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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 

ақпарат-сараптамалық дайджест. 
 

 

 



 
АСТАНАДА ТҮРКІ КЕҢЕСІ ТУРИЗМ МИНИСТРЛЕРІНІҢ 

ТӨРТІНШІ КЕЗДЕСУІ ӨТТІ 
8 тамызда Қазақстанның елордасы Астана қаласында Түркі кеңесі туризм министрлерінің 

төртінші кездесуі өтті. Басқосуға Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан мен Түркияның 
аталған салаға жауапты министрлері, Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер министрліктерінің 
жоғары лауазымды тұлғалары, сондай-ақ, ұлттық туроператорлардың өкілдері қатысты. 

Кездесудің модераторы міндетін Түркі кеңесі Бас хатшысының орынбасары Өмер 
Коджаман атқарды. Басқосуда туризм саласындағы ынтымақтастықты дамытудың түрлі 
қырлары, Өзбекстан, Түркіменстан және Қытаймен арадағы туризм сферасы бойынша 
қарым-қатынастар, түркітілдес мемлекеттер арасындағы жеңілдетілген визалық режим, 
БҰҰ-ның Дүниежүзілік туризм ұйымымен байланыстарды нығайту мәселелері талқыланды. 

Сонымен қатар, министрлер Жібек жолы бойындағы түркі мемлекеттерінің бай тарихи 
мұраларын насихаттау мақсатын көздейтін «Заманауи Жібек жолы» біріккен турпакетін 
ілгерілету бойынша стратегияны талқылады.  

Бұл турпакет Түркі кеңесі мемлекет басшыларының 2014 жылы Бодрумда (Түркия) өткен 
IV саммитіндегі тапсырмаға сәйкес әзірленген болатын. Турпакет танымын кеңейтуге 
ұмтылатын туристерге Түркі кеңесінің барлық мемлекеттеріне – Әзербайжанға, 
Қазақстанға, Қырғызстан мен Түркияға сапар жасауға мүмкіндік береді. 

Кездесуде министрлер «Заманауи Жібек жолы» бірлескен турпакетінің вебсайтындағы 
жаңалықтардан да хабардар болды. Бұл сайт потенциалды туристердің турпакет пен 
мемлекеттер жайлы кеңірек мағлұмат алуына мүмкіндік жасайды. 



Бұдан бөлек министрлер турпакет аясында 2018 жылдың 31 тамызы мен 6 қыркүйегі 
аралығында Қазақстан мен Қырғызстанда өтетін алғашқы тур жөнінде де хабардар болды. 
Аталған тур кезінде туристерге ІІІ Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты 
ашылуын тамашалау сәті түседі.  

Басқосуда тараптар Түркия респбуликасы Туризм және мәдениет министрлігінің 
қолдауымен жүзеге асып жатқан қызмет көрсету саласында кәсіби тренинг өткізу ұсынысын 
талқылады. Күні бүгінге дейін бұл бағыттағы тренингтерден 1000 нан астам адам өтіпті, ең 
басты ерекшелік – триенингке қатысушылардың жартысынан көбі әйелдер екен. 

Кездесу аясында Түркі кеңесінің туризм бойынша жұмыс тобының 13 ші отырысы да 
ұйымдастырылды. Жиын соңында министрлер жұмыс тобының 13 ші отырысының 
баяндамасын, Түркі кеңесі мемлекеттері туризм министрлерінің 4 ші кездесуінің 
хаттамасын қабылдады. 

  
 

  



 

ӨЗБЕКСТАНДА BUSINESS CITY ІСКЕРЛІК  
ОРТАЛЫҚТАРЫ АШЫЛАДЫ  

 
Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиев «Ел аумағында Business City заманауи іскерлік 

орталықтарын құру бойынша шаралар туралы» қаулыға қол қойды. 
Құжатқа сәйкес Business City іскерлік орталықтары Қарақалпақстанның қалалары мен 

аудандарында, өзге аймақтар мен Ташкент қаласында құрылатын болады. Тиісті аймақтар 
мен қалаларда орталықтар құру туралы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін қабылдануы 
тиіс.  

Орталықтар негізгі туристік бағдарлар бойында заманауи құрылыстар салу, инвесторлар 
үшін тартымдылықты арттыру, орталықтардың сәулеттік келбеті мен абаттандырылуын 
одан әрмен жақсарту, Өзбекстанның қарапайым азаматтары үшін қолайлы жағдай жасау 
мақсатында құрылатын болады.  

Аталған қаулыда іскерлік орталықтардың жобаларын даярлауға отандық және шетелдік 
белді жобалаушылар тартылатындығы айтылған. Жобалар инвесторлардың қатысуымен, 
қайырымдылықтан түскен қаржымен, несиелермен және өзге де қаржы көздерін тарту 
арқылы жүзеге асады. 

