 

Саммиттің қорытынды құжатында Владимир Путин, Ильхам Әлиев пен Хасан Роухани «Солтүстік-

Оңтүстік» дәлізі Солтүстік Еуропаны Оңтүстік Азиямен байланыстыруға арналған жоба. Ол үшін 

Әзербайжан, Иран мен Ресейдің теміржолдары байланыстырылады. «Солтүстік-Оңтүстік» дәлізі 

жобасының алғашқы кезеңінде жыл сайын 5 млн тонна жүк, ал кейін 10 млн тоннадан астам жүк 

тасымалдануы жоспарланады» деп атап кӛрсеткен.   

Мамандар «Солтүстік-Оңтүстік» дәлізінің негізгі артықшылығы – Ресей, Әзербайжан мен Иран 

аумағын кесіп ӛтетінінінде, сонымен қатар ирандық Бендер-Аббас порты мен Мәскеуді Әзербайжан 

территориясы арқылы байланыстыруында деп атайды. Бұл жоба басқа дәліздердің дамуына оң ықпал 

етеді және бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Қазіргі таңда тараптар Решт-Астара бағыты бойынша 

теміржол тарту жобасын жүзеге асыруға келісті. Жалпы аталған жоба әзербайжандық «Астара» 

теміржол стансасынан Астарачай ӛзеніне дейінгі аралықта 8,3 км құрылыс аумағын қамтуды кӛздеген. . 
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ТҮРКІ ӘЛЕМІНДЕГІ АЙТУЛЫ ШАРАЛАР 
6-7 қазанда Түркия астанасы Анкара қаласында Түркі мемлекеттері тәуелсіздіктерінің 25 

жылдығына арналған халықаралық симпозиум болды. Симпозиумға тәуелсіз түркі 

мемлекеттерінің Түркиядағы елшілері мен Түркі ынтымақтастық ұйымдарының басшылары, 

дипломаттар, кӛрнекті ғалымдар және зиялы қауым ӛкілдері қатысты. 

11 пленарлық отырыста ӛткен жиында қатысушылар Түркі әлемі мемелекеттері арасындағы 

ынтымақтастықты нығайтып, түрлі салада байланысты арттыру мәселелерін сӛз етті. Сонымен 

қатар, түбі бір түркіге ортақ құндылықтар, ортақ тарих пен мәдени ынтымақтастық мәселелері 

бойынша да пікір алмасты.  

Айта кету керек, Түркі кеңесі, TWESCO, ТүркПА, TURKSOY, TIKA, Ататүрік атындағы 

мәдениет, тіл және тарих жоғары құрылымы, Қазақстан Республикасының Түркиядағы 

Елшілігі мен Түрік тарих құрылымының қолдауымен ӛткен айтулы шараның 

ұйымдастырушылары ─ Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

мен Анкара саясаттану және экономикалық зерттеулер орталығы (ASEM). 

Бұдан алдын, 3-ші қазан күні Анкарада Түркі кеңесінің бастамасымен, TURKSOY 

халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен Түркі ынтымақтастық ұйымдарының 3-ші 

үйлестіру жиыны ӛтті. Жиынға Түркі кеңесінің бас хатшысы Рамиль Хасанов, TURKPA Бас 

хатшысы Жандос Асанов, Түркі академиясы халықаралық ұйымының (TWESCO) президенті 

Дархан Қыдырәлі, TURKSOY Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов пен Түркі мәдениеті мен 

мұрасы қорының президенті Гюнай Эфендиева және дипломаттар қатысты. Олар ӛздері 

басқарып отырған ұйымдардың қызметі мен атқарылған жұмыстар жӛнінде баяндап, алдағы 

жоспарларымен бӛлісті. 
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Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және 

Түркия мемлекет басшылары тарапынан құрылды. Академия кӛне 

дәуірден қазіргі заманға дейінгі Түркі әлемінің тілдері, мәдениеті және 

тарихы бойынша жан-жақты зерттеулер жүргізіп, оларды үйлестіретін 

халықаралық ұйым болып табылады. Түркі академиясы Түркі әлемін 

зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында 

ынтымақтастығын арттыруға ықпал етеді.  

www.twesco.org    |    57-49-86 

Тәуелсіздік даңғ., 57, Бейбітшілік және келісім сарайы 

Астана, 010000    |    Қазақстан 

 @intturkicacadem 

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

 


