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Değerli Okuyucular,

AYHABER, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin haber 
dergisi… 1997’den bu yana 34 sayıdır, üniversi-
temizin tarihine ve bir ölçüde doksanlı yıllardan 
sonra başlayan yeni sürece  notlar düşmektedir. 
35. sayıda ise, yeni bir heyecan ve yeni bir viz-
yonla karşınıza çıkıyoruz. 

Ahmet Yesevi meşalesi,  asırlardır kaderin farklı 
zaman ve zeminlere savurduğu Türk Ata’nın ev-
latlarının gönül dünyasını ışıl ışıl aydınlatmaya 
devam etmektedir. AYHABER, bu meşaleyi bil-
gelik, erdem ve cesaretle daha güçlü bir şekilde 
geleceğe taşıma çabamızda; Mütevelli Heyet 
Başkanlığımızdan üniversitemizin en küçük biri-
mine kadar,  ilmî, kültürel, akademik, idari çalış-
malarının sergilendiği bir vitrin olacaktır. Yılda iki 
sayı çıkarmayı hedeflediğimiz bu bültende, bu 
çerçevede üniversite mensuplarımızın katkıları-
nın daha da artmasını ümit etmekteyiz.

Bu vesileyle, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, uluslar 
arası ölçütlerde rekabet gücü yüksek bir kurum 
hâline getirerek; bilgelik, erdem ve cesaretle 
köklü geçmiş ile güçlü gelecek arasında güçlü 
bir köprü yapma yolundaki çabalarımızda,  siz-
lerin de ilgilerinizi  esirgememeniz ümidiyle   en 
içten selam ve saygılarımı sunuyor; bültenin ha-
zırlanmasında katkıda bulunan mensuplarımıza 
yazı işleri Müdürümüz Mustafa Yeşilyurt’un şah-
sında teşekkür ediyorum.    

Prof.Dr. Osman Horata
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ATAMALAR

�96� yılında Denizli’de doğdu. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Hacettepe Üniversitesi’nde başladı. Yüksek 
lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. �990’da Yrd. Doç., �997’de Doçent, 2003 
yılında ise Profesör oldu. �995-�996’da Konstanta (Romanya) Ovidius Üniversitesi’nde görev 
yaptı. 

Hacettepe Üniversitesi TDE Bölüm Başkan yardımcılığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği 
görevlerinde bulundu. 

�6.08.2006 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Baş-
kanlığına atandı. �7.��.2006-05.09.2007 tarihleri arasında Atatürk Araştırma Merkezi Başkan-
lığı görevine de vekâlet etti.

08.03.2008’de Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığına atanan Horata, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı görevini de sürdürmektedir. 

“Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi” Yürütme Kurulu üyeliği, Türk Edebiyatı ve Tarihi Pro-
jesi Genel Editör yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi 
Yürütme Kurulu üyesi olarak Elgankan Vakfı’nın 2007 yılında Türk Kültür Araştırmaları Ödü-
lüne layık görüldü.

2003-2006 yılları arasında ‘bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi’ editörlüğü görevini yü-
rüten Horata, çok sayıda bilimsel toplantıda düzenleme kurulu başkanlığı yaptı. Horata’nın 
basılı 4 kitabının yanında yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi 
bulunmaktadır.  

Horata, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. OSMAN HORATA

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığına, hâlen AKDTYK Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman HORATA 
atandı. 

Sayın HORATA’nın ataması, Üniversite Tüzüğümüzün 4. maddesi uyarınca Cum-
hurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından yapıldı. Atama kararı, Resmi 
Gazete’nin 8 Mart 2008 Cumartesi gün ve 26810 sayılı Mükerrer sayısında ya-
yımlandı.

Prof. Horata, 2002-2006 yılları arasında Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından 
yayımlanan “bilig- Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi” editörlüğü görevini yü-
rütmüştü. 

Mütevelli Heyet Başkanımıza, Yesevi meşalesini geleceğe taşıma yolunda üstlen-
diği bu görevde Yesevi ailesi olarak başarılar dileriz.

PROF.DR.
OSMAN HORATA 
ÜNİVERSİTEMİZ
MÜTEVELLİ HEYET
BAŞKANL�Ğ�NA 
ATAND�
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BAŞKANDAN İLK MESAJ 
Prof. Dr. Osman 

HORATA, 
Üniversitemiz 

Mütevelli Heyet 
Başkanlığına 

atanması 
sebebiyle bir 

mesaj yayınladı. 

“Sayın Cumhurbaşkanımız Abdul-
lah Gül’ün yüksek tensipleriyle, 

yürütmekte olduğum Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı’na ilaveten, 
08.03.2008’de “Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanlığı” da şah-
sıma tevdi edilmiştir. Öncelikle Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, teveccühleri için 
teşekkürlerimi arz ederim.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nur-
sultan Nazarbayev tarafından, Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasından önce, 
1991’de temelleri atılan H. Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniver-
sitesi, 1992’de Türkiye ve Kazakistan 
Cumhuriyetleri arasında imzalanan 
ikili anlaşma ile bugünkü yapısını ka-
zanmıştır. Bu anlaşma gereği, üniver-
site, Türkiye ve Kazakistan tarafından 
atanan on kişilik bir Mütevelli Heyet 
tarafından yönetilmekte ve tüzük 
gereği üyelerde, yüksek düzeyde bü-
rokrat olma şartı aranmaktadır. Mer-
kezi Kazakistan’ın Türkistan kentinde 
bulunan üniversitenin dört ayrı şehre 
yayılan yerleşkelerinde, şu an yaklaşık 
31.000 öğrenci öğrenim görmektedir. 
Bunların (1978’i TÜRTEP olmak üzere) 
2338’ini Türkiyeli, 1.167’sini ise diğer 
Türk devlet ve topluluklarından gelen 
öğrenciler oluşturmaktadır.

Küçük de olsa bazı faaliyetlerinde 
bir harcım bulunan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde, atılan bu güçlü te-
meller üzerinde yeni tuğlalar örmek 
ve Ahmet Yesevi meşalesini geleceğe 
daha güçlü bir şekilde taşımak amacıy-
la görev almış bulunmaktayım.

Üniversitemizin temel görevi, eğitim 
ve araştırma faaliyetlerinde evrensel 
ölçütleri yakalayarak; toplumsal sorun-
lara duyarlı, tarih bilincine, bilimsel ve 
analitik düşünce yeteneğine sahip, ça-
ğın ruhunu özümsemiş, Atatürk’ün ifa-
desiyle, Türk kültürünü  çağdaş mede-
niyetler seviyesinin üstüne çıkaracak, 
fikri hür, vicdanı hür, demokratik ve 
laik düşünceli bireyler yetiştirmektir. 
Bunun yanında, Türk topluluklarının 
ortak değerler etrafında birleşmesinin 
temellerini atan Ahmet Yesevi ruhunu 

yaşatmak; Türk devlet ve toplulukları 
arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin, 
bilimsel ve kültürel alt yapısını oluştur-
mak gibi önemli bir misyon da yüklen-
miştir.

Kuruluşundan bu yana, bu hedefler 
doğrultusunda önemli mesafe katedil-
mesine karşılık, zamanın beklentileri-
ni karşılamaktan uzak idari ve hukuki 
yapı, üniversitenin rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gü-
zide kurumun, kuruluş felsefesine uy-
gun bir şekilde, 21. yüzyılda Türk dev-
let ve toplulukları arasındaki bilimsel 
ve kültürel ilişkilerin geleceğini şekil-
lendiren güçlü bir köprü olma işlevini 
yerine getirebilmesi, öğrencisinden 
öğretim üyesine, Rektöründen Müte-
velli Heyet Başkanına kadar herkese 
önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Bütün bunların bilinciyle, kaynaklarını, 
önceliklerine göre etkin ve verimli kul-
lanan, stratejik planlamaya ve sürekli 
gelişime dayalı, katılımcı, şeffaf, dina-
mik bir yönetim anlayışıyla; Üniversi-
temizi rekabet gücü yüksek bir kurum 
haline getirmek, bu kurumu yarınlara 
taşıyabilmenin temel koşuludur.

Meslek hayatım boyunca, bir öğretim 
üyesi ve bilim adamı olarak, alanıma 
ve ülkeme karşı sorumluluğumu ve 
bana tevdi edilen görevleri, Atatürk’ün 
Cumhuriyetimizi tam bağımsız, hür, 
haysiyetli bir şekilde yaşatma ideali 
doğrultusunda, en üst düzeyde yeri-
ne getirebilme çabası içinde oldum. 
Bundan sonra da, aynı inançla, ülkeme 
ve milletimize hizmet borcunu yerine 
getirmeye çalışacağımı, bizleri bu he-
deften alıkoyacak hiç bir polemik ve 
tartışma içinde olmayacağımı hatırla-
tarak; öğrencisinden rektörüne kadar 
Ahmet Yesevi ailesine en içten sevgile-
rimi; Prof. Dr. Mustafa İsen başta olmak 
üzere birlikte atandığımız Mütevelli 
Heyet Üyesi arkadaşlarım Dr. Hakan 
Fidan, Naci Ağbal ve Prof.Dr. Muhittin 
Şimşek’e tebriklerimi; önceki müte-
velli heyet üyelerine, Başkanlar sayın 
Çetin Doğan ve sayın Namık Kemal 
Zeybek’in şahsında değerli hizmetleri 
için teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla” 
Prof.Dr. Osman HORATA
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MÜTEVELLİ HEYET 
ÜYELİKLERİNE 
ATAMA Mütevelli Heyet Üyeliği görevini yürüten 

Prof. Dr. Rıza Ayhan, Dr. Öner Kabasakal 
ve Feyzullah Budak’ın yerlerine, Üniversite 
Tüzüğümüzün 4. maddesi uyarınca, Bakan-
lar Kurulunca yeniden atamalar yapıldı. Mü-
tevelli Heyet Üyeliği devam eden Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteri Prof.Dr. Mustafa 
İsen ile birlikte; T.C. Resmi Gazete’nin 8 Mart 
2008 gün ve 26810 sayılı Mükerrer sayısında 
yayımlanan karara göre; YÖK Denetleme Ku-
rulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, TİKA eski 
Başkanı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 
Dr. Hakan Fidan ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve 
Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal, Mü-
tevelli Heyetin Türkiye tarafı üyeleri olarak 
belirlendi.

Üniversitemiz 
Mütevelli 
Heyet 
Başkanlığı 
ile birlikte, 
Mütevelli 
Heyet 
üyeliklerine 
de yeniden 
atamalar 
yapıldı.

�953’de Adapazarı’nda doğdu. Atatürk 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. �98� 
-�983 yılları arasında Belgrad Üniversitesi Fi-
loloji Fakültesi Doğu Dilleri Bölümünde öğ-
retim elemanı olarak görev yaptı. �983’de 
Yrd.Doç., �988’de Doçent, �994’de ise Profe-
sör oldu. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanlığı 
(G.Ü. TÖMER) görevinde bulundu. 

Prof.Dr. İsen, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü’nde müdürlük, Gazi 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 
Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık görev-
lerinde bulundu. 2000 yılında Başkent 
Üniversitesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
münü kurdu. 

�7 Aralık 2002 tarihinde Kültür Bakanlı-
ğı Müsteşarlığına, �7.6.2003 tarihinde de 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına 
tayin edildi. 

2007 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. 

4.4.2003 tarihinde üniversitemiz Mütevelli 
Heyet Üyeliğine atanan Prof.Dr. İsen’in Türk 
Edebiyatı ve Balkanlarda Türk kültürü ile 
ilgili yayımlanmış çok sayıda makale ve bil-
dirisi bulunmaktadır. 

Prof.Dr. İsen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof.Dr. MUSTAFA İSEN

�965 yılında Gaziantep/Nizip’te doğdu. 
Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde 
tamamladı.  �987 yılında Marmara Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine 
Eğitimi Anabilim Dalında, �988 yılında ise 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
yüksek lisans yaptı.  Şimşek, �990 yılında 
Dr, �993 yılında Yard.Doç., �994 yılında 
Doç. ve �999 yılında Profesör oldu. �998 
yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji 
Uygulama Merkezi Müdürlüğüne atandı.  
Şimşek’in yurt içi ve yurt dışında yayım-
lanmış �00’den fazla makalesi, 8 adet kita-
bı bulunmaktadır.

8 Mart 2008 tarihinde Üniversitemiz Mü-
tevelli Heyet üyeliğine atanan Şimşek, 
hâlen YÖK Denetleme Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

Prof.Dr. Şimşek, evli iki çocuk babasıdır.

Prof.Dr. MUHİTTİN ŞİMŞEK
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Bilgelik, erdem ve cesaretle, 
köklü geçmişten,
güçlü geleceğe... 

Ahmet Yesevi Üniversitesi

BAŞKAN ve
ÜYELERİMİZ,

ATA’N�N HUZURUNDA

Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine 
atanan Prof. Dr. Osman HORATA, bera-

berinde Mütevelli Heyet üyelerimiz Prof.Dr. 
Mustafa İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Naci 
Ağbal, Dr. Hakan Fidan ve bir grup Mütevelli 
Heyet çalışanları ile birlikte 10 Mart 2008 Pa-
zartesi günü saat: 09.30’da Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koydu.  Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman HORATA, Anıtka-
bir özel defterini de imzaladı. Sayın Horata, 
Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,
Türk kültürünü, idealleriniz doğrultusunda “âtinin yüksek medeniyet ufkunda bir güneş gibi” doğ-
duracak, demokratik, laik ve hür düşünceli bireyler yetiştirmek ve asırlar önce Ahmet Yesevi’nin 
yaktığı birlik ve hoşgörü meşalesini, geleceğe güçlü bir şekilde taşımak amacıyla kurulan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri olarak; 
bizlere tevdi edilen bu görevleri, Cumhuriyetimizi tam bağımsız, hür, haysiyetli bir şekilde yaşatma 
ideali doğrultusunda, en üst düzeyde yerine getirebilme çabası içinde olacağımızı ifade eder, yük-
sek huzurlarınızda saygıyla eğiliriz.

�968 yılında Ankara’da doğdu. University 
of Maryland University College’den Yöne-
tim ve Siyaset Bilimi üzerine lisans dere-
celeri aldı. Bilkent Üniversitesi’nde yüksek 
lisans ve doktora yaptı. Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu (Viyana), Birleşmiş Millet-
ler Silahsızlanma Enstitüsü (Cenevre) ve 
Verification Technologies Research Cen-
ter (Londra) da akademik araştırmalarda 
bulundu. 

�986–200� yılları arasında �5 yıl süreyle 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptı. 
Almanya’da bulunan NATO Süratli Reak-
siyon Kolordusu Karargâhı’nda yurtdışı 
görevinde bulundu. 

200�–2003 yılları arasında Avustralya 
Büyükelçiliği’nde Kıdemli Siyasi ve Ekono-
mik Danışman olarak çalıştı. 

2003-2007 (Kasım) yılları arasında Başba-
kanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı görevini yürüttü. 

�4 Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müs-
teşar Yardımcılığına atandı. 

8 Mart 2008 tarihinde Üniversitemiz Mü-
tevelli Heyet Üyeliğine atanan Dr. Fidan, 
hâlen Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı 
görevini sürdürmektedir. 

Dr. Fidan, evli ve üç çocuk babasıdır.  

Dr. HAKAN FİDAN

�968 yılında Bayburt’ta doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümünden �989 yılında me-
zun oldu. �996–�998 yılları arasında İn-
giltere Exeter Üniversitesi İş idaresi Genel 
İşletme Yönetimi (MBA) programını bitir-
di. Kamuda �989 yılında Maliye Müfettiş 
Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılı-
na kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra 
Gelirler Genel Müdürlüğünde 2003- 2005 
yıllarında Daire Başkanlığı, 2005 yılında 
Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevle-
rinde bulundu. 

8 Mart 2008 tarihinde üniversitemiz Mü-
tevelli Heyet Üyeliğine atanan Naci AĞ-
BAL, THY Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı 
sıra Halen Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü görevini sür-
dürmektedir. 

Ağbal, evli ve iki çocuk babasıdır.  

