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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 
ақпараттық-сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ТҮРКИЯ РЕСПУБЛИКА КҮНІН ТОЙЛАДЫ 

29-шы қазан күні Рүркия Республика күнін (Cumhuriyet Bayramı) тойлады. 1923 жылы дәл осы 
күні Түркия Республикасының Конституциясына өзгерістер енгізіліп, нәтижесінде ұлы Осман 
империясы ыдырап, орнына жаңа республика пайда болған еді. 

Түркия Республикасының 93 жылдығына орай Мұстафа Кемаль Ататүрктің мавзолейінде ел 
президенті Реджеп Тайип Ердоғанның, сонымен қатар Парламент спикері Исмаил Кахраман, 
премьер-министр Бинали Йылдырым, бас штаб басшысы Хулуси Акар мен өзге де 
мемлекеттік орган жетекшілерінің қатысуымен ресми салтанатты жиын өтті. .  

Түркия премьер-министрі Бинали Йылдырым 29 қазан күні жаңа конституцияға баса назар 
аударған хабарлама жариялады. Оның пікірінше, жаңа Конституция мемлекетті бұрынғыдан да 
тұрақты, әрі бағынбайтын берік ете түседі.  

Премьер-министр өз жолдауында Республика боп жарияланғалы бері ел дамуы мен 
модернизациялауда орасан өзгерістер болғанына тоқталған. «Заманауи және жаһандық 
құндылықтарға негізделіп жасалатын жаңа Конституция ұлтты ұйыстырып, Республика 
негіздерін бұрынғыдан тұрақты, әрі берік етеді», - деді Б.Йылдырым.  

Ол сонымен қатар, құқыққа басымдық беретін принциптермен ауытқымайтын және 
президенттік басқару жүйесін қолдайтын жаңа демократиялық, еркін Конституциямен бірге 
дамуды жалғастыра беретінін айтты.  

Мерекеге орай түрлі салтанатты, сауықтық іс-шаралар ұйымдастырылып, соңы әдемі отшашуға 
ұласты.  
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БІШКЕКТЕ ШЫҰ ҮКІМЕТ БАСШЫЛАРЫ КЕҢЕСІ ӨТТІ 

 

2-3 қарашада Бішкек қаласында Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына (ШЫҰ) мүше 
мемлекеттердің Үкімет басшылары кеңесінің 15-ші отырысы өтті. Алқалы бақосу нәтижесінде 
он бір келісімге қол қойылып, бірлескен мазмұндама қабылданды. 
 
Спикерлердің бәрі дерлік кеңейтілген отырыс аясында экономикалық және саяси 
байланыстарды арттыратын ынтымақтастықты күшейтіп, сондай-ақ соңғы жылдары аймақтағы 
ең өзекті мәселелердің біріне айналған терроризм мен радикалды ағымдармен күресте күш 
жұмылдыру қажеттігі жөнінде айтты. Қырғызстан Республикасының Премьер-Министрі м.а. 
Сооронбай Жээнбеков қабылданған бірлескен мазмұндама ШЫҰ мүше мемлекеттердің 
көпжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге құлықты екенінің көрсеткіші деді. 
  
Алқалы жиын нәтижесінде ШЫҰ хатшылығының көпжақты сауда-экономикалық 
ынтымақтастық бағдарламасын жүзеге асыру барысы туралы есеп қабылдайтын құжатқа; 2015 
жылғы ШЫҰ бюджетінің орындалуы жайлы және қаржылық есептерге; 2017 жылға арналған 
бюджетке; ұйымның тұрақты органдарына ішкі аудит жүргізу турали комиссия шешіміне, 
бұдан бөлек, ШЫҰ жолдарын дамыту бағдарламасы жобасы жайлы шешімге қол қойылды.  
 
ШЫҰ мүше мемлекеттердің Үкімет басшылары Бішкектегі кездесуде еркін экономикалық 
аймақ құру, көлік инфрақұрылымын дамыту, логистикалық орталықтар құрылысы мен 
бірлескен инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, азық-түлік және энергетикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерін талқылады. ШЫҰ Үкімет басшыларының кезекті 
отырысы 2017 жылы Ресейде өтеді. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ  
РӘСІМДЕУДІ ҚОЛҒА АЛДЫ  

 

Қырғызстан мен Өзбекстан делегациялары бірлескен дала зерттеулерін өткізіп, мемлекеттік 
шекара бойындағы даулы 49 учаскенің мәртебесін талқылады. Бұл кездесулер 22-31 қазанда 
Баткен мен Ошта өтті.  

Өзбекстан СІМ хабарлағандай, басқосу Өзбекстан мен Қырғызстанның үкіметтік 
делегацияларының қырғыз-өзбек мемлекеттік шекарасын делимитациялау мен 
демаркациялауға қатысты жұмыс топтарының кездесуі аясында болған. Кездесу нәтижесінде 
тараптар хаттамаға қол қойды. 

«Кездесу Өзбекстан мен Қырғызстан мемлекет басшыларының 26-шы қазандағы телефон 
арқылы болған әңгімесінің жалғасы болды. Ол кезде ел басшылары екі мемлекеттің құзіретті 
органдары жүргізіп жатқан өзбек-қырғыз мемлекеттік шекарасын делимитациялау мен 
демаркациялауға қатысты ортақ жұмыстардың сәтті аяқталуына мүдделі екендіктерін білдірген 
болатын», - деп хабарлады Өзбекстан СІМ. 

