


De¤erli Okuyucular,

Ahmet Yesevi meflalesini tafl›ma onuru bulan yeni bir yö-
netim olarak, öncelikli hedefimiz, Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi’ni sorunlar›yla an›lan bir kurum olmaktan kurtar›p,
ulusal ve uluslararas› alanlardaki baflar›lar›yla an›lan bir
kurum hâline getirmekti. Bu düflünceyle bayra¤› dokuz
ay önce devrald›k ve ö¤rencisinden rektörüne kadar Ah-
met Yesevi ailesini bu heyecan›m›za ortak etmeye çal›fl-
t›k. Bizleri bu hedeften al›koyacak hiç bir polemik ve tar-
t›flmaya da itibar etmedik. K›sacas› gözlerimizi ayn› he-
defe tek yürek hâlinde kilitlemeye çal›flt›k ve k›sa sürede
birçok önemli sorunun üstesinden gelerek, üniversitemiz
aç›s›ndan önemli baflar›lar› imza att›k.

bilig’in SSCI taraf›ndan taranmaya bafllamas›, y›llard›r
dü¤ümlenen T›p Fakültesi Hastanemizin Kazakistan
sa¤l›k sistemine yeni bir model olacak flekilde hizmete
aç›lmas› vb… Bunlardan bir demeti, elinizdeki 36. say›-
m›zda bulacaks›n›z.

Bu çabalar›m›z›n her iki ülkede en yüksek düzeyde ilgi
görmesi, bizlerin hizmet heyecan›na güç katarken, so-
rumlulu¤umuzu ise daha da art›rd›. Bu a¤›r yükü lay›k›y-
la tafl›ma çabam›zda, destek ve ilgilerini esirgemeyen
Ahmet Yesevi dostlar›na, bizzat tafl›n alt›na elini koyarak
hizmet kervan›na kat›lan de¤erli mesai arkadafllar›ma iç-
tenlikle teflekkür ederim. 

Yeni say›m›zda tekrar görüflmek ümidiyle…

Prof.Dr. Osman Horata
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Mütevelli Heyet üyelerimiz
Çankaya Köflkü’nde

Mütevelli Heyet Baflkan ve Üyeleri-
miz 16 Temmuz 2008’de Cumhur-
baflkan›m›z Abdullah GÜL taraf›ndan
kabul edildi. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr.
Osman Horata ve beraberinde Mü-
tevelli Heyet üyelerimiz Prof. Dr.
Mustafa ‹sen, Prof. Dr. Muhittin fiim-
flek, Dr. Hakan Fidan ve Naci A¤bal,
Cumhurbaflkan›m›z Say›n Abdullah
Gül taraf›ndan kabul edildi.

16 Temmuz 2008 tarihinde gerçek-
leflen kabulde Cumhurbaflkan›m›z
Say›n Abdullah Gül, Ahmet Yesevi
Uluslararas› Türk-Kazak Üniversite-
si’nin Türkiye ve Kazakistan dostlu-
¤u aç›s›ndan ayr› bir yeri ve önemi

Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z
Prof. Dr. Osman
Horata ve 
beraberinde
Mütevelli Heyet
üyelerimiz,
Cumhurbaflka-
n›m›z Say›n 
Abdullah Gül 
taraf›ndan kabul
edildi.
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oldu¤una dikkat çekerek; yeni atanan Müte-
velli Heyet üyelerinin k›sa süre içinde yapt›¤›
çal›flmalardan duydu¤u memnuniyeti ifade
etti ve heyetin çabalar›n›n Kazakistan Cum-
huriyeti yetkililerince de takdirle karfl›land›¤›n›
belirtti. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Horata
da, her iki ülkenin teveccühüne lay›k olabil-
mek için, Türkiye taraf›n› temsil eden üyeler
olarak büyük bir özveriyle çal›flt›klar›n› ve
bundan sonra da ayn› inançla çal›flmalar›n›
devam ettireceklerini söyledi. Ahm et Yesevi
Üniversitesi’ni, Türk-Kazak dostlu¤unun bir
sembol kurumu olarak gördüklerini söyleyen
Horata, bu kurumun Türk-Kazak dostlu¤unu
gelifltirmenin yan›nda, Türk devlet ve toplu-
luklar› aras›nda siyasi ve ekonomik iliflkilerin,
bilimsel ve kültürel altyap›s›n› oluflturmak gibi
önemli bir misyonunun da oldu¤unu belirte-
rek; tarihî Türkistan bölgesinin, Orta Ça¤’›n
kaderini de¤ifltiren geliflmelerin temellerinin
at›ld›¤› kadîm bir bilim ve kültür merkezi oldu-
¤unu, üniversitemizin bölgenin yeniden tarihî
misyonuna kavuflmas› aç›s›ndan da önem-
li bir görevi yerine getirece¤ine inand›klar›n›
söyledi.