NACİ AĞBAL

AT
AM
AL
AR
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BAŞKAN ve
ÜYELERİMİZ,

ATA’N�N HUZURUNDA

Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine 
atanan Prof. Dr. Osman HORATA, bera-

berinde Mütevelli Heyet üyelerimiz Prof.Dr. 
Mustafa İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Naci 
Ağbal, Dr. Hakan Fidan ve bir grup Mütevelli 
Heyet çalışanları ile birlikte 10 Mart 2008 Pa-
zartesi günü saat: 09.30’da Anıtkabir’i ziyaret 
ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
mozolesine çelenk koydu.  Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman HORATA, Anıtka-
bir özel defterini de imzaladı. Sayın Horata, 
Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,
Türk kültürünü, idealleriniz doğrultusunda “âtinin yüksek medeniyet ufkunda bir güneş gibi” doğ-
duracak, demokratik, laik ve hür düşünceli bireyler yetiştirmek ve asırlar önce Ahmet Yesevi’nin 
yaktığı birlik ve hoşgörü meşalesini, geleceğe güçlü bir şekilde taşımak amacıyla kurulan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri olarak; 
bizlere tevdi edilen bu görevleri, Cumhuriyetimizi tam bağımsız, hür, haysiyetli bir şekilde yaşatma 
ideali doğrultusunda, en üst düzeyde yerine getirebilme çabası içinde olacağımızı ifade eder, yük-
sek huzurlarınızda saygıyla eğiliriz.

ETKINLIKLER
.
.
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MÜTEVELLİ HEYET
ESKİ ÜYELERİNE PLAKET
“Kamu Hizmeti bir bayrak yarışıdır. Görevi 
ehil kişilere devretmekten mutluyuz.”

MÜTEVELLİ HEYET
BAŞKANL�Ğ�NDA 

DEVİR-TESLİM

Üniversitemiz Mütevelli 
Heyet Başkanlığına 

atanan Prof.Dr. Osman 
Horata, görevi 9 Mart 
2008 Pazar günü dü-
zenlenen bir törenle 
Çetin Doğan’dan dev-
raldı. 

Mütevelli Heyet Başkan-
lığı personelinin de hazır 
bulunduğu tören başlan-
gıcında Yesevi Sanat Top-
luluğu tarafından, Kazak 
geleneklerine göre “hoş 
geldiniz” şarkısı seslendi-
rildi ve kendisine çiçek takdim edildi.

Mütevelli Heyet Başkanımız Horata, devir-teslim 
töreninde yaptığı kısa konuşmada; “Küçük de olsa 
bazı faaliyetlerinde harcım bulunan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde, atılan bu güçlü temeller üzerinde 
yeni tuğlalar örmeye ve Ahmet Yesevi meşalesini 
geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaya çalışa-
cağım dedi ve bugüne kadar yaptığı hizmetler için 
Sayın Çetin Doğan’a teşekkür etti ve bundan sonra 
da kendilerinin deneyimlerinden istifade edecek-
lerini söyledi. Ardından hizmetlerinin anısına Sayın 
Doğan’a bir hediye takdim etti.

Sayın Doğan da, görevi gönül huzuru ile devretti-
ğini söyledi.  Mütevelli Heyet Başkanımıza, Üniver-
sitemiz Rektörlük Ankara Temsilcisi Bakıt Baymu-
hanov tarafından Kazak geleneklerine göre Kazak 
milli giysisi “Çapan” giydirildi.

Üniversitemiz Mütevelli Heyetine 8 Mart 2008 
tarihinde yeniden yapılan atamalardan sonra 

Mütevelli Heyet üyelikleri sona eren eski üyelerimiz, 
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof.Dr. Osman Horata’yı 
ziyaret ederek, bu göreve atanmalarından dolayı kut-
ladılar.

15 Nisan 2008 Salı günü gerçekleşen görüşmeye Prof.
Dr. Rıza Ayhan, Dr. Öner Kabasakal ve Feyzullah Bu-
dak katıldı.

Görüşmede eski üyelerimiz, hatıralarını ve üniversite-
mizin geleceği ile ilgili düşüncelerini paylaştılar. 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof.Dr. Osman Horata 
da, Mütevelli Heyet eski üyelerimizin, üniversitemizle 
ilgili edindikleri bilgi birikimi ve tecrübelerinden her 
zaman faydalanmak istediklerini belirtti. Sayın Ho-
rata, Ahmet Yesevi inancını özümseyen ve bu ideal 
uğrunda hizmet eden herkese müteşekkir olduğunu 
ifade etti. Görüşme sonrasında ise kendilerine hizmet 
anısı olarak birer plaket takdim etti.

Görev süresi dolan Heyet üyelerimiz de, kamu hizme-
tinin bir bayrak yarışı olduğunu, görevi ehil kişilere 
devrettikleri için gözlerinin arkada kalmayacağını, 
bundan sonra da her türlü destek ve yardıma hazır 
olduklarını ifade ettiler.

Mütevelli Heyetin çok kıymetli eski üyelerine, üniver-
sitemiz için bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra 
da yapacakları katkılar için teşekkür ediyor, baht açık-
lığı ve sağlık dolu günler diliyoruz.

ETK
INL
IKL
ER

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığına 
atanan Prof.Dr. Osman Horata, görevi 

9 Mart 2008 Pazar günü düzenlenen bir törenle 
Çetin Doğan’dan devraldı. 

.
.
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REKTÖR  BİRİNCİ YARD�MC�L�Ğ�NA  ATAMA

Üniversitemiz 
Rektör I. 

Yardımcılığına, 
Erciyes 

Üniversitesi İİBF 
dekanı Prof.Dr. 

Mahir Nakip 
atandı.

Ü niversitemiz Tüzüğünün 10. maddesi-
ne göre, Prof.Dr. Mahir Nakip’in Rektör 

Birinci Yardımcılığına atanması, YÖK Genel 
Kurulu’nun 4 Haziran 2008 tarihli toplantısın-
da kararlaştırıldı. Prof.Dr. Mahir Nakip, bu gö-
reve beş yıllık bir dönem için atandı.

Prof.Dr. Mahir Nakip, üniversitemiz Rektör I. 
Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla bir 
mesaj yayınladı. 

“Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Güzide Camiası. 
Altı yıl sonra tekrar aranızdayım. Türk Dünyasını 
bir ağ gibi birbirine bağlayan bu üniversitede 
yapılacak çok işler vardır. Üniversitemizin, 
adına layık, uluslararası standartlara uygun 
ve kendisine çizilen misyon doğrultusunda 
hızlı adımlar atması gerektiğine inanıyorum. 
Bu adımları, Kazak dostlarımızla birlikte 
azimli bir hamleyle ancak atabiliriz. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin her kademesinde 
hizmet veren bütün çalışanları saygı ile selamlar, 
yeni dönemin Üniversitemize ve Türk dünyasına 
hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Mâhir NAKİP �952’de Kerkük’te doğdu. �976 yılın-
da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 
mezun oldu. �979 yılında istatistik dalında yüksek 
lisansını, �985 yılında da Gazi Üniversitesi’nde 
Pazarlama Anabilim Dalında doktorasını tamam-
ladı. �986-87 eğitim döneminde Buffalo State 
University’de lisan ve Uygulamalı Pazarlama kurs-
ları gördü.

�99� yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi’nde 
yardımcı doçent olarak atandı. �992-93 döne-
minde Azerbaycan Halk Tasarrufatını İdare Etme 
Enstitüsü’ne bağlı İşletme Fakültesi’nde dekan 
yardımcısı olarak çalıştı. �994 yılında doçent oldu. 
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
altı yıl Müzik Bölüm Başkanlığı ve aynı fakültede 
dekan yardımcılığının yanında bir yıl da bu fa-
kültenin dekanlığını yaptı. �999 yılında profesör 
oldu. 2000-2002 yılları arasında Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde idari ve mali işlerden sorumlu rek-
tör yardımcısı olarak görev yaptı. Eylül 2004-Eylül 
2007 tarihleri arasında Nevşehir İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi dekanı, Eylül 2007-Haziran 2008 
tarihleri arasında da Erciyes Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüt-
tü. Bunun yanında 2003-2008 yılları arasında TİKA 
ve Başbakanlık müşavirliği görevinde bulundu.

Mesleki alanda 29 Türkçe, 8 İngilizce, 2 Arapça ma-
kalesi ve 8 Türkçe kitabı bulunan Mahir Nakip’in 
meslek dışı 6 Türkçe bir de Arapça kitabı bulun-
maktadır. Ayrıca meslek dışı 89 Türkçe, 5 Arapça 
ve 2 de İngilizce makalesi yayımlanmıştır.

Evli olan Nakip’in, Gülbala ve Aybala adında iki kızı 
bulunmaktadır.

Prof.Dr. MAHİR NAKİP

Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan KAZ-
DAĞLI, Üniversitemize Akademik konularda yardımcı olmak 

üzere Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı oldu. Çeşitli üniversiteler-
de Dekanlık, Rektör Yardımcılığı ve Pamukkale Üniversitesi Rektör-
lüğü görevinde de bulunan Sayın KAZDAĞLI, Üniversitemiz Akade-
mik altyapısının geliştirilmesi konularında danışmanlık yapacak. 

Sayın Kazdağlı’ya, Üniversitemiz eğitim - öğretim kalitemizin yük-
seltilmesi ve Türkiye üniversitelerinin bilgi birikimi ve tecrubeleri-
nin üniversitemize aktarılmasıı yönünde yapacağı çalışmalar için 
şimdiden teşekkür ediyor, Yesevi ailesine hoşgeldiniz diyoruz.

PROF.DR. HASAN KAZDAĞL�
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN DAN�ŞMAN� OLDU

ATAMALAR
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PROF.DR. FAHRETTİN ARSLAN 
TÜRTEP BAŞKANL�Ğ�NA
ATAND�
Üniversitemiz Türkistan Uzaktan Eğitim Fakül-

tesi, TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle Eğitim Prog-
ramları) Başkanlığına, İstanbul Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof.Dr. Fahrettin ARSLAN atandı.  Prof.Dr. 
Önder Özkazanç’dan boşalan TÜRTEP Başkanlığına 
atanan Prof. Arslan,  bir süredir TÜRTEP’de akade-
mik danışman olarak görev yapıyordu. Bilgisayar 
ve Matematik bilimlerinin, uzaktan eğitim ve öğre-
tim yöntemlerindeki yenilikler üzerine çalışmaları 
bulunan Prof. Arslan, bu görevine 5 Haziran 2008 
tarihinde başladı.

�954 yılında Batman’da doğdu. Lisans ve Y. Lisansı-
nı, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik/Elektronik Bö-
lümünde, Doktorasını ise yine aynı üniversitenin 
Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Anabilim dalında 
tamamladı. 

ABD’de Lousiana State Üniversitesi Elektrik Bölü-
münde 2 yıl süreyle araştırmalarda bulundu. �975-
�986 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik 
Bölümünde asistan, uzman ve öğretim görevlisi 
olarak çalıştı. �986-�987 yıllarında; İngiltere, Bolton 
of Higher Education okulunda ve ABD Southern 
�llinois Üniversitesi’nde; YÖK Dünya Bankası des-
teğiyle Meslek Yüksekokulların geliştirilmesi ko-
nusunda Öğretim Görevlisi olarak araştırmalarda 
bulundu. �988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Meslek 
Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

ABD’de Delaware Technical College’inde Bilgisayar 
ve Matematik bilimlerinin, uzaktan eğitim ve öğ-
retim yöntemlerindeki yenilikler üzerine interaktif 
olarak ders verdi. �989 yılından bu yana İstanbul 
Üniversitesinin çeşitli kademelerinde müdürlük ve 
senato üyeliği yapan Prof. Arslan, hâlen aynı üni-
versitenin Endüstriyel Otomasyon Programı’nda 
Yönetici ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmak-
tadır.

Uluslararası ve ulusal düzeyde; Fiziksel Sistemlerin 
Modellenmesi, Bilgisayar Destekli Eğitim ve öğre-
tim konusunda çok sayıda Makale ve Bildirileri ya-
yımlanan Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır. 

Prof.Dr. FAHRETTİN ARSLAN

İDARİ VE MALİ İŞLERDEN 
SORUMLU REKTÖR

YARD�MC�L�Ğ�NA ATAMA

�955 K.Maraş/Pazarcık doğumlu olan Tekşen, 
Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünden 
�975 yılında mezun oldu. Hizmet içi eğitime yö-
nelik bireysel öğretim programları hazırlama ko-
nusunda Kanada’da 4 ay süreyle eğitim alan Tek-
şen, Türkiye’de ilk kez bu yöntemin uygulanması 
konusundaki çalışmaları başlattı. Yüksek Lisansını 
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ya-
pan Tekşen, aynı üniversitede doktorasını tamam-
ladı. Paris Pantheon-Sorbonne Üniversitesi’nde 
Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar 
konusunda Araştırma Programına katılan Tekşen, 
daha sonra sırasıyla; Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığında uzmanlık, Daire Başkanlığı ve Ge-
nel Müdür Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Kültür Bakanlığında Bakan müşavirliği 
görevlerinde bulundu.

Çeşitli basın-yayın kuruluşlarında ve yayınevlerin-
de yayın yöneticiliği, editörlük, yazarlık, metin ve 
senaryo yazarlığı, çevirmenlik, hikaye yazarlığı ve 
edebiyat eleştirmenliği yapan Tekşen, TİKA tara-
fından Tiran, Üsküp ve Podgorista Program Koor-
dinatörlüklerinde bulundu.

2004-2006 yıllarında TİKA Başkan Yardımcılığı gö-
revini yürüten  Tekşen, 33 yıllık çalışma hayatından 
sonra 2008 yılında emekliye ayrıldı. Üniversitemi-
zin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcı-
lığı görevini üstlenen Tekşen, bu görevine 7 Nisan 
2008 tarihinde başladı.

Tekşen, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Dr. ADNAN TEKŞEN

Üniversitemizin İdari ve Mali İşlerden So-
rumlu Rektör Yardımcılığına, Dr. Adnan 

Tekşen atandı. Ülkemizi yurt dışında uzun 
yıllar başarıyla temsil eden ve bu konuda 
büyük tecrübe sahibi olan Dr. Tekşen, İdari 
ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı 
sıfatıyla Genel Sekreterlik görevini yürüte-
cek. Sayın Tekşen’e, Yesevi ailesine hoşgeldi-
niz diyoruz.

AT
AM
AL
AR
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Türk Dünyasının Büyük Kaybı
CENGİZ AYTMATOV
DÜNYAYA VEDA ETTİ

İlk öyküsü “Gazeteci Dzüyo” 1954 yılında yayınlandı. Büyük 
yaratıcı yeteneği dolayısıyla 1956’da Moskova’daki Yüksek 
Edebiyat Kursları’na kabul edildi. Burada yaratıcı yazarlık 
dersleri aldı. “Cemile” adlı öyküsü, Sovyetlerin en önem-
li dergisi Novy Mir’de 1958 yılında yayınlandı. Aragon’un 
Fransızcaya çevirisi ve hakkındaki yazıda, Cemile’yi ‘Dün-
yanın en iyi aşk öyküsü’ diye betimlemesi, bir anda bütün 
dünyanın onu tanımasını sağladı. 

Bu büyük yazarın eserlerinden bazıları: Yüzyüze (1953), Er-
ken Gelen Turnalar (1957), Cemile (1958), Oğulla Buluşma 
(1969), Toprak Ana (1963), Yıldırım Sesli Manasçı (1990), 
Gün Uzar Yüzyıl Olur (1980), Dişi Kurdun Rüyaları (1990), 
Kassandra Damgası (1995), Selvi Boylum Al Yazmalım …

Büyük sanatkârlar, insanlığın ortak değerleridir. Bu neden-
le Aytmatov’un ölümü insanlık için bir kayıp olmuştur. Baş-
ta ailesi, Kırgız halkı olmak üzere, tüm insanlığa başsağlığı 
diliyoruz. 

Büyük 
sanatkârlar, 

insanlığın ortak 
değerleridir. 
Bu nedenle 

Aytmatov’un 
ölümü, insanlık 
için bir kayıptır. 

Eserleri 157 dile çevrilen, dün-
yanın en büyük romancıla-

rından biri olan Cengiz Aytma-
tov, 80. doğum yıldönümünü 
kutlamaya hazırlandığımız bir 
dönemde, 10 Haziran 2008 günü 
dünyaya veda etti.

Aytmatov, 1928 yılında 
Kırgızistan’ın Talas bölgesindeki 
Şeker köyünde dünyaya geldi. 
Baba tarafından Kırgız, anne 
tarafından Tatar’dı. Babasının 
görevi nedeniyle ilköğrenimi-
ne Moskova’da başladı, ancak 
1937’de babasını kaybetti. Bu-
nun üzerine annesi ve kardeş-
leriyle Talas’ın Şeker köyündeki 
babaannesinin yanına sığındı. 
Bu talihsiz olay, onu Kırgız kültü-
rünün masalları, mitleri, türküleri 
ve öyküleri ile buluşturdu. İkinci 
Dünya Savaşı sebebiyle öğreni-
mine bir süre ara veren Aytma-
tov, daha sonra Cumbul’daki Ve-
teriner Fakültesini bitirdi. 