Алдын хабарланғандай, Қырғызстан мен Өзбекстан арасында шекараның 1054 және 1378 
шақырымдары бекітілген еді. Ал, даулы учаскелер саны елуден асады. Бұл көп ретте екі елдің 
шекарашыларының қатысуымен өтетін қақтығыстарға себеп болатын. Соңғы уақыттағы екі 
мемлекет үкіметтерінің арасындағы жақсарған қарым-қатынастар шекара мәселесіндегі даулы 
сұрақтарды шешуді жылдамдатуға сеп болды. Жұмыс топтарының келесі отырысы 
Өзбекстанда өтеді деп жоспарланған. 
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РОГУН СЭС ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛДЫ 

2016 ж. 29 қазанда Вахш өзенінің жағасындағы Рогун қаласында Тәжікстан президенті 
Эмомали Рахмон қатысуымен Рогун су электр станциясы бөгетінің құрылысы басталды. 
Мемлекет басшысы баспасөз қызметінің хабарлауынша, Рогун СЭС бөгет тұрғызу жұмысының 
басталуын елдің үкімет өкілдері, Мәжіліси намояндагон және Мәжіліси милли депутаттары, 
зиялы қауым, жас буын өкілдері бақылаған.  
 
Рогун су электр станциясы – Душанбеден 110 километр жерде орналасқан Вахш өзеніндегі 
саны бойынша тоғызыншы каскад. Жобаға сәйкес СЭС әрқайсысының қуаты 600 МВт 
құрайтын 6 агрегаттан тұратын болады. Су электр станциясы тастан үйілген бөгетінің биіктігі 
335 метрді құрап, әлемдегі ең биік станция болады. Рогун СЭС-і өндірістік қуаты 3600 МВт-қа 
(17 млрд. кВт/ч астам) жетіп, аймақтағы ең ірі станцияға айналмақ. Қазіргі уақытта нысан 
құрылысына 15 мың адам мен 2,1 мың техника бірлігі тартылған. 
 
Эмомали Рахмон түнелдердегі жұмыс барысымен танысып, Вахш арнасының бұрылып, 
аталған түнелдерден өтіп Вахш өзеніне қайта түсуіне куә болды.  
 
Кестеге сәйкес Рогун СЭС бірінші агрегаты 2018 жыл соңында, екіншісі – 2019 жыл сәуірінде 
іске қосылады. Осылайша, 2018 жыл желтоқсанында Рогун СЭС электр қуатын өндіруді 
бастайды. 
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Г.БЕРДІМҰХАМЕДОВТЫҢ РЕСЕЙ  
САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

1-ші қараша күні Түрікменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Ресей басшысы 
Владимир Путиннің шақыртуымен Сочиға барды. Басшылар сауда-экономика саласы мен 
халықаралық мәселелерді қамтыған екіжақты қарым-қатынастың негізгі тұстарын талқылады.  
 
Ресей басшысының айтуы бойынша, қазіргі экономикалық қиындықтарға қарамастан, сауда 
саласында анық оң беталыс байқалған. Тауар айналымының көлемі артқан, ол Путин 
айтқандай, өзара жеткізілім мөлшері тиісті деңгейде екенін білдіреді.  
 
Владимир Путин Ресей мен Түрікменстанның дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 
келесі жылы 25 жыл толатынын еске салды. «Басқа шешілмеген мәселелерді сізбен шағын 
құрамда қарастыруға келістік, - деп айтты РФ президенті, түрікмен әріптесіне қарап. Өз 
кезегінде Бердімұхамедов Путинге шақыртуы үшін алғыс білдіріп, Ресей мен Түрікменстанды 
ғасырларға созылған достық қатынастар байланыстыратынын және Түрікменстан бейтарап ел 
ретінде өз саясатын БҰҰ Жарғысына сай құратынын айтып өтті.  
 
Сонымен қатар, ол Ресей Түрікменстанның стратегиялық әріптесі екеніне ерекше тоқталды. 
Түрікмен басшысы өз кезегінде Владимир Путинді БҰҰ қолдауымен Түрікменстанда өтетін 
Көлік бойынша жаһандық конференцияға қатысуға шақырды. Оның сөзіне сәйкес, 
Түрікменстан Ресеймен көлік транзиттік дәлізін құруға зор мүмкіндіктер бар.   
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БАКУДЕ ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИГЕ АРНАЛҒАН ЖИЫН ӨТТІ 

2016 жылдың 31-ші қазанында Баку қаласындағы Мирза Фатали Ахунзаде атындағы 
Әзербайжан ұлттық кітапханасында ұлы түркі ойшылы Қожа Ахмет Ясауиге арналған 
халықаралық ғылыми конференция өтті. 
 
Ғұлама шайырдың өмірден озғанына 850 жыл толуына байланысты ұйымдастырылған айтулы 
жиынға Әзербайжан, Македония, Қазақстан мен Түркиялық көрнекті ғалымдар мен зиялы 
қауым өкілдері, сонымен қатар ТҮРКСОЙ делегациясы қатысты. 
 
Халықаралық конференцияны ашқан Әзербайжан Ұлттық кітапханасының директоры 
К.Таиров 2016 жылдың ЮНЕСКО шешімімен Ясауи жылы деп жарияланғанын айтты. 
Конференцияға қатысушылар Ясауидің тағылымы мен баға жетпес мұрасы жайлы пайымды 
пікірлерін ортаға салды. 
 
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті басып шығарған кітаптар 
қатысушыларға сый ретінде таратылды. Халықаралық конференция аясында «Қожа Ахмет 
Ясауи – Түркі әлемінің ұлы әдебиетшісі» атты кітап көрмесі ұйымдастырылғанын да атап өту 
керек. 
 
Жалпы екі сессияға бөлінген конференцияда жергілікті және шетелдік түрколог-ғалымдар 
тақырыпқа сай ғылыми баяндамалар жасады. 
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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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