Horata, yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi ve-
rerek; birçok sorunu çözdüklerini ve üniversi-
tede yeni bir reform ve yap›lanma süreci bafl-
latt›klar›n›; ayr›ca iki ülke aras›ndaki mevcut
‹flbirli¤i Anlaflmas› ve Tüzü¤ün, zaman›n bek-
lentilerini ve yönetimde dengeli temsili sa¤la-
yacak flekilde tadil edilerek Kazakistan taraf›-
na iletildi¤ini söyledi.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z, Kazakistan sa¤-
l›k sistemi için bir model olaca¤›n› düflündük-
leri T›p Fakültesi Hastanesinin yak›n bir za-
manda hizmete aç›laca¤›n›; bu aç›l›fl› Say›n
Nursultan Nazarbayev’le onurland›rmalar›n-
dan büyük bir memnuniyet duyacaklar›n›
söyleyerek Say›n Cumhurbaflkan›m›z› Türkis-
tan’a davet etti. 

Cumhurbaflkan›m›z da davet için teflekkür
etti ve Türkistan’› henüz görmedi¤ini belirte-
rek; bu aç›l›fl›n Ahmet Yesevi Türbesini ziya-
ret etmek için de güzel bir vesile olaca¤›n›
belirtti. 

Mütevelli Heyet Baflkan ve üyelerimizin ziya-
reti, çektirilen hat›ra foto¤raf› ile sona erdi. 
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Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаевтің 
университетті мақтауы

Kazakistan 
Cumhurbaflkan›
Nursultan 
Nazarbayev,
Çimkent’te 
bulunan 
üniversite ve
sa¤l›k kurumlar›n›n
yöneticileriyle bir
toplant› yapt›.
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Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan Nazar-
bayev, Kas›m ay›nda, yaklafl›k bir hafta sürey-
le Güney Kazakistan eyaletinde incelemelerde
bulundu. 

11-13 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda da Çim-
kent flehrine gelen Nazarbayev, burada bulu-
nan üniversite ve sa¤l›k kurumlar›n›n yöneticile-
riyle bir toplant› yapt›. Kazakistan’›n her alanda
oldu¤u gibi t›p alan›nda da ilerleme kaydetme-
si gerekti¤ini belirterek, üniversitemiz hakk›nda
flunlar› söyledi:

“Üniversiteler bünyesinde Klinik Merkezler
oluflturulmal›d›r. Bak›n, Türkistan’daki Hoca
Ahmet Yesevi Üniversitesine. T›p Fakültesi ö¤-
rencileri III. s›n›ftan sonra çok a¤›r ameliyatlara
kat›l›yorlar. Niye orda bu mümkün oluyor?
Çünkü, klinik faaliyetler üniversite bünyesinde
yürütülmekte de ondan. Orada bulunan dene-
yimli t›p doktorlar›, ö¤rencilerini klinikte yetiflti-
riyor ve haz›rl›yor. Ahmet Yesevi Üniversitesi,
iflte sizlere de çok yak›n, tam burnunuzun di-
binde, örnek alabilece¤iniz bir kurum. T›p e¤i-
tim-ö¤retimini bunun gibi müesseselerde ver-
memiz gerekir.”

Kazakistan Cumhurbaflkan›
Nazarbayev’den 

üniversitemize övgü
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Yeni e¤itim-ö¤retim y›l› aç›l›fl töreni, 08 Eylül 2008’de Türkistan’da yap›ld›. 

Türkistan’daki merkez yerleflke içerisinde bulunan Medeniyet Ortal›¤›’nda (Kül-
tür Merkezi) yap›lan törene Üniversitemiz Rektörü, Rektör yard›mc›lar›, ö¤retim
üyeleri, ö¤renciler ve kalabal›k bir davetli grubu kat›ld›. 

Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti millî marfllar›n›n söylenmesi ile bafllayan tö-
rende aç›l›fl konuflmas›n›, Rektör Prof. Dr. Lesbek Taflimov yapt›. 