AYRILIS.
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MÜTEVELLİ
HEYETİMİZİN

TÜRKİSTAN
 ZİYARETLERİ

“Bu ziyaretimiz, üniversitemizi tanıma ve Ahmet Yesevi meşalesini taşıma görevini 
üstlenen üyelerin birbirleriyle tanışma ziyaretidir.”

«Осы іс-сапарымыз - университетті жақыннан тану және Ахмет Ясауи шыраған жағып, ілгері көтеру 
қызметіне тағайындалған Өкілетті Кеңес мүшелерінің бір-бірімен танысуы болып саналады».

TANIŞMA ve İLK ÇALIŞMA ZİYARETİ

Mütevelli Heyet Başkanımız, ilk ziyaretini, be-
raberinde heyet üyelerimizden Prof. Dr. Mus-
tafa İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Dr. Ha-
kan Fidan’la birlikte 06-10 Nisan 2008 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi.

Bu ilk çalışma ve tanışma ziyaretinde Türkistan 
Merkez Yerleşkesi ziyaret edildi, fakülteler ve 
diğer birimlerde incelemelerde bulunuldu.

Өкілетті Кеңес мүшелерінің ішінен проф., док. 
Мустафа Исен, проф., док. Мухиттин Шимшек 
және док. Хакан Фидан сияқты тұлғалармен бірге 
2008 жылдың 06-10 сәуір күндері аралығында 
жасады.

Осы алғашқы жұмыс бабымен зиярат ету және 
танысу кезінде Түркістан орталық кампусын 
көрді, факультеттер мен басқа да бөлімдерде тек-
серу жұмыстары өткізілді.

ӨKİЛΕТΤİ 
KΕҢΕСİНİҢ 
ТҮРΚİСТАНFА 
ЗИЯРАТЫ 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, atanmasını müteakip, bera-

berinde Mütevelli Heyet üyelerimizle birlikte 
Türkistan’a çeşitli tarihlerde çalışma ziyaretle-
rinde bulundular.

Mütevelli Heyet Başkanımıza bu ziyaretlerinde 
Mütevelli Heyet Üyelerimizden Prof. Dr. Mustafa 
İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Dr. Hakan Fidan, 
Naci Ağbal ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hasan 
Kazdağlı ile Mütevelli Heyet Başkanlığı personeli 
eşlik etti.

Өкілетті Кеңес төрағамыз проф., док. Осман 
Хората қызметке тағайындалғаннан бастап, 

Өкілетті Кеңес мүшелерімен бірге Түркістанға 
әртүрлі күндері жұмыс бабымен зиярат етті.

Өкілетті Кеңес төрағамыз осы іс-сапарларда 
Өкілетті Кеңес мүшелерінің ішінен проф., док. 
Мустафа Исен, проф., док. Мухиттин Шимшек, 
док. Хакан Фидан, Нажи Акбал және төрағамыз 
кеңесшісі проф., док. Хасан Каздағлы сияқты 
тұлғалармен бірге болды.

Өкілетті Кеңес төрағамыз алғашқы зияратын 

ТАНЫСУ ЖӘНЕ АЛҒАШҚЫ ЖҰМЫС 
БАБЫМЕН ЗИЯРАТ ЕТУ

Amacımız; 
bize 

güvenenleri, 
bizden 

bir şeyler 
bekleyen 

binlerce 
insanı

mahcup
etmemek… 

Bütün
arzumuz, 
niyetimiz 

bu…”

Heyet, ziyarette Türkiyeli öğrenciler, 
Türk Dünyasından gelen öğrenciler, 
Türkiyeli öğretim üyeleri, Kazak öğ-
retim üyeleri ve üniversitemiz yö-
neticileriyle de çeşitli  görüşmeler 
yaptılar.

Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri-
miz, ilk olarak Ahmet Yesevi Türbe-
sini ziyaret ettiler. Türbe ve devam 
eden restorasyon hakkında yetkili-
lerden detaylı bilgiler aldılar.

Başkanımız Sayın Horata ve heyet 
üyelerimiz, 8 Nisan 2008 tarihinde, 
üniversitemiz Rektörü başta olmak 
üzere Rektör Yardımcıları, Enstitü 
Müdürleri, Dekanlar, idareciler ve 
bazı öğretim üyeleriyle bir toplantı 
yaptı. Üniversitenin çeşitli sorunları-
nın ve çözüm yollarının ele alındığı 
toplantıda Sayın Horata, bir konuş-
ma yaptı. Horata, konuşmasında 
şunları söyledi:

“Bu ziyaretimiz, üniversitemizi tanı-
ma ve Ahmet Yesevi meşalesini ta-
şıma görevini üstlenen üyelerin bir-
birleriyle tanışma ziyaretidir. Bugün 
Kazakistan’a geldik ve ayağımızın 
tozuyla bizleri Ahmet Yesevi türbe-
sine götürdünüz. Üniversitenin ku-
ruluş felsefesine uygun, son derece 
anlamlı bu jest için arkadaşlarım adı-
na teşekkür ederim.

Değerli bilim adamları,

Ben de, sizler gibi bir üniversite ça-
tısı altında görev yapan bir öğretim 
üyesi; bilim ve kültür hayatının sade 
bir hizmetkârıyım. Son bir buçuk 
yıldır da, bu görevimle birlikte, bir 
bilim kurumu olan Atatürk Kültür 

Өкілетті Кеңес Түркиялық студенттер-
мен, Түрік әлемінен келген студент-
термен, Түркиялық оқытушылармен, 
Қазақстандық оқытушылармен және 
университеттің басшыларымен әртүрлі 
мәселелер бойынша кездесті.

Өкілетті Кеңес төрағасы және мүшелеріміз 
ең алдымен Ахмет Ясауи кесенесін зиярат 
етті. Кесене және жалғасып келе жатқан 
реставрация жөнінде егжей-тегжейлі 
мәліметтер алды.

Төрағамыз Осман Хората және кеңес 
мүшелеріміз 08.04.2008 жылы универ-
ситет ректорының басшылығымен рек-
тор орынбасарлары, институт дирек-
торлары, декандар, басшылар және 
кейбір профессор-оқытушы құрамы 
үшін жиналыс өткізді. Университеттің 
әртүрлі мәселелері мен шешімдері 
жөнінде талқылаулар өткен жиналыста 
Осман Хората сөз алды. Өзінің сөзінде 
былай деді:

«Осы іс-сапарымыз – университетті 
жақыннан тану және Ахмет Ясауи 
шыраған жағып ілгері көтеру қызметін 
алған Өкілетті Кеңес мүшелерінің бір-
бірімен танысуы болып саналады. Бүгін 
Қазақстанға келдік және аяғымыздың 
шаңымен тікелей бізді Ахмет 
Ясауи Кесенесіне апардыңыз. Бұл – 
университеттің құрылу фәлсәфесіне 
сай өте маңызды іс-әрекеттердің бірі 
деп есептеймін, сондықтан да осы 
іс-әрекет үшін достарымның атынан 
рақмет айтамын. 

Қымбатты ғалымдар, 

Мен де сіздер сияқты универси-
тет шаңырағында және құрамында 
қызмет атқарған оқытушы болып 
саналамын. Ғылым және мәдениет 
саласында пәк және қарапайым бір 
қызметкер болып жұмыс істеймін. 
Соңғы бір жарым жыл ішінде осы 

.
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MÜTEVELLİ
HEYETİMİZİN

TÜRKİSTAN
 ZİYARETLERİ

“Bu ziyaretimiz, üniversitemizi tanıma ve Ahmet Yesevi meşalesini taşıma görevini 
üstlenen üyelerin birbirleriyle tanışma ziyaretidir.”

«Осы іс-сапарымыз - университетті жақыннан тану және Ахмет Ясауи шыраған жағып, ілгері көтеру 
қызметіне тағайындалған Өкілетті Кеңес мүшелерінің бір-бірімен танысуы болып саналады».

TANIŞMA ve İLK ÇALIŞMA ZİYARETİ

Mütevelli Heyet Başkanımız, ilk ziyaretini, be-
raberinde heyet üyelerimizden Prof. Dr. Mus-
tafa İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Dr. Ha-
kan Fidan’la birlikte 06-10 Nisan 2008 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi.

Bu ilk çalışma ve tanışma ziyaretinde Türkistan 
Merkez Yerleşkesi ziyaret edildi, fakülteler ve 
diğer birimlerde incelemelerde bulunuldu.

Өкілетті Кеңес мүшелерінің ішінен проф., док. 
Мустафа Исен, проф., док. Мухиттин Шимшек 
және док. Хакан Фидан сияқты тұлғалармен бірге 
2008 жылдың 06-10 сәуір күндері аралығында 
жасады.

Осы алғашқы жұмыс бабымен зиярат ету және 
танысу кезінде Түркістан орталық кампусын 
көрді, факультеттер мен басқа да бөлімдерде тек-
серу жұмыстары өткізілді.

ӨKİЛΕТΤİ 
KΕҢΕСİНİҢ 
ТҮРΚİСТАНFА 
ЗИЯРАТЫ 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, atanmasını müteakip, bera-

berinde Mütevelli Heyet üyelerimizle birlikte 
Türkistan’a çeşitli tarihlerde çalışma ziyaretle-
rinde bulundular.

Mütevelli Heyet Başkanımıza bu ziyaretlerinde 
Mütevelli Heyet Üyelerimizden Prof. Dr. Mustafa 
İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Dr. Hakan Fidan, 
Naci Ağbal ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Hasan 
Kazdağlı ile Mütevelli Heyet Başkanlığı personeli 
eşlik etti.

Өкілетті Кеңес төрағамыз проф., док. Осман 
Хората қызметке тағайындалғаннан бастап, 

Өкілетті Кеңес мүшелерімен бірге Түркістанға 
әртүрлі күндері жұмыс бабымен зиярат етті.

Өкілетті Кеңес төрағамыз осы іс-сапарларда 
Өкілетті Кеңес мүшелерінің ішінен проф., док. 
Мустафа Исен, проф., док. Мухиттин Шимшек, 
док. Хакан Фидан, Нажи Акбал және төрағамыз 
кеңесшісі проф., док. Хасан Каздағлы сияқты 
тұлғалармен бірге болды.

Өкілетті Кеңес төрағамыз алғашқы зияратын 

ТАНЫСУ ЖӘНЕ АЛҒАШҚЫ ЖҰМЫС 
БАБЫМЕН ЗИЯРАТ ЕТУ

Amacımız; 
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bekleyen 
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Heyet, ziyarette Türkiyeli öğrenciler, 
Türk Dünyasından gelen öğrenciler, 
Türkiyeli öğretim üyeleri, Kazak öğ-
retim üyeleri ve üniversitemiz yö-
neticileriyle de çeşitli  görüşmeler 
yaptılar.

Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri-
miz, ilk olarak Ahmet Yesevi Türbe-
sini ziyaret ettiler. Türbe ve devam 
eden restorasyon hakkında yetkili-
lerden detaylı bilgiler aldılar.

Başkanımız Sayın Horata ve heyet 
üyelerimiz, 8 Nisan 2008 tarihinde, 
üniversitemiz Rektörü başta olmak 
üzere Rektör Yardımcıları, Enstitü 
Müdürleri, Dekanlar, idareciler ve 
bazı öğretim üyeleriyle bir toplantı 
yaptı. Üniversitenin çeşitli sorunları-
nın ve çözüm yollarının ele alındığı 
toplantıda Sayın Horata, bir konuş-
ma yaptı. Horata, konuşmasında 
şunları söyledi:

“Bu ziyaretimiz, üniversitemizi tanı-
ma ve Ahmet Yesevi meşalesini ta-
şıma görevini üstlenen üyelerin bir-
birleriyle tanışma ziyaretidir. Bugün 
Kazakistan’a geldik ve ayağımızın 
tozuyla bizleri Ahmet Yesevi türbe-
sine götürdünüz. Üniversitenin ku-
ruluş felsefesine uygun, son derece 
anlamlı bu jest için arkadaşlarım adı-
na teşekkür ederim.

Değerli bilim adamları,

Ben de, sizler gibi bir üniversite ça-
tısı altında görev yapan bir öğretim 
üyesi; bilim ve kültür hayatının sade 
bir hizmetkârıyım. Son bir buçuk 
yıldır da, bu görevimle birlikte, bir 
bilim kurumu olan Atatürk Kültür 

Өкілетті Кеңес Түркиялық студенттер-
мен, Түрік әлемінен келген студент-
термен, Түркиялық оқытушылармен, 
Қазақстандық оқытушылармен және 
университеттің басшыларымен әртүрлі 
мәселелер бойынша кездесті.

Өкілетті Кеңес төрағасы және мүшелеріміз 
ең алдымен Ахмет Ясауи кесенесін зиярат 
етті. Кесене және жалғасып келе жатқан 
реставрация жөнінде егжей-тегжейлі 
мәліметтер алды.

Төрағамыз Осман Хората және кеңес 
мүшелеріміз 08.04.2008 жылы универ-
ситет ректорының басшылығымен рек-
тор орынбасарлары, институт дирек-
торлары, декандар, басшылар және 
кейбір профессор-оқытушы құрамы 
үшін жиналыс өткізді. Университеттің 
әртүрлі мәселелері мен шешімдері 
жөнінде талқылаулар өткен жиналыста 
Осман Хората сөз алды. Өзінің сөзінде 
былай деді:

«Осы іс-сапарымыз – университетті 
жақыннан тану және Ахмет Ясауи 
шыраған жағып ілгері көтеру қызметін 
алған Өкілетті Кеңес мүшелерінің бір-
бірімен танысуы болып саналады. Бүгін 
Қазақстанға келдік және аяғымыздың 
шаңымен тікелей бізді Ахмет 
Ясауи Кесенесіне апардыңыз. Бұл – 
университеттің құрылу фәлсәфесіне 
сай өте маңызды іс-әрекеттердің бірі 
деп есептеймін, сондықтан да осы 
іс-әрекет үшін достарымның атынан 
рақмет айтамын. 

Қымбатты ғалымдар, 

Мен де сіздер сияқты универси-
тет шаңырағында және құрамында 
қызмет атқарған оқытушы болып 
саналамын. Ғылым және мәдениет 
саласында пәк және қарапайым бір 
қызметкер болып жұмыс істеймін. 
Соңғы бір жарым жыл ішінде осы 
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Bütün çabamız,
Üniversitemizi “Bilgelik, erdem 

ve cesaretle, köklü geçmiş ile 
güçlü gelecek arasında bir 

köprü yapabilmektir.”

Merkezi’nin başkanlığı görevini yürütüyorum. 
Bunun yanında, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nce 
yayımlanan bilig dergisinin editörü ve 31 cilt-
lik Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesinin
Yürütme Kurulu üyesi olarak, Türk devlet ve 
toplulukları arasında, bilim ve bilgiye dayalı 
köprüler kurmaya çalıştım. Bu köprüler, beni 
şu an mesleki hayatımın en anlamlı görevine 
kadar ulaştırdı. 

Bize güvenenleri, bizden bir şeyler bekleyen 
binlerce insanı mahcup etmemek… Bütün ar-
zumuz, niyetimiz bu…”

Ahmet Yesevi Üniversitesinin sıradan bir üni-
versite olmadığını, Türk Dünyasının iki güçlü 
devletinin, güçlerini birleştirme kararı sonu-
cunda kurulduğunu dile getiren Horata, ko-
nuşmasına şöyle devam etti: 

“Hepiniz biliyorsunuz. Bir üniversitenin teme-
lini, her şeyden önce, iyi öğrenci, iyi öğretim 
üyesi oluşturur. Bu, işin en azından % 50’si 
demektir. Eğer öğretim üyesi ve öğrencisinin 
beklentilerini karşılayan, onları araştırmaya, 
düşünmeye ve sürekli gelişmeye yönelten 
bir yapı oluşturursanız; keyfilik ve hukuksuz-
luk yerine, adalete, kurullara, kararlara dayalı 
güçlü bir kurumsal yapı oluşturursanız, bunu 
%100’lere çıkarabilirsiniz…” 

Fakülteleri ziyareti esnasında “Kalite Birimi” 
adlı bir bölüme rastladığını söyleyen Horata; 

“Kalite biriminin, üniversitemizde, bütün birim-
lerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,  
iç değerlendirme sisteminin geliştirilmesi, dış 
değerlendirme bakımından da uluslararası  
kurumlar nezdinde, Avrupa Üniversiteler Bir-
liği gibi, akreditasyonu sağlama konusunda,  
önemli adımlar atmasını ümit ediyoruz.