Қазіргі таңда Ш.Мирзиеев Business City аумағындағы құрылыстарды жүргізу және 
нысандарды пайдалану бойынша дирекция құруды тапсырған. Өзбекстан Президенті 
Business City бизнес орталықтарының құрылысына энергия үнемдейтін технологияларды 
қолдануды тапсырды. Аталған жоба Өзбекстан экономикасының дамуына айтарлықтай үлес 
қосады.  



 
АШХАБАД МИЛЛИОНДЫҚ ҚАЛАҒА АЙНАЛДЫ 

 

7 тамызда Turkmenportal Түркіменстан астанасы Ашхабад қаласы тұрғындарының саны 
миллионнан асқанын хабарлады. Осыған байланысты қала аумағын кеңейту жоспарлануда. 

Түркіменстан Президенті Гұрбанғұлы Бердымухамедовке қала тұрғындары санының 
өсуі мен шаһар аумағын кеңейту жоспары бойынша астаналық администрация басшысы 
Шамухаммет Дурдылыев баяндап берген. Президент қала аумағын көңейту турасындағы 
идеяны қолдап, бұл мәселені Меджилистің қарауына шығарды. Г.Бердымухаммедовтың 
сөзіне қарағанда Ашхабадта жаңа этрап (аудан) құру қажет. 

Қазіргі таңда қалада алты этрап бар. Олардың екеуі, яғни Абадан мен Рухабат этраптары 
қала құрамына 2013 жылы енген болатын. Жаңа этраптар бұрын Ахал велаятына (облыс) 
қарасты болып келген аумақтарда құрылған-ды. Чандыбил және Арчабил этраптарын түгел, 
Абадан этрапы аумағының бір бөлігін қосу негізінде 2015 жылы қазіргі Арчабил этрапы 
құрылған еді. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін түркімен астанасы тұрғындарының саны тоқтаусыз өсіп 
отырды. Айталық, 1995 жылы Ашхабад қаласында 604,7 мың, 2002 жылы 743 мың, 2005 
жылы 900 мың адам өмір сүріпті.  
 
 

 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАҢА «АЛТЫН АДАМ» ТАБЫЛДЫ 
 

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы «Елеке сазы» қорғандарының біріне 
жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде Қазақстан мен Түркі әлемінің тарихи 
көкжиегін кеңейте түсетін мұра табылды. Қазақстандық танымал археолог Зейнолла 
Самашев басқаратын экспедиция сақ қорғанынан жаңа «Алтын адам тапты» 

«Елеке сазынан» табылған жәдігер жан-жақты қарастырғанда ерекше мұра болып 
саналады. Осынау адам қолы тимеген зираттар біздің дәуірімізге дейінгі 8-7 ғасырлардағы 
ерте сақ кезеңіне тиеселі болып келеді. Антропологтардың айтуына қарағанда қорғанда 17-
18 жас шамасындағы бозбала жерленген. Оның бойы шамамен 165-170 см. 
Антропологиялық типі – жалпылай алғанда европоид, бірақ монголоидтық белгілері де 
кездеседі. 

Қорғандағы барлық жәдігерлер тамаша сақталыпты, сондықтан костюм мен адамның 
сыртқы бейнесінің реконструкциясын жасау мүмкіндігі бар. Жерленген адамның киімі 
басынан аяғына дейін алтын моншақпен көмкерілген. Бозбаланың мойынындағы әшекейден 
оның әлеуметтік статусының жоғары болғаны байқалады. Сонымен бірге бозбаланың 
жанынан қорамсақ пен алтын қыны бар қанжар табылды.  

Қорғандағы сүйек пен заттар өте жақсы сақталған, бұл өз кезегінде сол дәуір 
адамдарының тұрмысы мен өмір бейнесін қалпына келтіретін мәдени-тарихи реконструкция 
жасауға мүмкіндік береді. 
 

 



 

МОҢГОЛИЯДА «АЛТАЙ ХАЛЫҚТАРЫ - 
VII» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМЫ ӨТТІ  

 

6-10 тамызда Моңғолия астанасы Ұланбатыр қаласында «Алтай халықтары -VII: 
салттар-дәстүрлер- әдеп пен заңдар» деген тақырыпта халықаралық симпозиум өтті. 

Симпозиумның негізгі тақырыбы ретінде алтай тілдері шоғырына кіретін, Еуразия 
құрлығының континенталды кеңістігін мекен етіп жатқан халықтардың дәстүрлері, 
салттары, жоралғылары таңдалыпты. Сипозиумға Моңғолия, Қазақстан, Түркия, Ресей, 
АҚШ, Қытай, Жапония, Корея және өзге де елдердің ғалымдары қатысты.  

Ғылыми шараға қатысушылардың арасында Халықаралық Түркі академиясының 
президенті Дархан Қыдырәлі мен академия сарапшысы Нәпіл Бәзілхан болды. 

Алтай тілдері шоғыры халықтарының тілі мен мәдениетіне арналған, тұрақты түрде 
өтетін ғылыми симпозиум заманауи гуманитарлық ғылым саласы ретінде алтаистиканың 
дамуына орасан зор үлес қосады.   