Prof. Dr. Taflimov, üniversitemizi bu y›l kazanan ö¤rencilerin geçmifl y›llara göre
daha yüksek puanla üniversitemize girdiklerini, bunun da e¤itim kalitesinin her
geçen y›l artt›¤›n›n bir göstergesi oldu¤unu belirtti. Taflimov, konuflmas›nda, T›p
Fakültesi’nde yapt›klar› de¤ifliklik üzerinde de durarak, Türkiye’den Hacettepe
Üniversitesi ile yapacaklar› iflbirli¤i protokolünden söz etti. T›p Fakültesi’ne ba¤l›
hizmet verecek 58 yatakl› hastanenin Türkistan flehri baflta olmak üzere bölge-
ye büyük katk›lar› olaca¤›n› vurgulayan Taflimov, zamanla bu fakültede e¤itimin
Türkçe ve Kazakça’n›n yan› s›ra ‹ngilizce de yap›laca¤›n› dile getirdi.

Rektör Taflimov’un konuflmas›n›n ard›ndan Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof. Dr.
Mahir Nakip söz ald›. Nakip; ö¤retim üyesi ve ö¤rencilere, Mütevelli Heyet Bafl-
kan›m›z Prof. Dr. Osman Horata’n›n baflar› ve iyi dileklerini aktard›ktan sonra,
yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n herkese hay›rl› olmas›n› diledi. Nakip, Ahmet Yesevi
Üniversitesinin kuruluflundan bugüne varolan yönetimlerin bir ve birbirlerinin de-
vam› oldu¤unu, mevcut yönetimin de bu devaml›l›k ve kararl›l›kla görevini sürdü-
rece¤ini belirtti. Prof. Dr. Nakip, bu sene üniversite yönetiminin önemli kararlar
ald›¤›n›, bu kararlar çerçevesinde daha merkeze çekilerek misyon ve vizyonunu
yeniledi¤ini söyledi. Bu ba¤lamda üniversitenin misyon ve vizyonunun kaliteye
ba¤land›¤›n›, hocas›ndan ö¤rencisine, görevlisine ve üretti¤i hizmete kadar te-
mel dayana¤›n kalite oldu¤unu vurgulad›. Ayr›ca bu sene, Mütevelli Heyet Bafl-
kanl›¤› ve Rektörlü¤ün ortak çal›flmas›yla, bilgi, görgü ve mesleki geliflmelerini
art›rmak amac›yla önemli say›da baflar›l› ö¤renci, akademik ve idari personelin
Türkiye’ye götürüldü¤ünü, önümüzdeki y›llarda da bu faaliyetin art›r›larak devam
ettirilece¤ini belirtti. 

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra üniversite ö¤rencilerinin haz›rlam›fl oldu¤u müzik,
e¤lence program› ilgiyle izlendi. Program sonunda hat›ra foto¤raflar› çektirildi.

Üniversitemiz 2008-2009
e¤itim-ö¤retim y›l› aç›l›fl töreni

Yeni e¤itim-ö¤re-
tim y›l› dolay›s›yla
Türkistan’da
yap›lan aç›l›fl töre-
ninde bilgi, görgü
ve mesleki gelifl-
melerini art›rmak
amac›yla önemli
say›da baflar›l› ö¤-
rencinin, akade-
mik ve idari per-
sonelin Türkiye’ye
götürüldü¤ü, önü-
müzdeki y›llarda
da bu faaliyetin
art›r›larak devam
ettirilece¤i be-
lirtildi. 
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Ö¤renci yurtlar›m›z yenilendi

1997’den bu yana hizmet vermekte olan Türkistan
yerleflkemizdeki ö¤renci yurtlar›, misafirhane ve
ö¤renci yemekhanesi, kapsaml› bir flekilde tamir
ettirildi.

Üniversitemiz Türkistan Yerleflkesinde bulu-
nan ö¤renci yurtlar›, misafirhane, ö¤renci ye-
mekhanesi ve baz› fakülte binalar›n›n tamir ve
tadilat› tamamland›. 

Mart 2008 tarihinde göreve yeni atanan Mü-
tevelli Heyet Baflkan ve üyelerimiz, Türkis-
tan’a yapt›klar› ziyarette ö¤renci yurtlar›, ye-
mekhane ve misafirhanede de incelemelerde
bulunmufllar, yurtlar baflta olmak üzere ye-
mekhane ile misafirhanenin kapsaml› bir fle-
kilde tamir ve tadilat›n›n yap›lmas› gerekti¤ini
belirtmifllerdi.

1997’den bu yana hizmet vermekte olan Tür-
kistan yerleflkemizdeki ö¤renci yurtlar›, misa-
firhane ve ö¤renci yemekhanesi, Mütevelli He-
yet Baflkan›m›z›n talimat›yla kapsaml› bir flekil-
de tamir ettirildi.