Bu hedeflere daha hızlı koşmak istiyorsak, üze-
rimizdeki ağır yükü hafifletmek ve bu konuda 
cesaretle kararlar almak zorundayız.

қызметпен бірге ғылыми зерттеу мекемесі болып 
саналатын Ататүрік Мәдениет Орталығының 
төрағасы қызметін атқарамын. Сонымен қатар, 
Ахмет Ясауи атындағы Университет тарапынан 
шығарылатын «білік» журналының бас редакторы 
және 31 томдық Түркі әлемінің ортақ әдебиеті 
жобасының атқару комиссиясының мүшесі 
болып, Tүрік мемлекеттері мен қауымдастықтары 
арасында ғылым және білімге негізделген бай-
ланыстар арқылы көпір салуға тырыстым. Осы 
көпірлер мені қазіргі кезде кәсіби карьерамның ең 
маңызды қызметіне дейін ұластырып жеткізді. 

Ең басты мақсатым - бізге үміт пен сенім артып 
отырған мыңдаған адамдардың үмітін ақтап 
шығу...»

Ахмет Ясауи атындағы Университеттің қарапайым 
бір университет емес екендігін, Түрік әлемінің 
екі мықты мемлекеті осындай мағыналы миссия-
ны орындау үшін өз күштерін біріктіру жөнінде 
шешім қабылдау нәтижесінде құрылғандығын 
атап өткен Осман Хората келесі сөздерін мынадай 
түрде жалғастырды:

«Бәрімізге мәлім, белгілі бір университеттің 
негізін, ең алдымен бәрінен бұрын жақсы студент 
пен жақсы оқытушы құрайды. Бұл атқарылатын 
жұмыстың тек қана 50%-ін құрайды. Алайда, 
егер оқытушы-профессорлар құрамының 
және студенттердің үміттері мен талаптарын 
қанағаттандыратын, оларды ғылыми зерттеулер 
жасауға, пікір алысуға, ойлауға және үздіксіз 
дамуға бағыт пен жол көрсететін құрылым болса, 
сонымен қатар әділетсіздіктің орнына құқыққа, 
әділдікке, ережелерге және шешімдерге негізделген 
күшті бір құрылымдық мекеме қалыптастыратын 
болсаңыз, онда бұл мөлшерді 100%-ке дейін 
шығаруға болады...»

Факультеттерді көрген кезде, «Сапамен басқару» 
орталығын көргендігін айтқан Осман Хората: 

«Сапа жөніндегі бөлімнің университеттегі 
барлық бөлімдерге тиісті қызметтері мен 
жауапкершіліктерін белгілеу, ішкі бағалау 
жүйесін дамыту, сыртқы бағалау жүйесі 
тұрғысынан халықаралық мекемелер алдында 
(Еуропа Университеттер Одағы сияқты) аккре-
дитацияны қамтамасыз ету жөнінде ең маңызды 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, gerek alt yapı 
gerekse eğitim-öğretim, araştırma ve kültür 
faaliyetleri açısından uluslararası saygınlıkta, 
örnek bir kurum hâline getirme yolundaki te-
mel değerlerimiz, bilgelik, erdem ve cesaret 
olmalıdır. 

Bu vasıflar, çok erken tarihlerde Türk insanının 
şahsında doğmuş ve gelişmiş; Türklerin ha-
kanlarında aradıkları nitelikler olarak bengü 
taşlara kazınmış kavramlardır.  Bilgelik, bilgili 
olmanın ötesinde, yüksek kavrayış, sezgi ve 
düşünceyi; erdem ise fedakârlık, dostluk, bir-
lik, vefa, samimiyet, dürüstlük, cömertlik, ko-
nukseverlik gibi yüksek ahlaki değerleri ve üs-
tün meziyetleri ifade eder. Atatürk de bizlere, 
millî vicdanımızı oluşturan, bizi biz yapan bu 
erdemlerimizi koruyarak, çağdaşlaşma, içinde 
yaşadığımız çağla bütünleşme hedefini gös-
termiştir.”

Hacettepe, TOBB, ODTÜ gibi ülkemizin seçkin 
kurumlarının, kurumsal anlamda üniversite-
mizle her türlü işbirliğine hazır olduklarını, 
söyleyen Horata, şöyle devam etti:

“Burada birkaç hususa da temas etmeden ge-
çemeyeceğim. Ahmet Yesevi Üniversitesinde 
görev yapan herkes, iki ülkenin temsilcisi ol-
duğunu unutmamalıdır. Bu anlamlı görevi, bir 
ayırıma gitmeden, dayanışma ve işbirliği için-
de, layıkıyla yerine getirmek başlıca amacımız 
olmalıdır.” 

Görev ve yetkilerini, tüzük çerçevesinde ve hu-
kuki süreçlerle belirlenmiş kurum hiyerarşisini 
gözeterek yerine getirmek olduğunu söyleyen 
Horata, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bilgelik, erdem ve cesaretle, üniversitemizi kök-
lü geçmiş ile güçlü gelecek arasında bir köprü 
yapabilme yolundaki çabalarımızda, yolumuzun 
açık, azığımızın bol olması dileğiyle, hepinize 
beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.”

Aynı toplantıda, Mütevelli Heyet üyelerimiz-
den Prof. Dr. Mustafa İsen ve Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek de, kısa birer konuşma yaptılar.

қадамдар басатындығына сенім артып отыр-
мыз. 

Осындай мақсаттарға жылдам түрде жету 
үшін үстіміздегі ауыр жүкті тастауымыз және 
осы мәселе бойынша тиянақты шешімдер 
қабылдауымыз керек.

Ахмет Ясауи атындағы Университетін 
инфрақұрылым немесе оқу-ағарту, ғылыми 
зерттеу және мәдени іс-шаралар тұрғысынан 
халықаралық мәртебе бойынша, үлгі бола-
тындай мекемеге aйналдыру жолындағы 
негізгі құндылығымыз – ғылым, абырой және 
қайсарлық болуы тиіс. 

Осындай ерекшеліктер, бұрынғы өткен тарихта 
Tүрік адамзатының өзінде бар болған және бірге 
дамыған. Tүрік қағандарындағы ерекшеліктер 
ретінде мәңгі ескерткіш тастардағы ұғымдар 
болып саналады. «Ғалым» білімді болуы-
мен қатар, жоғары ауқым, сана-сезім және 
пікірлер деген мағынаны білдіреді. Ал «абы-
рой» жанкештілік, достық, бірлік, берілгендік, 
адалдық, туралық мәрттік, қонақ жайлылық 
сияқты жоғары парасатты құндылықтар 
және жоғары рақымшылдық деген мағынаны 
білдіреді. Ататүрік те бізге ұлттық сана-
сезімімізді қалыптастыратын, бізді біз ететін 
осындай абыройымызды сақтап, қазіргі заманға 
сай глобализация ішінде өмір сүріп жатқан 
ғасырмен бірігу мақсатын көрсеткен».

Хажеттепе Университеті, TOBB Экономика 
және Tехнология Университеті, Таяу Шығыс 
Техникалық Университеті сияқты еліміздің 
таңдаулы мекемелері, құрылымдық мағынада 
әртүрлі ынтымақтастыққа ашық екендігін айтқан 
Осман Хората былай деді:

«Сонымен қатар, айтарлықтай маңызды келесі 
бір жағдай. Aхмет Ясауи атындағы универси-
тетте қызмет атқаратын әр бір тұлға екі елдің 
өкілі екендігін ұмытпасын. Мұндай маңызды 
қызметті айырымшылдық жасамай, қолдау және 
ынтымақтастық ішінде туралықпен орындау ең 
басты мақсатымыз болып табылады».

Өкілетті Кеңес төрағасы өзінің қызметі мен 
жауапкершіліктерін Жарғы шеңберінде және 
құқықтық процестер бойынша белгіленген 
құрылымдық иерархияны сақтай отырып 
орындайтындығын атап өтіп, сөздерін былай бітірді:

«Ғылым, абырой және қайсарлық бойынша 
университетіміздің түпнегізгі өткен шағымы 
мен күшті болашағы арасында бір көпір салу 
жолындағы іс-шараларымызда жолымыз ашық 
болсын және аздығымыз молшылыққа тол-
сын. Барлығыңызға мені үлкен сабырлықпен 
тыңдағаныңыз үшін рақмет айтамын».

Дәл сол жиналыста Өкілетті Кеңес 
мүшелеріміздің ішінен проф., док. Мустафа 
Исен және проф., док. Мухиттин Шимшек те 
сөз алып сөйледі.

.



AYHABER �3

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, gerek alt yapı 
gerekse eğitim-öğretim, araştırma ve kültür 
faaliyetleri açısından uluslararası saygınlıkta, 
örnek bir kurum hâline getirme yolundaki te-
mel değerlerimiz, bilgelik, erdem ve cesaret 
olmalıdır. 

Bu vasıflar, çok erken tarihlerde Türk insanının 
şahsında doğmuş ve gelişmiş; Türklerin ha-
kanlarında aradıkları nitelikler olarak bengü 
taşlara kazınmış kavramlardır.  Bilgelik, bilgili 
olmanın ötesinde, yüksek kavrayış, sezgi ve 
düşünceyi; erdem ise fedakârlık, dostluk, bir-
lik, vefa, samimiyet, dürüstlük, cömertlik, ko-
nukseverlik gibi yüksek ahlaki değerleri ve üs-
tün meziyetleri ifade eder. Atatürk de bizlere, 
millî vicdanımızı oluşturan, bizi biz yapan bu 
erdemlerimizi koruyarak, çağdaşlaşma, içinde 
yaşadığımız çağla bütünleşme hedefini gös-
termiştir.”

Hacettepe, TOBB, ODTÜ gibi ülkemizin seçkin 
kurumlarının, kurumsal anlamda üniversite-
mizle her türlü işbirliğine hazır olduklarını, 
söyleyen Horata, şöyle devam etti:

“Burada birkaç hususa da temas etmeden ge-
çemeyeceğim. Ahmet Yesevi Üniversitesinde 
görev yapan herkes, iki ülkenin temsilcisi ol-
duğunu unutmamalıdır. Bu anlamlı görevi, bir 
ayırıma gitmeden, dayanışma ve işbirliği için-
de, layıkıyla yerine getirmek başlıca amacımız 
olmalıdır.” 

Görev ve yetkilerini, tüzük çerçevesinde ve hu-
kuki süreçlerle belirlenmiş kurum hiyerarşisini 
gözeterek yerine getirmek olduğunu söyleyen 
Horata, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bilgelik, erdem ve cesaretle, üniversitemizi kök-
lü geçmiş ile güçlü gelecek arasında bir köprü 
yapabilme yolundaki çabalarımızda, yolumuzun 
açık, azığımızın bol olması dileğiyle, hepinize 
beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.”

Aynı toplantıda, Mütevelli Heyet üyelerimiz-
den Prof. Dr. Mustafa İsen ve Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek de, kısa birer konuşma yaptılar.

қадамдар басатындығына сенім артып отыр-
мыз. 

Осындай мақсаттарға жылдам түрде жету 
үшін үстіміздегі ауыр жүкті тастауымыз және 
осы мәселе бойынша тиянақты шешімдер 
қабылдауымыз керек.

Ахмет Ясауи атындағы Университетін 
инфрақұрылым немесе оқу-ағарту, ғылыми 
зерттеу және мәдени іс-шаралар тұрғысынан 
халықаралық мәртебе бойынша, үлгі бола-
тындай мекемеге aйналдыру жолындағы 
негізгі құндылығымыз – ғылым, абырой және 
қайсарлық болуы тиіс. 

Осындай ерекшеліктер, бұрынғы өткен тарихта 
Tүрік адамзатының өзінде бар болған және бірге 
дамыған. Tүрік қағандарындағы ерекшеліктер 
ретінде мәңгі ескерткіш тастардағы ұғымдар 
болып саналады. «Ғалым» білімді болуы-
мен қатар, жоғары ауқым, сана-сезім және 
пікірлер деген мағынаны білдіреді. Ал «абы-
рой» жанкештілік, достық, бірлік, берілгендік, 
адалдық, туралық мәрттік, қонақ жайлылық 
сияқты жоғары парасатты құндылықтар 
және жоғары рақымшылдық деген мағынаны 
білдіреді. Ататүрік те бізге ұлттық сана-
сезімімізді қалыптастыратын, бізді біз ететін 
осындай абыройымызды сақтап, қазіргі заманға 
сай глобализация ішінде өмір сүріп жатқан 
ғасырмен бірігу мақсатын көрсеткен».

Хажеттепе Университеті, TOBB Экономика 
және Tехнология Университеті, Таяу Шығыс 
Техникалық Университеті сияқты еліміздің 
таңдаулы мекемелері, құрылымдық мағынада 
әртүрлі ынтымақтастыққа ашық екендігін айтқан 
Осман Хората былай деді:

«Сонымен қатар, айтарлықтай маңызды келесі 
бір жағдай. Aхмет Ясауи атындағы универси-
тетте қызмет атқаратын әр бір тұлға екі елдің 
өкілі екендігін ұмытпасын. Мұндай маңызды 
қызметті айырымшылдық жасамай, қолдау және 
ынтымақтастық ішінде туралықпен орындау ең 
басты мақсатымыз болып табылады».

Өкілетті Кеңес төрағасы өзінің қызметі мен 
жауапкершіліктерін Жарғы шеңберінде және 
құқықтық процестер бойынша белгіленген 
құрылымдық иерархияны сақтай отырып 
орындайтындығын атап өтіп, сөздерін былай бітірді:

«Ғылым, абырой және қайсарлық бойынша 
университетіміздің түпнегізгі өткен шағымы 
мен күшті болашағы арасында бір көпір салу 
жолындағы іс-шараларымызда жолымыз ашық 
болсын және аздығымыз молшылыққа тол-
сын. Барлығыңызға мені үлкен сабырлықпен 
тыңдағаныңыз үшін рақмет айтамын».

Дәл сол жиналыста Өкілетті Кеңес 
мүшелеріміздің ішінен проф., док. Мустафа 
Исен және проф., док. Мухиттин Шимшек те 
сөз алып сөйледі.
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Prof. Dr. Mustafa İsen:

“Değerli Rektör, kıymetli bilim adamları, 

Üniversitemizin kuruluşunun üzerinden aşağı-
yukarı 15 yıl geçti...

Ahmet Yesevi Üniversitesi, artık altyapı prob-
lemlerini büyük ölçüde geride bırakmış bir 
üniversitedir. Bundan sonra bizim yeni yöne-
timin, yeni Mütevelli Heyetin ve yeni Rektörün 
özellikle üzerinde durması gereken husus, 
artık üniversitenin iç gelişmesine, iç dina-
miklerine yönelmek olacaktır. Hedefimiz ger-
çekten Kazakistan’a da modellik edebilecek, 
Türkiye’ye de modellik edebilecek yeni bir üni-
versite anlayışını burada hâkim kılmak olmalı-
dır. üzerinde durmamız gereken hususun, bir 
dünya üniversitesi olduğumuzun ve dünya ile 
yarışmak zorunda olduğumuzun bilinci içinde 
olunmasıdır…”

Sayın Prof. Dr. Muhittin Şimşek:
“Sayın Rektör, çok değerli bilim adamları,

Sayın Rektörün hazırlamış olduğu, Ahmet Ye-
sevi Üniversitesinin Stratejik Planına ait bilgi 
notu var. Burada bizim kısa, orta ve uzun va-
deli hedeflerimiz var diyor. Bu çok mantıklı ve 
akıllıca bir şey. Akşam söylediği hedefine ulaş-
mak için adım adım yollar belirlemiş ve şunu 
demiş:

1. Kazakistan’ın en iyi üniversitesi olmak, 
2. Türk Cumhuriyetlerinin en yetkin üniversi-

tesi olmak, 
3. Rekabet edebilecek en güçlü 50 memleke-

tin seçkin Üniversitesi olmak, 

Aynı hedef etrafında birleşmiş olan bir birlik 
olarak bu hedefe kilitlenmemiz gerektiği inan-
cındayım. Değerli dostlar, kurumlar da insan-
lar gibi, canlılar gibi organizmadırlar; doğarlar, 
büyürler, gelişirler… Ahmet Yesevi Üniversite-
si artık bir delikanlıdır. Dolayısıyla bu delikan-
lılık çağında, atılımlar yapma mecburiyeti var-
dır. Bu atılımları yapacak olan irade mevcuttur. 
hepinize teşekkür ederim.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata ve heyet üyelerimiz, daha sonra Türki-
ye ve Kazakistanlı öğretim üyeleri, Türkiye ve 
Türk Dünyasından gelen öğrencilerle de bir 
araya geldi, onların sorunlarını dinlediler.

Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerimiz, üniver-
sitemizde yaptıkları çalışma ve toplantılardan 
sonra 9 Nisan 2008 günü Türkiye’ye dönmek 
üzere Türkistan’dan ayrıldılar.

Проф., док. Мустафа Исен:

«Құрметті Ректор, қымбатты ғалымдар,

Университетіміздің құрылғанына шамамен 15 
жыл өтті...

Ахмет Ясауи атындағы Университет – 
инфрақұрылым жағынан көптеген мәселелердің 
басым бөлігін шешкен бір университет. Бұдан 
былай біздің жаңа басшыларымыздың, жаңа 
Өкілетті Кеңестің және жаңа Ректордың үлкен 
көңіл бөліп аударатын жағдайы – университеттің 
ішкі дамуына және ішкі динамикасына бағытталу. 
Мақсатымыз – шынымен де Қазақстанда үлгі 
боларлықтай, Түркияда да үлгі боларлықтай жаңа 
бір университет түсінігіне ие болу. Бұдан былай 
әлемдік деңгейдегі университет екендігімізді және 
келешекте әлімдегі басқа университеттермен 
жарысуымыз керек екендігімізді білуіміз керек....»

Проф., док. Мухиттин Шимшек:

«Құрметті Ректор және құрметті ғалымдар,

Құрметті ректордың дайындаған Ахмет Ясауи 
атындағы Университеттің Стратегиялық даму 
жоспарына қатысты мәліметтер бар. Мұнда біздің 
қысқа, орта және ұзақ мерзімді мақсаттарымыз 
бар. Бұл өте мағыналы және маңызды бір жағдай. 
Кешегі сөйлеген мақсатына жету үшін қадам 
қадам басылған жолдармен белгілеген және мына-
ларды айтты:

Қазақстанның ең ілгері университеті болу;1. 

Түрік Республикаларының ең жауапты 2. 
университеті болу;

Бәсекелес күші жоғары ең күшті 50 мемлекеттің 3. 
таңдаулы университеті болу;

Дәл осындай мақсаттың айналасында біріккен одақ 
ретінде осы мақсатқа бейімделу керек. Құрметті 
достар, мекемелер де адамдар сияқты жаны бар орга-
низмдер болып саналады; туындайды, өркендейді 
және дамиды...Ахмет Ясауи атындағы Университет 
мұның бір дәлелі болып табылады. Сондықтан да, 
осындай жас шағында үлкен талпыныстар көрсетуге 
мәжбүрлі. Осы талпыныстарды жасайтын сана-
сезімі де бар. Барлығыңызға рақмет айтамын.

Өкілетті Кеңес төрағамыз проф., док. Осман Хората 
және Өкілетті Кеңес мүшелері, сонымен қатар 
Түркиялы және Қазақстандық профессор-оқытушылар 
құрамымен, Түркиядан және түрік әлемінен келген 
студенттермен де кездесіп сұхбаттасты.

Өкілетті Кеңес төрағамыз және Өкілетті Кеңес 
мүшелері, университетте жасалған жұмыстардан 
және өткізілген жиналыстардан кейін 09.04.2008 
жылы Түркияға қайтып келді».

.
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TÜRKİSTAN’A İKİNCİ ZİYARET

Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından, 
Türkistan Bölgesine 
hizmet vermesi 
amacıyla yaptırılan 
Tıp Fakültesi 
Hastanemizi; 2008 
yılı içerisinde 
hizmete açacağız.

Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman HORATA, ikinci 
seyahatini, beraberinde Müte-
velli Heyet üyelerimizden Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek, Naci Ağbal 
ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. 
Hasan Kazdağlı ile birlikte     21-
28 Mayıs 2008 tarihleri arasında 
yaptı.

Başkan ve üyelerimiz 21-28 Ma-
yıs 2008 tarihleri arasında ger-
çekleştirilen ziyarette, ilk olarak 
Türkiye Cumhuriyeti bütçesi ile 
yapılan ve bütün Türkistan Böl-
gesine hizmet vermesi düşünü-
len Tıp Fakültesi Hastanemizde 
incelemelerde bulundu. Tıp 
Fakültesi hastanesinin hizmete 
açılması konusunda üniversite 
yönetiminden bilgiler alındı. 
İncelemelerin ardından Rektör-
lükte bir toplantı düzenlendi. 

Toplantıda yapılan görüşmelerden sonra hastanenin en 
geç üç ay içinde hizmete açılması kararlaştırıldı. 

Daha sonra fakülteler başta olmak üzere öğrenci yurtları, 
kültür merkezi gibi sosyal tesislerde incelemelerde bu-
lunan heyet, buralarda gördükleri çeşitli aksaklıkları da 
üniversite yönetimine ilettiler. 

Üniversite yerleşkesi içerisinde yaklaşık 100 hektarlık bir 
alan üzerine kurulu bulunan Botanik Bahçesi’nde de in-
celemelerde bulunan Heyet üyelerimiz, bahçenin gelişti-
rilmesi ve bölge halkına da hizmet verebilecek seviyeye 
ulaşması için gerekli her türlü projenin destekleneceğini 
belirttiler.

Rektörlük tarafından Bahçe hakkında detaylı bilgi verildi. 
Botanik bahçesi içerisinde şu anda 27 türden yaklaşık 50 
bin ağaç ve 12 ayrı türden gül fidanlarının bulunduğu ve 
Bahçe içerisine ayrıca 200 m2lik bir sera yapılması için 
gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

İlk ziyarette ele alınan Türkistan merkez yerleşkesinin 
en büyük problemlerinden biri olan internet alt yapısı-
nın yeniden yapılandırılması konusunda ise daha önce 
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başlatılan proje kapsamında 
Türkiye’den görevlendirilen 3 
kişilik teknik ekip de, Türkistan’a 
gelerek çalışmalarına başladı.

Öğrenci yurtlarında yapılacak 
tamir ve tadilatlar için ise ge-
rekli onayların hazırlandığı ve 
ihale sürecinin ardından yurtla-
rın, nezih ve kullanılışlı bir hâlde 
yeni eğitim-öğretim yılına hazır 
edileceği bildirildi. 

Üniversite birimlerinin yerinde 
görülmesi, problemlerin tes-
piti ve gelecek döneme ilişkin 
yapılacak çalışmaların gözden 
geçirildiği ziyarette, Başkan ve 
üyelerimiz, çeşitli etkinliklere 
de katıldılar. 

Kentav Yerleşkesini ziyaret 
eden heyet, burada faaliyet 
gösteren Yaygın Eğitim Merke-
zi, Hazırlık Fakültesi binaları ve 

öğrenci yurtlarında çeşitli incelemelerde bulunduktan 
sonra Yaygın Eğitim Merkezince düzenlenen etkinliğe de 
katıldılar.

Prof.Dr. Horata, Türkistan Tarım Meslek Yüksekokulu tara-
fından Kültür Merkezi Küçük Salonda düzenlenen “Mes-
leğim-Gurur Kaynağım” adlı toplantıya katıldı. Yaklaşık 
300 öğrencinin öğrenim gördüğü okul hakkında detaylı 
bilgiler alan Horota, Yüksekokulun faaliyetlerinin gelişti-
rilmesi için gereken çabayı göstereceklerini bildirdi.

Mütevelli Heyet Başkanımız, Türkistandaki temaslarının 
ardında beraberinde Rektör Yardımcısı Kulbek Ergöbek 
eşliğinde, 27 Mayıs 2008 günü Almatı’ya geçerek, burada 
da incelemelerde bulundu. Almatı’da bulunan ve daha 
önce enstitüsü binası olarak kullanılan binada incele-
melerde bulunan Başkanımız, burasının, eskiden olduğu 
gibi araştırma merkezi/enstitüsü hâline dönüştürülmesi 
için gerekli projenin hazırlanacağını belirtti. 

Başkan ve 
üyelerimiz, 

Rektörlük 
binası 

önünde.

Tıp Fakültesi Hastanemiz, modern cihazlarla donatıldı.

ZIY
ARE
TLE
R

.
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Yaygın Eğitim Merkezi’nden
“YAYG�N EĞİTİM-MEMLEKET GELECEĞİ” 
SERGİSİ
Yaygın Eğitim Merkezi ve Kentav Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Yaygın Eğitim-

Memleket Geleceği” adlı el sanatları sergisinin açılışına, Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. 
Dr. Osman Horata, Mütevelli Heyet Üyelerimiz Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve Naci Ağbal, Başkan 
danışmanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Kentav Valisi ile Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov, Rektör Yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Üniversiteler, 
örgün eğitimin 
yanında, 
bulunduğu 
yörenin sosyal, 
ekonomik 
ve kültürel 
kalkınmasına 
önemli katkılar 
sağlayan 
ve halkla 
bütünleşen 
eğitim 
merkezleridir.”

Yaygın Eğitim Merkezi müdürü Ömer Za-
imoğlu, konuklara sergi hakkında detaylı 
bilgi verdi. Sergilenen el emeği, göz nuru 
eserlerin hepsinin, üniversitemiz Yaygın 
Eğitim Merkezi’nde hazırlandığını söyleyen 
Zaimoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
desteklenen merkezin, bölgede çok önemli 
işler yaptığını belirtti.

Serginin ardından yapılan toplantıda kala-
balık bir katılımcı grubuna hitap eden Baş-
kanımız Prof. Dr. Horata, şunları söyledi: 

“Üniversiteler, örgün eğitimin yanında, 
bulunduğu yörenin sosyal, ekonomik ve 
kültürel kalkınmasına önemli katkılar sağ-
layan ve halkla bütünleşen eğitim merkez-
leridir. Yaygın Eğitim Merkezi bu manada, 
üniversitemizin halka açılan kapısı konu-
mundadır ve çalışmalarını başarı ile sür-
dürmektedir. Bu çalışmaları yönetim olarak 
desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca bu 
desteklerimizi sadece üniversitemizin im-
kânları ile değil, başta TİKA olmak üzere 
Türkiye’nin değişik kurumları ile işbirliği 
yaparak daha da arttıracağız.

TİKA, geçen yıllarda Yaygın Eğitim Merkezi-
ne bilgisayar laboratuarı ve Türkçe sınıfı kur-
muştu. Yaygın Eğitim Merkezi’nde bulunan 
bölümlerin çoğaltılması ve Kentav’a daha 
büyük yatırımlar yapmak için TİKA’ya sun-
duğu projeler de yakında gerçekleştirilecek-
tir. Halk eğitimi, sürekliliği ve yetiştirdiği ara 
elemanlar dolayısıyla çok önemlidir. Özellik-
le Kentav ve Türkistan’ın gelişmesi ve nüfus 
hareketliliği dikkate alınırsa, bu bölgede 
gerçekleştirilecek her türlü yaygın eğitim 
çalışması başarılı sonuçlar doğuracaktır.

Gençlerimizin yapmış olduğu el emeği göz 
nuru ürünleri gördük ve bu manada onları 
yetiştiren hocalarımızın emeklerinin ne kadar 
önemli olduğunu yakından görme fırsatı bul-
duk. Hem o güzel eserlerin sahibi genç öğren-
cilerimize, hem de onları yetiştiren hocalarımı-
za teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, Yaygın 
Eğitim Merkezi’nin her türlü çalışmasında ya-
kın ilgi ve yardımlarını esirgemeyen başta Ken-
tav Valisi Sn.Jarılkasın Turabayev olmak üzere 
bütün yerel yöneticilere de teşekkür ediyoruz.’’

Sergi açılış töreni, öğrencilerin sunduğu 
mini bir konser ve defileyle sona erdi.

Başkan Horata, 
Kentav  Vali 
Vekiline 
hediyesini 
takdim etti.

ETKINLIKLER
.
.
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Üniversiteye yapacağımız her katkının, başta Türk-Kazak dostluğu olmak üzere bütün Türk 
devlet ve toplulukları arasındaki dostluğa katkı olacağını; yapacağımız her yanlışın da, bu 

dostluk köprülerine zarar vereceğini biliyoruz. 

Университетке жасалатын қолдаудың ең алдымен түрік-қазақ достығына, содан соң барлық түркі 
тілдес мемлекеттер мен қауымдастықтар арасындағы достыққа үлкен үлес қосатындығы, сонымен 

қатар жасалатын әрбір қателіктің де осы достық көпірлеріне зиян келтіретіндігі бәрімізге мәлім.

ÜNİVERSİTEMİZDE
MEZUNİYET COŞKUSU

“YOLUNUZ
AÇIK OLSUN”

УНИВЕРСИТЕТТІҢ  
ТҮЛЕКТЕРІ ҰШТЫ:
«ЖОЛЫҢЫЗ 
АШЫҚ 
БОЛСЫН»

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde eği-
timlerini tamamlayan öğrencilerimiz, me-

zuniyetlerini, kapsamlı ve geniş katılımlı olarak 
düzenlenen bir tören ile kutladılar. 

Türkiye, Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile 
akraba topluluklardan gelen binlerce öğrenci-
ye evsahipliği yapan üniversitemiz, bu yıl 14. 
dönem mezunlarını verdi. 

Университеттің әртүрлі бөлімдерінде білім 
алып оқуын тамамдаған студенттеріміз 

өздерінің қоштасу кешін ауқымды түрде 
алғашқы рет ұйымдастырылған бір ресім бой-
ынша құттықтады.
Түркия, Қазақстан және Түрік Респуьликалары 
мен туысқан қауымдастықтардан келген 
мыңдаған студенттерге қонақжайлылық 
көрсеткен университетіміз осы жылы14-жылғы 
түлектерін ұшырды.

Konuşma metninin 
tamamı için bkz.
www.yesevi.edu.tr

YOLUNUZ AÇIK OLSUN! sloganı eşliğinde ya-
pılan mezuniyet töreni, 25 Mayıs 2008 tarihin-
de Türkistan Merkez Yerleşkesinin bulunduğu 
Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata başta olmak üzere Mütevelli Heyet 
üyemiz Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektörümüz 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov, eski Mütevelli  Heyet 
Başkanımız Namık Kemal Zeybek, Rektör Yar-
dımcılarımız, çok sayıda üst düzey konukları-
mız  ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin hazır 
bulunduğu tören, mezunlar açısından tatlı bir 
heyecanın, öğretim üyeleri açısından ise haklı 
gururun bir arada yaşandığı buluşma niteli-
ğindeydi.

Mütevelli Heyet Başkanımız törende, öğrenci-
lere yönelik bir konuşma yaptı. Horata, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle, Türklüğün manevi mimarlarından 
olan Ahmet Yesevi yurdunda, onun adını taşı-
yan bir üniversitede, mütevelli heyet başkanı 
olarak sizlere bu en mutlu gününüzde hitap 
edebilmekten duyduğum onuru ifade etmek 
istiyorum. Ayrıca bu sıcak ilginiz için de hepi-
nize teşekkür ediyorum.” 

Sağlam fikrî ve sosyal temeller üzerine yüksel-
meyen hiçbir organizasyonun kalıcı başarılara 
ulaşamayacağını söyleyen Horata, kurduğu-
muz büyük devletlerin arkasındaki, Ahmet 
Yesevi ve Yunusların sevgi ve barışa dayalı dü-
şünce dünyalarına işaret ederek şöyle devam 
etti:

“Ahmet Yesevi ruhunun bilincinde olan, bu 
duyguyu yaşatan, Türk dünyasının iki güçlü 
devleti Türkiye ve Kazakistan, Orta Asya’nın 
tarihî bilim ve kültür merkezini yeniden can-
landırarak, 21. yüzyılda, Türk devlet ve toplu-
lukları arasında, siyasi ve ekonomik ilişkilerin 
bilimsel ve kültürel alt yapısını oluşturmak için 
güçlerini birleştirmişler ve bu bilim yuvasını 
kurmuşlar. Kuruluşunda ve 
bugünlere gelişinde emeği 
geçen herkese şükran borçlu-
yuz. Öğrencisinden öğretim 
üyesine, bölüm başkanından 
rektörüne kadar, herkesin bu 
kuruluş felsefesinin bilincin-
de olduğunu görmek, gele-
cek için bizlere ümit vermek-
tedir.”  

Her çağın aradığı insan, do-
layısıyla eğitim tipinin farklı 
olduğunu, ülkeler arasındaki 

ЖОЛЫҢЫЗ АШЫҚ БОЛСЫН! ұранымен өткен 
қоштасу кеші, 25.05.2008 жылы Түркістан орталық 
кампусындағы Мәдениет Орталығының актовый 
залында өтті.
Өкілетті Кеңес төрағамыз проф., док. Осман Хората 
басшылығымен Өкілетті Кеңес мүшесі проф., док. 
Мухиттин Шимшек, ректорымыз проф., док. Лесбек 
Ташимов, бұрынғы Өкілетті Кеңес төрағасы Намык 
Кемал Зейбек, ректор орынбасарларымыз, көртеген 
жоғары лауазымды тұлғалар, профессор-оқытушы 
құрамы және студенттердің қатысқан қоштасу 
кеші – түлектер тұрғысынан шынайы бір көңіл 
толқынысы, ал оқытушылар тұрғысынан болса қол 
жеткізген табыстары мен мақтанышының бірге кез-
десу сипатында өтті.
Өкілетті Кеңес төрағамыз рәсімде студенттерге 
байланысты сөз алып, былай деді:
«Сүйікті студенттер,
Ең алдымен, Түрікшілдіктің рухани негіз 
салушылардың бірі болып саналатын Ахмет Ясауи 
топырағында, оның атымен аталатын университет-
те өкілетті кеңес төрағасы ретінде сіздерге жолдау 
жіберу менің үшін үлкен қуаныш. Сонымен қатар, 
мұндай ыстық лебіздеріңіз үшін көп рахмет айта-
мын». 
Тұрақты және мықты пікірлер мен әлеуметтік 
негіздерге сүйенбейтін ешбір мекеме тұрақты 
түрде үздіксіз табысқа жете алмайды. Яхья Кемал 
«Осы Ахмет Ясауи кім екенін зертеп көріңіздер, 
біздің халыққа тиісті құндылықтардың негізі 
сонда жатыр», – дей отырып, құрылған үлкен 
мемлекеттердің арасындағы Ахмет Ясауи мен 
Юнус Эмре сияқты тұлғалардың сүйіспеншілік 
пен бейбітшілікке негізделген пікірлері мен 
көзқарастарын атап өтіп, Осман Хората былай 
деді:
«Ахмет Ясауи рухының санасында болып, осын-
дай сезімдерді жарқын түрде көрсеткен, Түрік 
әлемінің екі мықты мемлекеті ретінде Түркия мен 
Қазақстан, Орта Азияның тарихи білім және ғылым 
орталығын қайта жаңғырта отырып, 21-ғасырдa 
түрік мемлекеттері мен қауымдастықтары арасында 
саяси және экономикалық байланыстардың ғылыми 
және мәдени инфақұрылымын қалыптастыру үшін 
күштерін біріктіріп, осы білім ошағын құрған. 
Университеттің құрылуында және осы күнге дейінгі 

дамуында еңбек еткен әрбір 
адамға міндеттіміз. Ең алды-
мен университеттің студентінен 
бастап оқытушыға дейін, кафе-
дра меңгерушісінен бастап рек-
торына дейін әрбір адамның 
мұндай құрылу фәлсәфесін 
еш ақылдан шығармауы және 
мұндай сана сезімге ие болуы 
біздерге үлкен үміт беріп 
отыр».
Әрбір кезеңнің, әрбір ғасырдың 
іздеген адамзатқа байланысты 
білім беру түрі де әртүрлі бола-
ды. Елдер арасындағы мұндай 

.
.



AYHABER �9

Konuşma metninin 
tamamı için bkz.
www.yesevi.edu.tr

YOLUNUZ AÇIK OLSUN! sloganı eşliğinde ya-
pılan mezuniyet töreni, 25 Mayıs 2008 tarihin-
de Türkistan Merkez Yerleşkesinin bulunduğu 
Kültür Merkezi salonunda yapıldı.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata başta olmak üzere Mütevelli Heyet 
üyemiz Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektörümüz 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov, eski Mütevelli  Heyet 
Başkanımız Namık Kemal Zeybek, Rektör Yar-
dımcılarımız, çok sayıda üst düzey konukları-
mız  ile öğretim üyeleri ve öğrencilerin hazır 
bulunduğu tören, mezunlar açısından tatlı bir 
heyecanın, öğretim üyeleri açısından ise haklı 
gururun bir arada yaşandığı buluşma niteli-
ğindeydi.

Mütevelli Heyet Başkanımız törende, öğrenci-
lere yönelik bir konuşma yaptı. Horata, yaptığı 
konuşmada şunları söyledi:

“Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle, Türklüğün manevi mimarlarından 
olan Ahmet Yesevi yurdunda, onun adını taşı-
yan bir üniversitede, mütevelli heyet başkanı 
olarak sizlere bu en mutlu gününüzde hitap 
edebilmekten duyduğum onuru ifade etmek 
istiyorum. Ayrıca bu sıcak ilginiz için de hepi-
nize teşekkür ediyorum.” 

Sağlam fikrî ve sosyal temeller üzerine yüksel-
meyen hiçbir organizasyonun kalıcı başarılara 
ulaşamayacağını söyleyen Horata, kurduğu-
muz büyük devletlerin arkasındaki, Ahmet 
Yesevi ve Yunusların sevgi ve barışa dayalı dü-
şünce dünyalarına işaret ederek şöyle devam 
etti:

“Ahmet Yesevi ruhunun bilincinde olan, bu 
duyguyu yaşatan, Türk dünyasının iki güçlü 
devleti Türkiye ve Kazakistan, Orta Asya’nın 
tarihî bilim ve kültür merkezini yeniden can-
landırarak, 21. yüzyılda, Türk devlet ve toplu-
lukları arasında, siyasi ve ekonomik ilişkilerin 
bilimsel ve kültürel alt yapısını oluşturmak için 
güçlerini birleştirmişler ve bu bilim yuvasını 
kurmuşlar. Kuruluşunda ve 
bugünlere gelişinde emeği 
geçen herkese şükran borçlu-
yuz. Öğrencisinden öğretim 
üyesine, bölüm başkanından 
rektörüne kadar, herkesin bu 
kuruluş felsefesinin bilincin-
de olduğunu görmek, gele-
cek için bizlere ümit vermek-
tedir.”  

Her çağın aradığı insan, do-
layısıyla eğitim tipinin farklı 
olduğunu, ülkeler arasındaki 

ЖОЛЫҢЫЗ АШЫҚ БОЛСЫН! ұранымен өткен 
қоштасу кеші, 25.05.2008 жылы Түркістан орталық 
кампусындағы Мәдениет Орталығының актовый 
залында өтті.
Өкілетті Кеңес төрағамыз проф., док. Осман Хората 
басшылығымен Өкілетті Кеңес мүшесі проф., док. 
Мухиттин Шимшек, ректорымыз проф., док. Лесбек 
Ташимов, бұрынғы Өкілетті Кеңес төрағасы Намык 
Кемал Зейбек, ректор орынбасарларымыз, көртеген 
жоғары лауазымды тұлғалар, профессор-оқытушы 
құрамы және студенттердің қатысқан қоштасу 
кеші – түлектер тұрғысынан шынайы бір көңіл 
толқынысы, ал оқытушылар тұрғысынан болса қол 
жеткізген табыстары мен мақтанышының бірге кез-
десу сипатында өтті.
Өкілетті Кеңес төрағамыз рәсімде студенттерге 
байланысты сөз алып, былай деді:
«Сүйікті студенттер,
Ең алдымен, Түрікшілдіктің рухани негіз 
салушылардың бірі болып саналатын Ахмет Ясауи 
топырағында, оның атымен аталатын университет-
те өкілетті кеңес төрағасы ретінде сіздерге жолдау 
жіберу менің үшін үлкен қуаныш. Сонымен қатар, 
мұндай ыстық лебіздеріңіз үшін көп рахмет айта-
мын». 
Тұрақты және мықты пікірлер мен әлеуметтік 
негіздерге сүйенбейтін ешбір мекеме тұрақты 
түрде үздіксіз табысқа жете алмайды. Яхья Кемал 
«Осы Ахмет Ясауи кім екенін зертеп көріңіздер, 
біздің халыққа тиісті құндылықтардың негізі 
сонда жатыр», – дей отырып, құрылған үлкен 
мемлекеттердің арасындағы Ахмет Ясауи мен 
Юнус Эмре сияқты тұлғалардың сүйіспеншілік 
пен бейбітшілікке негізделген пікірлері мен 
көзқарастарын атап өтіп, Осман Хората былай 
деді:
«Ахмет Ясауи рухының санасында болып, осын-
дай сезімдерді жарқын түрде көрсеткен, Түрік 
әлемінің екі мықты мемлекеті ретінде Түркия мен 
Қазақстан, Орта Азияның тарихи білім және ғылым 
орталығын қайта жаңғырта отырып, 21-ғасырдa 
түрік мемлекеттері мен қауымдастықтары арасында 
саяси және экономикалық байланыстардың ғылыми 
және мәдени инфақұрылымын қалыптастыру үшін 
күштерін біріктіріп, осы білім ошағын құрған. 
Университеттің құрылуында және осы күнге дейінгі 

дамуында еңбек еткен әрбір 
адамға міндеттіміз. Ең алды-
мен университеттің студентінен 
бастап оқытушыға дейін, кафе-
дра меңгерушісінен бастап рек-
торына дейін әрбір адамның 
мұндай құрылу фәлсәфесін 
еш ақылдан шығармауы және 
мұндай сана сезімге ие болуы 
біздерге үлкен үміт беріп 
отыр».
Әрбір кезеңнің, әрбір ғасырдың 
іздеген адамзатқа байланысты 
білім беру түрі де әртүрлі бола-
ды. Елдер арасындағы мұндай 
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жарыста ғасырға байланысты өте озық, дұрыс 
және өзінің позициясын дұрыс белгілейтін адамдар 
басқаларға қарағанда әлде қайда ілгері қатарларда 
болады. Ал, бұрыс және жаңлыс жерлерде жол 
іздейтіндер болса, тарихи сахнадан ығыстырылып 
шығарылады. 80-жылдардан бастап адамзаттың 
күн тәртібіне отырған білім және байланыс 
ғасырында дамыған мемлекеттерден тыс, мыса-
лы, Ирландия мен Индияның өз мемлекеттерінің 
бақытсыз тағдырын табысты түрде ауыстырып, 
лидер екі ел болғандарын сіздерге де мәлім. 
Түркия мен Қазақстан да, дәл осындай процестен 
өтуде, аймақтарының екі жарқыраған жұлдызы 
болып Азия мәмілесінің негіз салушылары болып 
табылатындығын атап өтті.
Сөздерін Ататүріктің тәуелсіздік соғысынан 
шыққан бір мемлекетте табықа қалай жеткендігін 
түсіндірген Осман Хората мыналарды атап өтті:
«Мақсатымыз - ашық түрде айтатын болсақ, 
ешкімнің алдында бас имей, ешкімге өзін ұнатқызуға 
тырыспай, ешкімді алдамай, университеттің және 
түрік-қазақ достығының пайдасы үшін не қажет 
болса, дәл соны ғылым, абырой және қайсарлық 
арқылы жасауға тырысу. Себебі, университет үшін 
жасалатын әрбір үлестің, ең алдымен түрік-қазақ 
достығынан бастап, барлық түрік мемлекеттері 
мен қауымдастықтары арасындағы достыққа үлес 
қосатындығын, ал жасалған әрбір қатенің де тек уни-
верситетке ғана емес, мұндай достық көпірлеріне де 
зиян келтіретіндігін білеміз. Біз осындай сана-сезім 
бойынша үлкен жауапкершілікпен әрекет етудеміз».
Сөздерін ақын Абай Құнанбайдың сөздерімен 
жалғастырған Осман Хората:
«Ахмет Ясауи атындағы университет 
шаңырағындағы барлық адамдардың жүректерінің 
«тірі», пікірлері мен көзқарастарының «бір» болу-
ын тілей отырып, университетімізді терең өткен 
шағы мен мықты болашағы арасында үлкен күшті 
көпір соғу іс-шарасында жолымыздың ашық 
болуын тілеймін және мені үлкен сабырлықпен 
тыңдағандарыңыз үшін барлығыңызға шын 
жүректен рақметімді білдіремін», - дей отырып, 
өзінің сөздерін аяқтады.
Студенттер дипломдарын Өкілетті Кеңес төрағасы, 
ректор және басқа да басшылардың қолынан алды. 
Түлектеріміздің ішінен оқу үлгерімі жағынан 
алғашқы үш орынға ие болған студенттер Өкілетті 
Кеңес төрағасы тарапынан әртүрлі сыйлықтар 
алды.
Қоштасу кешінің естелігі ретінде Мәдениет 
Орталығының өнер тобы, түрік және қазақ 
тілдеріндегі әуендерімен және халық билерімен 
концерт көрсетті.
Түлектерімізге «ЖОЛЫҢЫЗ ЖӘНЕ 
БАХЫТЫҢЫЗ АШЫҚ БОЛСЫН» дей келе, 
өздерін және оқытушыларын құттықтай отырып, 
келешектегі көптеген қоштасу кештерінде кезде-
скенше дейміз.

bu yarışta, çağı doğru okuyabilen ve konu-
munu doğru belirleyebilenlerin, diğerlerine 
göre daha öne çıktığını, yanlış vadilerde yol 
alanların ise tarih sahnesinden çekilip gittikle-
rini söyleyen Horata; 80’li yıllardan itibaren in-
sanlığın gündemine yerleşen bilgi ve iletişim 
çağında,  gelişmiş ülkelerin dışında, İrlanda ve 
Hindistan’ın, ülkelerinin makus talihini değiş-
tirmeyi başaran  iki ülke olarak öne çıkmayı 
başardıklarını, Türkiye ve Kazakistanın da, bu 
süreçte, bölgelerinin iki parlayan yıldızı, Asya 
Hamlesinin mimarlarından olduğunu vurgu-
ladı.

Konuşmasında Atatürk’ün istiklâl savaşından 
çıkmış bir ülkede nasıl başarıya ulaştığını an-
latan Horata şunları söyledi:

 “Amacımız, hiç kimsenin önünde eğilme-
den, hiç kimseyi aldatmadan, üniversitemiz 
ve Türk-Kazak dostluğu adına faydalı olan ne 
ise; bilgelik, erdem ve cesaretle, onu yapmaya 
çalışmaktır. Çünkü üniversiteye yapacağımız 
her katkının, başta Türk-Kazak dostluğu olmak 
üzere bütün Türk devlet ve toplulukları arasın-
daki dostluğa katkı olacağını; yapacağımız her 
yanlışın da, sadece üniversitemize değil bu 
dostluk köprülerine zarar vereceğini biliyoruz. 
Bizler, bunun bilinciyle, bu ağır yükün sorum-
luluğuyla hareket ediyoruz.”

Konuşmasına Abay’ın bir sözüyle devam eden 
Horata:  “Ahmet Yesevi çatısı altındaki herke-
sin, yüreklerinin diri; fikirlerinin “bir” olması 
dileğiyle, üniversitemizi köklü geçmiş ile güç-
lü gelecek arasında güçlü bir köprü yapma 
mücadelesinde, yolumuzun açık, azığımızın 
bol olmasını temenni eder, hepinize en içten 
sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarım.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Öğrenciler, diplomalarını, Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Horata başta olmak üzere eski Başkan 
N. Kemal Zeybek, Rektörümüz Sayın Taşimov 
ve diğer üst düzey yöneticilerimizin ellerinden 
aldılar. Mezunlarımızdan bölümlerinde ilk üçe 
girenlere ise Mütevelli Heyet Başkanlığımız 
tarafından çeşitli hediyeler verildi.  Mezuniyet 
töreni anısına, Kültür Merkezi sanat topluluğu 
üyeleri, Türkçe-Kazakça şarkılar ve halk dans-
larından oluşan bir konser verdi.

Mezunlarımıza “YOLUNUZ ve BAHTINIZ AÇIK 
OLSUN” diyor, kendilerini ve hocalarını kutlu-
yor, nice mezuniyet törenlerine diyoruz.

.
.
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Heyet 
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yeni yapılan 
atamalardan 
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imza attı.

Üniversitemiz Mütevelli 
Heyeti 31. toplantısı, 9-10 

Mayıs 2008 tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı. 