Tamir ve tadilatlar, Türkiye Cumhuriyeti bütçe
ödenekleriyle gerçeklefltirildi. Bu kapsamda;

• Yurt binalar› ile misafirhanenin çat› ve d›fl cep-
heleri, yal›t›m malzemeleri ile kapland›. D›fl
cepheler ve bütün odalar yeniden boyand›. 

• Yurt binalar›, misafirhane ve baz› fakülte bina-
lar›n›n su tesisatlar› yenilendi.

• Binalar›n ›s›tma sistemleri yeniden gözden ge-
çirildi, kap› ve pencere do¤ramalar›n›n tamirat
ve tadilatlar› yap›ld›.

• Yatak, çarflaf, battaniye ve nevresim tak›mlar›
yenilendi.

• Ö¤rencilerimizin ortak olarak kulland›klar› ça-
mafl›rhaneye yeni çamafl›r makineleri al›nd›. 
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08 Mart 2008’de yap›lan yeni atamalarla ça-
l›flmalar›n› yo¤unlaflt›ran Mütevelli Heyetimiz,
33. toplant›s›n›, yine bütün üyelerin kat›l›m›yla
1-2 Kas›m 2008’de Almat›’da gerçeklefltirdi.
Toplant›da birçok önemli karara imza at›ld›.
Toplant›da Rektör I. Yard›mc›s› Prof. Dr. Ma-
hir Nakip, Rektör Yard›mc›s› ve Genel Sekre-
ter Dr. Adnan Tekflen, Baflkan Dan›flman›
Prof. Dr. Hasan Kazda¤l› da haz›r bulundu. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata, toplant›n›n aç›l›fl›nda, göreve atan-
malar›ndan bu yana yap›lan çal›flmalarla ilgili
Mütevelli Heyeti bilgilendirdi. 

Prof. Dr. Osman Horata, yapt›¤› aç›fl konufl-
mas›nda flunlar› söyledi: 

“De¤erli Mütevelli Heyet Üyeleri,

33. Mütevelli Heyet Toplant›s›
Almat›’da yap›ld›

33. Mütevelli 
Heyet toplant›s›,
1-2 Kas›m 2008
tarihleri aras›nda
Almat›’da yap›ld›.
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Öncelikle hepinize hofl geldiniz diyerek, top-
lant›m›z›n baflar›l› geçmesi temennisiyle 33.
Mütevelli Heyet toplant›s›n› aç›yorum.

Bilindi¤i gibi, 9-10 May›s 2008 tarihli Antalya
toplant›s›ndan sonra, acil kararlar için toplan-
t›s›z olarak 32. toplant›y› gerçeklefltirdik. Al-
mat›’daki bu toplant›n›n da, bütün üyelerimi-
zin kat›l›m›yla gerçekleflmesinin, üniversite-
mizde arzu etti¤imiz hizmet heyecan›n›n olufl-
mas›na büyük katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünü-
yoruz. Çünkü bizler, üniversitenin kurulufl fel-
sefesine uygun bir flekilde geliflmesinden, ül-
kelerimize karfl› a¤›r bir sorumluluk üstlenen
kiflileriz. Bu hizmet heyecan›n›, ayn› flekilde
üniversitemizde yeni oluflturulan üst yönetim
kadrosunda da görmekteyiz. Hepsine ve siz
de¤erli üyelerimize, de¤erli katk›lar›n›z için iki
ülkeyi de temsil eden Mütevelli Heyeti Baflka-
n› olarak teflekkür ederim. 

Gündeme geçmeden, öncelikle Baflkanl›k
olarak geçen toplant›dan bu yana gerçeklefl-
tirdi¤imiz faaliyetlerimizle ilgili k›saca bilgi ver-
meyi ve bundan sonraki beklentilerimizi siz-
lerle paylaflmay› gerekli görüyorum.”

Horata, bu giriflten sonra Mütevelli Heyet
Baflkanl›¤› olarak yapt›klar›n› 25 madde halin-
de  s›ralad› ve sözlerini flöyle tamamlad›:

‘Bundan sonra neler yap›lmal›d›r?’ sorusunun
cevab›na geçmeden önce, s›k s›k karfl›m›za
ç›kan yanl›fl bir de¤erlendirmeden bahsetme-
den geçemeyece¤im. Bu üniversite, iki ülke
aras›ndaki anlaflmayla kurulmufl, ulusal ku-
rumlardan farkl›, uluslararas› statüde; ‹flbirli¤i
Sözleflmesi ve eki Tüzük do¤rultusunda, ç›-
kar›lacak yönetmelikler ve Mütevelli Heyetin
alaca¤› kararlar do¤rultusunda yönetilmesi ve
Tüzük gere¤i oluflturulan Denetçilerle denet-
lenmesi gereken bir kurumdur. Fakat ço¤u
zaman bu gerçek göz ard› edilmektedir. Bu,
bizlere bir taraftan kolayl›k sa¤larken, sorum-
lulu¤umuzu da o ölçüde artt›rmaktad›r. Bu
konulara aç›kl›k getirecek ‹flbirli¤i Sözleflmesi
ve Eki Tüzük tasla¤›m›z, iki ülkenin ilgili ba-
kanlar›nca müzakere edilmifltir. Bizler, al›na-
cak karar ne olursa olsun, üniversitemize hiz-
metimizi en üst düzeyde yerine getirmeye
devam ediyoruz.
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2008-2009 y›l›, üniversitemiz aç›s›ndan, ge-

rek yap›sal, gerekse akademik anlamda, her

alanda kalite standartlar›n›n ve innovasyon

bilincinin yerlefltirilmeye çal›fl›ld›¤› bir geçifl

dönemi olmal›d›r. Evrensel de¤erlere, önce-

likle üniversitelerin sahip olmas› gerekir. Ba-

¤›ms›z, uluslararas› akreditasyon kurumlar›na

baflvurmadan önce, bu kurumlar›n arad›¤› ve

Bologna sürecinde belirlenen ilke ve stan-

dartlar› üniversitemize hâkim k›lmak, kalite

düzeylerinin de¤erlendirilmesi ve gelifltirilmesi

ifllemlerini yürütecek bir iç de¤erlendirme sis-

temi oluflturmak zorunday›z. Biz de, Mütevel-

li Heyet Baflkanl›¤› olarak bu konuda gereken

deste¤i verece¤iz. Bunun ilk basama¤›, her

birimin görev ve sorumluluklar›yla hedeflerini

belirleyecek stratejik plan›n haz›rlanmas›d›r.

2009-2010 y›l›ndan itibaren ise, güçlü oldu-

¤umuz alanlarda, akreditasyon için baflvur-

mak ve 2012’ye kadar da t›p, fen bilimleri gi-

bi birkaç alanda akreditasyonun al›nmas›n›

bekliyoruz. 

Bunlar›n, küreselleflen dünyada rekabet ede-
bilmenin ve ayakta kalabilmenin temel koflulu
oldu¤una rektöründen ö¤rencisine kadar
herkesin inanmas›n› ve mensuplar›m›z›n, üni-
versitemizi, Türkiye ve Kazakistan gibi iki
güçlü, kardefl devletin iflbirli¤ine yarafl›r bir
kurum hâline getirme konusunda gerekli fe-
dakârl›¤› göstermesi ümidiyle, gündeme ge-
çiyorum.” 
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Rektör Taflimov,  heyet üyelerini bilgilendirdi

Baflkan›m›z›n konuflmas›ndan sonra Rektör
Prof. Dr. Lesbek Taflimov taraf›ndan rektörlü-
¤ün faaliyetleri ile Mütevelli Heyetçe al›nan
kararlar›n uygulanmas› hakk›nda detayl› bilgi
verildi. Üniversitenin kurumsal de¤iflikliklerinin
Üniversite Senatosu karar›yla ve Mütevelli He-
yetin onay›yla gerçeklefltirildi¤ini belirten Tafli-
mov, e¤itim sürecinin modern flartlara uygun
olarak, etkili bir flekilde organizasyonu amac›y-
la Türkistan Merkez yerleflkesindeki tüm
branfllarda kredili sisteme geçilece¤ini belirtti.

Üniversitemizde verilen t›p e¤itiminin Avrupa
standartlar›na uygun oldu¤unu, e¤itim kalitesi-
nin daha da yükseltilmesi amac›yla Türkiye’den
Hacettepe Üniversitesi ile iflbirli¤i anlaflmas› im-
zalanaca¤›n› belirten Taflimov, ekonomi bölü-
mü baflta olmak üzere di¤er bölümlerde de
e¤itimi Avrupa standartlar›na uygun hâle getir-
me çal›flmalar›n›n bafllat›ld›¤›n› söyledi. 