2007 yılı Ocak ayından bu yana 
yapılamayan Mütevelli Heyet 
toplantısı, Türkiye ve Kaza-
kistan tarafından yeni atanan 
bütün üyelerin de katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Üniversitemiz Mütevelli Heyet 
Başkanlığı ve üyeliklerine yeni 
yapılan atamalardan sonra ilk 
kez bir araya gelen Mütevelli 
Heyet üyelerimiz, üniversite-
mizi, kuruluş amacına uygun 
bir yapıya dönüştürecek ça-
lışmaları başlatacak birçok 
önemli karara imza attı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı 
ve aynı zamanda Üniversite-
miz Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Osman Horata baş-
kanlığında yapılan toplantıya, 
üyelerin tamamı katıldı. 

Mütevelli Heyet toplantısında 
ayrıca, Rektör I. Vekili Prof. Dr. 
Bayram Bayraktar, Rektör Yar-
dımcısı ve Genel Sekreter Dr. 
Adnan Tekşen, Başkan Danış-
manı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı 
da hazır bulundu.

Mütevelli Heyet Başkanımız 

Sayın Horata, toplantının açılışında Üniversitenin kuru-
luş amacı, bu amacın iki ülke ilişkileri açısından önemi 
ve atanmasından sonra bu çerçevede yaptığı çalışma-
lar hakkında Mütevelli Heyeti bilgilendirdi ve kısa bir 
konuşma yaptı. 

Horata, toplantıda üyelere hitaben yaptığı açış konuş-
masında şöyle dedi:

“Değerli Mütevelli Heyeti Üyeleri,

Hepiniz, iki dost devletin, Türkiye ve Kazakistan Cum-
huriyetlerinin önemli makamlarında ülkelerine hizmet 
etme fırsatı bulan, yöneticiler ve bilim adamlarısınız. 
Bu yoğun işleriniz arasında toplantımızı onurlandırma-
nızı, öncelikle Kazak-Türk dostluğunun bu sembol ku-
rumuna verdiğiniz önemin bir göstergesi olarak kabul 
ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, sizlere 
üniversitemiz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı su-
nuyorum.

Türkiye tarafından seçilen üyeler olarak, iki aydır önceli-
ğimizi bu kuruma verdik. Bütün çabamız, ülkelerimizin 
bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle, Türk-Kazak 
dostluğunun bu sembol kurumunu, kuruluş felsefesine 
uygun olarak, başta Kazakistan ve Türkiye olmak üzere, 
diğer Türk devlet ve topluluklarının 21. yüzyılını şekil-
lendiren ufuk üniversitelerinden biri hâline getirmektir.  
Türk dünyasının iki güçlü ülkesinin işbirliği, böylesine 
büyük bir vizyon gerektirir.

Değerli Üyeler, 

Geçen süre içinde, hepinizin bildiği gibi, üniversitemiz-
de gerek alt yapı gerekse eğitim ve araştırma faaliyet-
leri açısından önemli mesafeler kat edildi. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerimizi sunmak, bizler için yerine ge-
tirilmesi gereken bir borçtur. Fakat gittikçe büyüyen ve 

FAALIYETLER
.
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Dr. Hakan Fidan
T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

çözülemeyen sorunların, kurumun rekabet gücünü her geçen 
gün daha da zayıflattığını sizler de  biliyorsunuz.   

Mütevelli Heyet üyeleri olarak bunları görmezden gelemeyiz. 
Bizler, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, eğitim ve araştırma faali-
yetleri bakımından evrensel standartları yakalayan, alt yapı ba-
kımından örnek, kaynaklarını önceliklerine göre etkin ve verimli 
kullanan, rekabet gücü yüksek bir kurum olmasını arzu ediyo-
ruz. 

Bu amaçla,  işbirliği anlaşmasında önemle vurgulan, ortak işlet-
me-ortak idare prensibine uygun olarak,  tüzüğün, günün ihti-
yaçlarını karşılayacak şekilde yenilenmesi arzumuzu, iki ülkenin 
yetkili makamlarının tensiplerine sunduk. Onların alacağı karar 
ne olursa olsun, bizler üniversitemize hizmet borcumuzu en üst 
düzeyde yerine getirmeye devam edeceğiz.   

Değerli üyeler,

Güzel bir söz var. “Zehir kadar acı da olsa gerçek ilacını içiniz.” Ül-
kelerimizin yüklediği büyük sorumluluğu üzerinde taşıyan biz-
lerin ise;  gerçeği görmekten ve söylemekten yani gerçek ilacını 
içmekten başka lüksümüz olamaz. 

Milletler arasında, bilimsel ve teknolojik alanda baş döndürücü 
bir yarışın yaşandığı bir çağda yaşıyoruz. Bu yarışa ya ayak uy-
durmak ya da ayak uydurmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz 
yoktur. Hepimiz, problemin değil her zaman çözümün yanında 
olacağız. Çünkü, ‘çözümde görev almayanlar, problemin bir par-
çası olurlar.’ 

Bir Kazak atasözü yani makalı var. Abay’ın Kara Sözleri’nde oku-
dum ve çok etkilendim. “Kara söz”, bizim geleneğimizde man-
zum olmayan metinleri ifade eder. Oğuz Türkleri de, manzum 
kısım bulundurmayan halk hikâyelerine “kara hikâye” der. 

Atasözünün Kazakçası “Öner aldı-birlik, ırıs aldı-tirlik.”; Türkçesi 
ise  “Bilimin temeli birlik, rızkın temeli dirliktir.”

Muhit Turisbekov
K.C. Ekonomi ve Bütçe Planlama Bakanlığı 
Sosyal Giderleri Planlama Bölümü Müdürü 

Naci Ağbal
T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürü

Aida Kurmangaliyeva
K.C. Maliye Bakanlığı Güney Kazakistan Devlet
Özelleştirme ve Mülkiyet Komitesi Başkan Yard. 
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Büyük şair ve düşünür Abay, bunun malda 
birlik değil fikirde birlik olduğunu; dirliğin 
ise, kalbin çarpması, gövdenin var olması 
değil,  yüreğin, gönlün diriliği olduğunu  
söyler. 

Hepimizin yüreklerinin diri; fikirlerinin “bir” 
olması dileğiyle, katılımınız ve katkılarınız 
için tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve bu 
toplantımızın üniversitemiz ve Türk-Kazak 
dostluğu açısından yararlı geçmesini te-
menni ediyorum.” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanımızın konuşma-
sından sonra Gündem gereği konuların 
görüşülmesine geçildi. 

Mütevelli Heyetimizin aldığı bu kararların, 
Türkiye ve Kazakistan başta olmak üzere 
tüm Türk Dünyasının aydınlık geleceğine 
katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

Kararlardan bazılarını, önemine binaen bil-
ginize sunuyoruz.

STRATEJİK PLAN HAZ�RLANMAS� 
Üniversitenin uluslararası statüsüne uygun olarak, uluslararası 
standartlarda kurumsal ve akademik bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla, Rektörlük tarafından sunulan 2008-2020 vizyonu çerçe-
vesi içinde 2009-2012 yılları arasını kapsayan dört yıllık stratejik 
planın hazırlanması kabul edildi.

YENİ TÜZÜK ÇAL�ŞMALAR� 
Üniversitenin uluslararası statüsüne uygun olarak, uluslararası 
standartlarda kurumsal ve akademik bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla Türkiye tarafından hazırlanan yeni Tüzük taslağı, incelen-
mek üzere Kazakistan tarafı Mütevelli Heyet üyelerine sunuldu.

ÖĞRENCİ KONTENJANLAR�N�N BELİRLENMESİ
Üniversitemizin Türkistan’da bulunan birimlerinin 2008-2009 
eğitim-öğretim yılı örgün, açık ve uzaktan eğitim programlarına 
alınacak öğrenci kontenjanları belirlendi. Taraz ve Çimkent yerleş-
kelerine bu yıl Ahmet Yesevi Üniversitesi adına öğrenci alınmama-
sına karar verildi.

MALİ DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİNİN ATANMAS�
Üniversite Tüzüğünün 8’inci maddesi ve Mali Denetim Yönetmeli-
ğinin 4’üncü maddesi uyarınca, Mali Denetim Komisyonu Üyelik-
lerine yeni atamalar yapıldı. 

T�P FAKÜLTESİ HASTANESİNİN İŞLETİLMESİ
Üniversite Tıp Fakültesi hastanesinin, kuruluş ve teşkilat bakımın-
dan Türkiye’deki hastane işletim sistemine uygun çalışması ve 
diğer hastanelere örnek olabilecek bir işletmeye dönüştürülebil-
mesi amacıyla; Başhekim ve Hastane Müdürü ile onların gerekli 
göreceği, yerinden temin edilemeyen bazı teknik ve idari kadro-
larda çalışacak kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasın-
dan, Mütevelli Heyet Başkanlığınca atanması kabul edildi.

Mütevelli Heyet 
Personeli,  
toplantının 
başarılı 
geçmişi için 
yoğun çalışma 
içerisindeydiler.
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YENİDEN YAP�LANMA 
Ahmet Yesevi Üniversitesi ortaklık ve uluslar arası statü kazandıran 
Anlaşma, İşbirliği Sözleşmesi ve eki tüzüğün, üniversitenin genel 
yönetimini Hükûmetlerarası Mütevelli Heyete bıraktığı vurgulandı 
ve bu çerçevede bir dizi kararlar alındı.

MÜFREDAT ÇAL�ŞMALAR�N�N BAŞLAT�LMAS�
Türkiye’deki Üniversitelerin tıp fakültelerinde uygulanan müfre-
dat programı esas alınarak hazırlanan, Üniversite Tıp Fakültesinin 
müfredat programını yenileme hususundaki Senato kararı uygun 
bulundu. Müfredat yenileme çalışmalarının hızla diğer bölümler-
de de yapılması benimsendi.

ULUSLAR ARAS� TÜRKOLOJİ KONGRESİ YAP�LMAS�
Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin Mayıs 2009 tarihinde Türkistan 
şehrinde yapılması ve hazırlıklara hemen başlanması kabul edildi. 
Kongre’nin verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

DİL ÖĞRETİM MERKEZİNİN YENİDEN YAP�LAND�R�LMAS�
Hazırlık sınıflarına yönelik dil öğretimi merkezinin, 2008-2009 
eğitim-öğretim yılından başlayarak örgün öğretim öğrencileri dı-
şında üniversitemiz öğretim üyelerine ve bölge halkına da eğitim 
verebilecek bir merkeze dönüştürülmesi için yeniden yapılandırıl-
masına karar verildi.

Mütevelli Heyetimizin aldığı bu kararların, üniversitemiz ve Türk Dünyasının aydınlık gele-
ceğine katkı sağlamasını diliyoruz.

Türkiye tarafı Mütevelli Heyet Üyelerimiz Kazakistan tarafı Mütevelli Heyet üyelerimiz

Toplantının 
ardından 
çektirilen 

hatıra fotoğrafı, 
yorgunluklarını 
unutulduğunu 

ne de güzel 
anlatıyor.
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MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN
ve ÜYELERİMİZE

“KAZAKİSTAN EĞİTİM ve
BİLİMİNE HİZMET MADALYAS�”

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin eğitim ve bilim alanının geliştirilmesinde geçen emekleriniz 
için sizi kutluyor ve bu madalyonla onurlandırıyoruz” 

Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararların 
imzalanmasından sonra, Türkiye tarafı müte-

velli heyet üyelerimiz,  bir sürprizle karşılaştılar.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet üyesi ve Kazakistan 
Eğitim ve Bilim Bakanı Janseyit Tüymebayev, Baş-
kan ve üyelerimizin göreve atanmalarının ardından 
üniversitemizin idari ve akademik yapısına yaptık-
ları özverili çalışmaların ve bilim hayatına yapacağı 
katkıların Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığınca 
takdirle izlendiğini ve bu çabaların karşılığı olarak 
da, kendilerine Kazakistan Hükûmeti tarafından 
“Kazakistan Eğitim ve Bilimine Hizmet Madalyası” 
verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. 

Yapılan kısa konuşmaların ardından, üzerinde “Ka-
zakistan Cumhuriyeti’nin eğitim ve bilim alanının 
geliştirilmesinde geçen emekleriniz için sizi kutlu-
yor ve bu madalyonla onurlandırıyoruz.” ifadeleri-
nin yeraldığı Hizmet Madalyasını, Bakan Janseyit 
Tüymebayev, başkan ve üyelerimizin yakalarına 
taktı.

“Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilimine Hiz-
met Madalyası” Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata; 
üyelerimiz Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Dr. Hakan Fidan ve Naci Ağbal’a verildi.

Mütevelli Heyet Başkanlığı İdari ve Mali İşler Koor-
dinatörü Zafer Kibar’a ise eğitim sektöründeki özel 
emeği için “Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim Verme 
İşinin Saygıdeğer Görevlisi” madalyası verildi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığınca ödüllen-
dirilen Mütevelli Heyetimizi, Türk bilim hayatına 
yaptıkları katkıların devamı dileğiyle, üniversite-
miz adına tebrik ediyoruz. 

ÖDÜLLER
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Mütevelli Heyet toplantısı dolayısıyla Türkiye’de bulunan üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Les-
bek Taşimov, 13-14 Mayıs 2008 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da bulunan bazı üniversi-

teleri ziyaret etti.

Taşimov, Ankara’daki temaslarına ilk olarak Anıtkabir’i ziyaretle başladı. Rektör yardımcısı (Genel 
Sekreter) Dr. Adnan Tekşen ve rektörlük Ankara Temsilcisi Bakıt Baymuhanov’la birlikte Hacet-
tepe Üniversitesi Rektörlüğüne giden Taşimov’u, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Uğur 
Erdener karşıladı.

İki rektör, üniversiteler arasında yapılabilecek işbirliği konuları üzerinde görüş alışverişinde bu-
lundu. Yapılan görüşmelerin ardından Sayın Taşimov’a, Tıp Fakültesi Hastanesi gezdirildi.

Rektör Taşimov, yapılan görüşmelerden sonra üniversitemizle Hacettepe Üniversitesi arasında 
sağlık alanında işbirliği protokolü hazırlanacağını ve en kısa sürede imzalanması için gerekli ça-
lışmaların yapılacağını bildirdi.

Rektör Taşimov, aynı gün öğleden sonra da Bilkent Üniversitesini ziyaret etti. Bilkent Üniversite-
sini ziyarette Rektör yardımcısı Erol Arkun tarafından karşılanan rektörümüze, Bilkent yerleşkesi 
hakkında bilgi verildi. 

Türkiye’deki özel üniversiteler hakkında bilgiye sahip olmadığını, bu vesileyle özel üniversiteleri 
de inceleme fırsatı bulduğunu söyleyen Taşimov, ziyaretten oldukça memnun ayrıldı.

Prof.Dr. Lesbek Taşimov, 14 Mayıs 2008 günü İstanbul’da Galatasaray Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyarette, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ethem Tolga tarafından karşılanan Taşimov’a, 
üniversite tüzüğü ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Fransa ve Türkiye arasında imzalanan an-
laşma ile kurulan Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenci kabulü, idari ve akademik işleyişi konula-
rında bilgi alan Taşimov, aynı gün Türkiye’den ayrıldı.

Taşimov: “Üniversitemizle Türkiye’deki diğer üniversiteler arasında işbirliğinin 
geliştirilmesini arzu ediyoruz.”

REKTÖR TAŞİMOV’UN 
ÜNİVERSİTE 

ZİYARETLERİ

ZIY
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KARNAK GEZİSİ

Üniversitemiz tarafından öğretim üyesi, öğrenci ve personele yönelik kültür faaliyetlerimiz 
devam ediyor. Amaç, köklü geçmişimizi daha yakından tanıyarak geleceğe

daha güçlü yürümek.

Üniversitemiz Rektörlüğü’nce, 
Kazakistan’ın tarihi yerleşim yerle-

rinden biri olan ve Türkistan’ın 25 km. 
kuzeybatısında yeralan Karnak şehrine 
kültür gezisi düzenlendi.

Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı öğ-
retim üyelerinden Prof. Dr. Metin Akar 
başkanlığında yapılan geziye, çok sayı-
da öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

Gezi sırasında, ilk olarak yol güzergâ-
hında bulunan,  XII. yüzyılın meşhur ve 
büyük şairlerinden olan Edib Ahmed’in 
doğup yaşadığı köy olan Yügnek köyü 
(şimdi adı Cüynek) ziyaret edildi.

Yorucu bir yolculuktan sonra tarihî 
yerleşim yeri olan Karnak kale kalıntı-
larına ulaşıldığında, herkesin yüzünde 
tatlı bir tebessüm vardı. Gezidekiler, bir 
anda kendilerini yüzlerce yıl öncesin-
de buldular ve bütün yorgunluklarını 
unuttular.

Daha sonra Ahmet Yesevî türbesi içinde 
bulunan meşhur Taykazan’ın döküldü-
ğü yere gidildi. Taykazan’ın kim tarafın-
dan, nasıl yapıldığı konusunda gezide 
bulunanlara detaylı bilgiler verildi. 

Ardından Mämet İşan Mescit ve Med-
resesine geçildi. Yeni Karnak sınırları 
içindeki en güzel yapılardan biri olan 
Mämet İşan Mescidi ve Medresesi hak-
kında da yetkililerden bilgiler alındı.

Karnak gezisi, başladığı gibi, yüzlerde 
tebessüm, geçmişe yapılan tarihî yol-
culuğun tatlı yorgunluğu ile sona erdi.

KARNAK
“Şehrin bilinen en eski adı İşkent (belki İçkent)tir. Karnak 
adı daha sonraki zamanlara aittir. Sovyet ihtilâlini izleyen 
yıllarda adı Atabay’a çevrilmiş, bağımsızlıktan sonra da 
şehrin eski adı Karnak tekrar iade edilmiştir. 

X. asırda bir Kimek şehri olan Karnak, XIII-XV. asırlarda  
Emir Timur ve oğullarının hâkimiyetine geçmiş; XV-XVIII. 
asırlarda Kazak Hanlıkları tarafından idare edilmiştir. Tarihî 
kale 100x150 m. ebadında, 1-1.5 m. genişliğinde kerpiç 
duvarlarla çevrili bir yerleşim yeridir. Bugün Bazartepe de-
nilen eski yerleşim yeri üzerinde kalan tek yapı ise Karnak 
Camii’dir. Mimarî yapısı biraz değiştirilmiş, doğusu yeni 
ilave odalarla genişletilmiş olan mescid, aslında yazlık ve 
kışlık iki bölümden oluşmaktadır. Her iki tarafın tavanında 
da yedili kümeler oluşturan altmış üç adet kalın ağaç kiriş 
kullanılmıştır. 

Karnak halkı bakır, demir, kurşun metalleri elde etme, 
bronz ve barut yapma hünerleri ile meşhur olmuştur. Bu-
gün tamamen höyük hâlinde olan eski şehrin güneyinde 
1, batısında 2, doğusunda da 1 kapısı vardır. Surların etra-
fında su kanalı mevcuttur.  Karnak’ta surlar içindeki hayat 
1950’li yıllara kadar sürmüş, sonra halk, bu yıkılmış kale 
etrafına yaptıkları yeni evlere taşınmıştır.”

Karnak 
Müzesi’nden 
görüntüler

GEZI .
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Amaç; mevcut imkanların değerlendirilmesi, yeni imkanlar oluşturulması, maksimum 
verimlilik sağlanması ve internet altyapısının daha da güçlendirilmesi.

TÜRKİSTAN YERLEŞKESİ
İNTERNET ALTYAP�S�

YENİLENİYOR

Mütevelli Heyet Başkanlığı-
mız tarafından Türkistan 

merkez yerleşkesinin İnternet 
altyapısının yenilenmesi konu-
sunda bir çalışma başlatıldı.

Bu konuda Türkiye’de, konuların-
da uzman olan TBMM Bilgi İşlem 
Merkezi’nde görevli Hakan Yıldı-
rım ile TÜRKSAT Bilgi İşlem Mü-
dürlüklerinde görevli Yücel Çalık 
ve Arif Çiğdem’den oluşan teknik 
bir ekip, internet altyapısı üzerin-
de inceleme yapmak üzere 24-
31 Mayıs 2008 tarihleri arasında 
bir hafta süreyle Türkistan’da gö-
revlendirildi.

Üniversitemiz bilgi işlem sorum-
luları ile birlikte çalışmalarına 

başlayan uzman ekip, Rektörlük binası başta olmak üzere 
yerleşke içerisindeki birimler ile ek binalarda incelemeler 
yaptı. 

Üniversitemizin merkez ve ek binalarında internet altyapısı ile 
ilgili yapılan inceleme, Üniversitemizin bilişim faaliyetlerinin 
geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

Yapılan tespitler, üniversitemizin hem internet altyapısın-
daki eksikliklerin hem de yapılması gerekenlerin bilinmesi 
açısından oldukça faydalı oldu. Türkiye’den görevlendirilen 
uzmanların, üniversitemizin bilgi işlem sorumluları ile bir-
likte yaptıkları inceleme sonucunda internet ve bilişim ko-
nusundaki tüm yetersizlikler, eksiklikler belirlendi, sorunun 
nerede başladığı tespit edildi, böylece yapılması gerekenler 
de ortaya çıkmış oldu.

Uzman ekip, yerleşkede yaptığı çalışmaların ardından Kazak 
Telekom’un Türkistan Ofisi ve Almatı’daki Nato Proje danış-
manlığını da ziyaret ederek, regülasyon ve hukuki düzenle-
meler ile teknik kapasite hakkında bilgiler aldı.
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Üniversitemiz Türkistan ve Çimkent yerleşkelerinde TSE tarafından ara denetim yapıldı.

Üniversitemiz Türkistan ve Çim-
kent yerleşkelerinde TSE tara-

fından ara denetim yapıldı.

Türkistan ve Çimkent yerleşkele-
rindeki birimlerimiz için 2006 yılın-
da almış olduğumuz TSE-EN-ISO 
9001–2000 belgesi ile ilgili olarak 
05–08 Ocak 2008 tarihleri arasında 
TSE tarafından ara denetim ger-
çekleştirildi. Denetimler, sertifika 
esaslarına bağlı olarak yapıldı. 

TSE elemanlarınca yapılan ara De-
netim sonunda üniversitemizce 
yapılması gerekenler bir rapor hâ-
linde Rektörlüğe sunuldu. 

Raporda; Kalite Yönetim Sistemi’ne 
sahip çıkılmasının; Kalite Hedefle-
rinin, belirtilen amaçlar doğrultu-
sunda artırılmasının (Türkçe hazır-
lık, Türk dünyası Öğretim üyesi sayı 
dengesi); müşteri memnuniyeti 
ölçümlerine ait verilerin, sürekli 

iyileşme kapsamında daha fazla değerlendirilmesinin 
ve Kalite Yönetimi konusunda yapılan eğitimlere, daha 
çok personelin katılımın yaygınlaştırılmasının önemi-
ne dikkat çekildi. 

TSE yetkilileri, Kalite Yönetimi çalışmaları konusunda 
da çok sayıda personelimizi başarılı gördüklerini dile 
getirdiler. 

Başarılı görülen öğretim üyesi ve idarecilerimize, 
üniversitemizin daha kaliteli olarak yönetilmesi için 
kurumsallaşma ve eğitim-öğretimde başarı için ulus-
lararası standartlara ulaşmada  gösterdikleri gayretli 
çalışmaları için biz de başarılar diliyoruz.

ÜNİVERSİTEMİZDE 
TSE ARA DENETİMİ 
YAP�LD�
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“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”  ADL� OYUN, 
TÜRKİSTAN’DA SAHNELENDİ

Çanakkale; 
vatanı, bayrağı, 

özgürlüğü 
için saf tutup, 

düşmanın topu, 
tüfeği karşısında 

Çanakkale’de 
yiğitçe ölüme 

koşanların 
destanıdır.

Çanakkale Deniz Savaşlarının 93. yıldönümü dolayısıyla, 18 Mart 2008 tarihinde Türkis-
tan Merkez Yerleşkesinde bulunan Kültür Merkezi’nde, “Çanakkale Şehitlerini Anma” 

toplantısı düzenlendi.

Türk’ün Milli Mücadele sürecinde tarihte eşine az rastlanır şekilde bir özelliğe sahip olan bir mil-
letin tekrar dirilişinin en mümtaz örneğini oluşturan Çanakkale Muharebelerinin yıldönümü için 
Üniversitemiz tarafından düzenlenen anma programı, bu yıl daha anlamlıydı. 

Çanakkale şehitleri, bu yıl “amacına ve ruhuna uygun” bir 
biçimde Türkistan’da anıldı. Anma töreninde, senaryosu 
Sayın Recep Cengiz tarafından yazılan “Çanakkale Geçil-
mez” adlı oyun sahnelendi. Kültür Merkezi büyük salon-
da sahnelenen oyunda, üniversitemizin kuruluş amacına 
uygun bir şekilde Türk dünyasının değişik bölgelerinden 
gelen Kazak, Özbek, Kırgız, Azeri, Türkmen ve Türkiyeli 
gençler rol aldı.

“Çanakkale Geçilmez” adlı oyunda, vatanı, bayrağı, öz-
gürlüğü için saf tutup, düşmanın topu, tüfeği karşısında 
Çanakkale’de yiğitçe ölüme koşanların destanı canlandırıl-
dı. Anma törenine, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardım-
cıları, öğretim üyeleri, idareciler, öğrenciler ve çok sayıda 
Türkistan halkı katıldı. Oyunun sahnelenmesi esnasında 
kullanılan giyimler, Türk motiflerine uygun olarak çok kısa 
sürede Yaygın Eğitim Merkezinde hazırlandı.

Üniversitemiz yetkilileri, her iki ülkenin toplumsal bellek-
lerinde yer edinen bu tür anma toplantılarının, bundan 
sonra da amacına uygun olarak düzenleneceğini söyledi-
ler. Program, seyredenlerin duygu dolu alkışları arasında 
sona erdi.

ETK
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Türk Dünyasının kalbi Türkistan’da görev almak isteyen akademik ve idari personel için 
Ankara’da mülâkat yapıldı.

AKADEMİK VE İDARİ
KADROMUZA
TAZE KAN

Adaylar, 
mülakatta
ter döktüler.

Üniversitemizin 2008-2009 eğitim-öğ-
retim yılında Türkistan ve Kentav yer-

leşkelerimizde görev yapacak akademik ve 
idari personelin seçimi için Mütevelli Heyet 
Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bir ko-
misyon tarafından mülakat yapıldı.

Türkistan ve Kentav yerleşkemizde boş bu-
lunan akademik ve idari personel konten-
janları için web sayfamızdan ve bazı web 
sitelerinden yapılan ilan, 30 Mayıs 2008 
tarihinde sona erdi.

Başvurular arasından ön değerlendirme 
ile seçilen, gerekli şartlara ve yeterli iş tec-
rübesine sahip adaylar, 9-10 Haziran 2008 
tarihlerinde Ankara’da mülakata çağrıldı-
lar.

Mütevelli Heyet Başkanlığımız bünyesinde 
oluşturulan bir komisyon tarafından yapılan 
mülakat sonucunda, Kazakistan’da görevlen-
dirilecek akademik ve idari personel belirlendi.

İdari ve akademik kadrolarda görev yapmak 
üzere Kazakistan’a gidecek olanlar, ilk önce 
Ankara’da, bir hafta süreli oryantasyon eğiti-
mine tabi tutulacaklar. Oryantasyon eğitimi, 
daha sonra Kazakistan’da da tekrarlanacak.

Türk Dünyasının kalbi Türkistan’da görev-
lendirilen idari ve akademik personelimizi 
Ayhaber olarak kutluyor, bilgelik, erdem 
ve cesaretle, geçmişten geleceğe köprü 
görevini üstlenen üniversitemizi, bilim 
hayatında hak ettiği yere ulaştıracaklarına 
inanıyoruz.
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FUARLARDA
ÜNİVERSİTEMİZE

YOĞUN İLGİ
Katılımcılar, 

Türk 
Dünyasının 

ilk ortak 
Devlet 

Üniversitesini 
daha 

yakından 
tanıma fırsatı 

buldu.

Sinevizyon eşliğinde göste-
rilen üniversitemiz ve Kaza-
kistan tanıtım filmleri, fuar 
ziyaretçileri tarafından ilgiyle 
izlendi.

Ziyaretçilere, standımızdaki 
görevliler tarafından üniver-
sitemizle ilgili detaylı bilgiler 
verildi; Türk Dünyasının birlik-
teliği yönündeki misyonu ve 
vizyonu anlatıldı. Bu vesileyle 
üniversitemiz bölüm ve faa-
liyetleri ilk elden kamuoyuna 
tanıtıldı. 

Üniversitemizin detaylı olarak 
anlatıldığı broşürler ve tanıtı-
ma yönelik hazırlanan malze-
meler de ücretsiz olarak ziya-
retçilere dağıtıldı. 

Fuarlarda ayrıca üniversite-
mizle ilgili faaliyetler ile önü-
müzdeki dönem uygulamaya 
konulan/konulacak yeni pro-
jeler hakkında, katılımcılara ilk 
elden bilgi sunuldu.

Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak, üniversitemizin 
bölümleri ve eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilgile-

ri kamuoyuyla paylaşmak üzere TÜYAP Fuarcılık tarafın-
dan 1-5 Mart 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Bur-
sa Eğitim Fuarı”na ve 1-2 Nisan 2008 tarihleri arasında 
UNİTÜRK Fuarcılık tarafından Ankara’da düzenlenen 
“Eğitim Fuarı”na katıldık.

Üniversitemizle birlikte eğitim alanında hizmet veren 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeraldığı fuarlarda, 
üniversitemiz standına gösterilen yoğun ilgi, bizleri ol-
dukça memnun etti.

Özellikle standlarımızda görev yapan Kazakistanlı öğ-
rencilerimiz, katılımcıların ilgi odağıydı. 

FAA
LIY
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Astana, 
Kazakistan’ın 
yenilenmesinin, 
onun çok 
uluslu halkının 
bitmez-
tükenmez 
kurucu 
enerjisinin 
sembolüdür. 

KAZAKİSTAN’�N BAŞKENTİ
ASTANA �0. YAŞ�N� KUTLUYOR

Kazakistan’ın yeni başkenti Astana, bütün 
görkemi ve güzelliğiyle 10. yaşını kut-

luyor.

10 Haziran 1998’de, Kazakistan’ın geleceğini temsil 
eden yeni bir şehir, yeni bir başkent olarak dünya 
sahnesine çıkan Astana, yalnızca ülkenin idari mer-
kezî, iktidarın merkezi organlarının bulunduğu yer 
olarak değil, ülkenin geleceği hakkında kararların 
alındığı yer olarak da kabul görmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de, 
Astana’nın 10.kuruluş yıldönümü kutlamaları-
na katılmak üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in davetlisi olarak 4-6 
Temmuz 2008 tarihlerinde Kazakistan’a gitti. 
Cumhurbaşkanımızın Kazakistan seyahatine, 
Bakanlar, Milletvekilleri ve işadamlarından 
oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata, Mütevelli Heyet üyemiz ve aynı za-
manda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mustafa İsen de, Kazakistan Hükû-
metinden aldıkları davet üzerine Kazakistan’a 
giderek kutlamalara katıldılar. 

Kazakistan’ın Almatı’dan sonraki başkenti ve ikinci 
büyük şehridir. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahiptir. 

Ülkenin tüm bölgeleriyle bağlantısı olup, büyük 
ulaşım yollarının kavşağında, Trans-Avrasya ana 
yollarının yakınında yer almaktadır. Kentte, tarihî 
kalıntılara heryerde rastlamak mümkündür. 
Başkent Astana, adeta bir şantiye görünümünde. 
Şehrin her yanında dev projeler yükseliyor. 

Kazakistan’da 130 çeşit halk ve topluluk yaşa-
maktadır. Uygur’dan Tatar’a, Başkurt’tan Hakas’a, 
Karadenizli’lerden Ahıska Türklerine kadar Türk 
dünyasının bütün unsurlarını burada görmek 
mümkün. Nüfusun yüzde 50’den biraz fazlasını 
Kazaklar, yüzde 30 kadarını Ruslar, kalanını da 
diğer unsurlar teşkil etmektedir.

Yeni başkentin fonunda, başdöndürücü dönü-
şümler, yeni binaların inşası, park, meydan ve 
sokak düzenlemeleri, şehre ilk defa gelen konuk-
larda samimi bir hayranlık uyandırmaktadır.

Astana, Kazakistan’ın yenilenmesinin, onun çok 
uluslu halkının bitmez-tükenmez kurucu ener-
jisinin, halkın kendi gücüne inancının, parlak 
geleceğinin ve umudunun  sembolüdür.

Astana, atılan bu güçlü temeller üzerinde uluslar 
arası toplumun saygın ve güçlü bir üyesi olarak, 
100. ve 1000. yıllarını da kutlayacak ve insanlık 
var oldukça da kutlamaya devam edecektir.
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