Mütevelli Heyetimizin 33. toplant›s›nda al›nan
kararlardan baz›lar› flunlard›r:

• Üniversite amblemi ve kurumsal kimlik k›-
lavuzunun 1 fiubat 2009’dan geçerli ol-
mak üzere kabul edilmesi,

• Üniversitenin k›sa ad›n›n Türkiye’de Türkçe,
Kazakistan’da Kazakça olarak, “Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi” fleklinde kullan›lmas›,

• Almat›’da “Avrasya Araflt›rma Enstitüsü”
ad›yla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi
konularda bilimsel çal›flmalar› desteklemek
ve yürütmek amac›yla bir enstitü kurulmas›
için gerekli çal›flmalar›n bafllat›lmas›,
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• Üniversitenin uluslararas› statüsüne uy-
gun, kurumsal ve akademik bir yap›ya ka-
vuflturulmas› için 2008-2020 vizyonu çer-
çevesinde, 2009-2013 y›llar›n› kapsayan
Stratejik Plan haz›rlanmas›,

• Üniversitemiz Kalite Yönetimi Birimince,
uluslararas› akreditasyon kurumlar› ve
Bologna Süreci standartlar› do¤rultusun-
da kalite güvence sistemi oluflturulmas›, 

• Personel ve muhasebe kay›tlar›yla ilgili
otomasyon sisteminin kurularak, belgele-
rin, etkin bir yönetim ve denetim için Ka-
zakçan›n yan›nda Türkçe olarak tutulmas›
amac›yla Rektörlükçe gerekli çal›flmalar›n
geciktirilmeden bafllat›lmas›; bütün ifllem-
lerin fleffaf ve çevrimiçi olarak görülmesi-
ne imkân sa¤layan bir program haz›rlat›l-
mas›,

kabul edildi.

De¤iflen ve geliflen flartlar çerçevesinde Mü-
tevelli Heyet Baflkanl›¤› ve Rektörlü¤ün iflbir-
li¤iyle haz›rlanan;

• Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› Personel Yö-
netmeli¤i,

• Burs Yönetmeli¤i, 

• TÜRTEP Döner Sermaye ‹flletme Yönet-
meli¤i, 

• Konut Tahsis Yönetmeli¤i,

• Üniversite T›p Fakültesi Hastanesi ‹flletme
Yönetmelikleri

kabul edildi.

Daha önce ç›kar›lm›fl olan;

• Mütevelli Heyetin Çal›flma Usul ve Esasla-
r› Yönetmeli¤i,

• Harc›rah Yönetmeli¤i, 

• Türkistan Uzaktan E¤itim Fakültesi, Türki-
ye Türkçesiyle E¤itim Programlar› Ö¤ren-
cileri için E¤itim-Ö¤retim ve S›nav Yönet-
meli¤i, 

• Ö¤renci Disiplin Yönetmeli¤i, 

• Yabanc› Ö¤renci Kabul Yönetmeli¤i ve 

• Ö¤renci Yatakhaneleri Yönetmeli¤i’nin
baz› maddelerinde de¤ifliklikler yap›lmas›
kabul edildi.
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Mütevelli Heyet Baflkan›m›z›n göreve atanmas›ndan sonra
bafllat›lan kurumsal kimlik çal›flmas› sonuçland›r›ld›.

Profesyonel bir ajans taraf›ndan haz›rlanan 105 sayfal›k Kurum-
sal Kimlik çal›flmas›, Mütevelli Heyetin 1-2 Kas›m 2008 tarihin-
de Almat›’da yapt›¤› 33. toplant›s›nda kabul edildi ve 1 fiubat
2009 tarihinden itibaren uygulanmas› kararlaflt›r›ld›.

Kurumsal Kimlik çal›flmas›nda ilk olarak Üniversite logosu be-
lirlendi. Üniversite logosuna paralel olarak; TÜRTEP, bilig, Ayha-
ber dergi logolar›, kitap ve dergi kapaklar› ile iç tasar›mlar› yeni-
den düzenlenerek üniversite kurumsal›na adapte edildi. Üniver-
sitemiz Rektörlü¤ü ve Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›zca kullan›l-
makta olan antetli kâ¤›t baflta olmak üzere bas›l› evraklar, de-
¤iflen logoya uygun olarak yenilendi. Diplomalar, yeni logoya
uygun olarak yeniden tasarland›. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek
Lisans diplomalar›nda birlik sa¤land›. Personel ve ö¤renci kim-
likleri yeniden dizayn edildi. Üniversitemiz web sitesi arayüzü
yenilendi. Yenilenen web sitemiz, 1 fiubat 2009 tarihi itibariyle
hizmete aç›ld›.
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Üniversitemize
yeni kurumsal kimlik ve yeni logo

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z›n
göreve atanmas›ndan sonra
bafllat›lan ve fiubat 2009 tarihi
itibariyle uygulamaya konulan
kurumsal kimlik çal›flmas›nda
Üniversitemizin web sitesi de
yenilendi.
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Üniversitemiz Türkistan Yerleflkesinde, bütçe-
sinin tamam› Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan
karfl›lanan 58 yatak kapasiteli, Kazakistan
Cumhuriyetinin en modern hastanelerinden bi-
ri olan T›p Fakültesi Hastanesi, 1 Aral›k 2008
tarihinden itibaren hasta kabulüne bafllad›.  

Yap›m›na 2000 y›l›nda bafllanan T›p Fakültesi
Hastane binas›, toplam 13223 m2 kapal›,
12224 m2 park ve bahçe alan› ile 4 kat-
l› olarak infla edildi. Hastane binas›n›n resmî ka-
bul ifllemleri, 29 Ekim 2008’de yap›ld›, çal›flma
lisans› ise 14 Kas›m 2008’de al›nd›. T›p Fakül-
tesi Hastanemizin resmi aç›l›fl›n›n ise 2009 y›-
l› içinde iki ülke Cumhurbaflkan›n›n kat›l›m›yla
gerçekleflmesi beklenmektedir.

Gerekli t›bbi cihazlar› da Türkiye’den temin edi-
len T›p Fakültesi Hastanesi’nde sa¤l›k ve idari
personel olarak yaklafl›k 240 kifli istihdam edi-
lecek. Yap›lan mülâkatla ilk 75 kifli göreve bafl-
lad›. 
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T›p Fakültesi
Hastanemiz

aç›ld›
Üniversitemiz

Türkistan
yerleflkesinde

bulunan
T›p Fakültesi 

Hastanesi 
58 yatak 

kapasitesi ile
hasta kabülüne

bafllad› 
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Türkiye’den görevlendirilen K›r›kkale Yüksek
‹htisas Hastanesi Baflhekimi Op. Dr. Osman
Acar baflkanl›¤›nda, Baflhekim yard›mc›s› Dt.
Cemalettin Özdemir, Hastane Müdürü Fatih
Öztekin ve Baflhemflire Derya Ertekin’den olu-
flan 4 kiflilik ekip, 16 A¤ustos 2008’de Türkis-
tan’da göreve bafllad› ve hastanenin aç›l›fl›yla
ilgili bütün haz›rl›klar› tamamlad›. Böylece mo-
dern bir sa¤l›k tesisi, üniversitemiz vas›tas›yla
Kazakistan’a kazand›r›lm›fl oldu. Hastanenin
hizmete girmesiyle hastalar, tetkik, teflhis ve
tedavi için art›k baflka merkezlere (örne¤in
Rusya’ya) gitmek zorunda kalmayacaklard›r.

Üniversitemiz T›p Fakültesi Hastanesi içerisin-
de; 25 adet poliklinik odas› ile birer yatak-
l› 3 adet müflahede odas›, cerrahi ve dahiliye
olmak üzere iki servisi, laparoskopi, artroskopi
gibi her türlü  Genel Cerrahi, Göz, Kulak-Bu-
run-Bo¤az, Ortopedi, Üroloji, Plastik Cerrahi ve
Beyin Cerrahi ameliyatlar›n›n yap›labildi¤i 3
odadan oluflan Genel Ameliyathane  ile küçük
cerrahi müdahalelerin yap›labildi¤i 1 odadan
oluflan Lokal Ameliyathanesi, Dahiliye ve Cer-
rahi olmak üzere 4 adet Solunum destek ciha-
z› (Ventilatör) ve her hasta bafl› monitörlü,  6
yatakl› tam donan›ml› yo¤un bak›m ünitesi, içe-
risinde EKG, Eforlu EKG, Dooplerli EKO bulu-
nan Kardiyoloji bölümü, Gastro entroloji ünite-
si, Radyoloji ünitesi, Bilgisayarl› tomografi, ul-
trasonografi, Röntgen odas›, laboratuarlar ve
ayn› anda 5 hastan›n muayene olabilece¤i has-
ta muayene odas› ve 10 yatakl› acil müflahede
odas› mevcuttur. Acil hastalar›n nakli için tam
donan›ml› bir ambulans bulunmaktad›r.

Hastane içerisinde ayr›ca; çamafl›rhane, ye-
mekhane ve morg yer almaktad›r.
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Bütçesinin tamam› Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan karfl›lanan 58 yatak kapasiteli, Kazakistan Cum-
huriyetinin en modern hastanelerinden biri olan T›p Fakültesi Hastanesi, 1 Aral›k 2008 tarihinden
hizmete bafllad›.



AYHABER14

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan 1996 y›l›ndan bu
yana yay›mlanmakta olan bilig Türk Dünyas› Sosyal Bilim-
ler Dergisi, 2008 y›l› 44. say›s›ndan itibaren, uluslararas›
dizin kurumlar›ndan SSCI (Social Sciences Citation In-
dex)’de taranmaya bafllad›.

bilig’in SSCI’ya girmesi sebebiyle Tan›t›m Toplant›s› dü-
zenlendi. 

“bilig’in Uluslararas› Dizin Yolculu¤u” adl› tan›t›m top-
lant›s›, 27 Aral›k 2008 Cumartesi günü, Türk Tarih Kuru-
mu Konferans Salonunda yap›ld›.

Toplant›ya, derginin kuruluflundan bu yana görev yapan
bilig editörleri baflta olmak üzere, dergide makalesi ya-
y›mlanan yazarlar ve hakem olarak katk›da bulunan çok
say›da akademisyen kat›ld›.

bilig’in yay›n serüveninin anlat›ld›¤› görüntülü sunumla
bafllayan toplant›da ilk konuflmay›, derginin editörlerinden
Prof. Dr. fierif Aktafl yapt›. 

Aktafl, yapt›¤› konuflmada, “bilig dergisinde görev alma-
n›n hazz›n›, benden sonra bilig editörlerinin gayretleriyle
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bilig’in Uluslararas›
Dizin Yolculu¤u

“bilig’in Uluslararas› Dizin 
Yolculu¤u” adl› tan›t›m toplant›s›,
27 Aral›k 2008 Cumartesi günü
Türk Tarih Kurumu Konferans
Salonunda yap›ld›.
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zenginleflen, geliflen derginin baflar›lar›n› gör-
dükçe k›vançla, zevkle hat›rl›yorum. bilig der-
gisi, Ahmet Yesevi Üniversitesini kuran irade-
nin, heyecan›n, duygunun, ileri görüfllülü¤ün
ciddi ürünlerinden yaln›zca birisidir” dedi. 

fierif Aktafl’tan sonra dergiye yeni bir vizyon
kazand›ran Prof. Dr. Mümin Köksoy, bilig der-
gisinin yay›n serüveni hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler
verdi. Köksoy, konuflmas›nda  “…Türkiye’nin
zirvesine ulaflm›fl olan bilig dergisinin nereden
nereye geldi¤inin bilinmesi gerekti¤inin çok
önemli oldu¤una inan›yorum” diyerek, bilig’le
nas›l tan›flt›¤›n›, böyle bir derginin ç›kar›lma
gerekçelerini anlatt›ktan sonra konuflmas›n›,
“…bilig’le hepimiz onur duymal›y›z ve uzun
süre yaflamas› için hep birlikte elimizden gelen
katk›y› sa¤lamal›y›z.” diye tamamlad›.

Prof. Dr. Mustafa ‹sen ise yapt›¤› konuflmada;
“…bugün bilig diye bir dergiden bahsediyor-
sak, burada büyük bir emek var. Çok say›da
kiflinin eme¤i var, katk›s› var, ama tüm bunla-
r›n arkas›nda as›l katk› ve as›l emek, as›l irade,
Say›n Zeybek’e aittir.” diyerek ad›n› nas›l bul-
duklar›n› anlatt› ve flu anekdotu aktard›:  “De-
¤erli arkadafllar. Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda
yaflam›fl, Sakall› Celal ad›yla maruf bir isim
vard›r, bilirsiniz. Onun söyledi¤i bir söz var;
Tanzimat ilan ettik olmad›, Meflrutiyet ilan ettik
olmad›, Cumhuriyet ilan ettik olmad›, bir de
ciddiyet ilan etsek nas›l olur?” Hakikaten Tür-
kiye’nin flu aflamada en ihtiyaç duydu¤u fley-
lerden birisi ve belki de yeganesi, ciddiyettir.
Biz burada aç›kças› bir ciddiyet ilan ettik der-
gide ve bu ciddiyetin üzerinde ›srarla durduk.” 

Derginin SSCI’ya girebilece¤ini kimsenin bafl-
lang›çta hayal edemeyece¤ini söyleyen ‹sen,
sözlerini flöyle tamamlad›: “Ben bilig dergisinin
gerçekten bir zoru baflard›¤› ve Türkiye’de
sosyal bilimlere standart getirdi¤i kanaatinde-
yim. ‹leride Türk dergicili¤i noktas›nda ad›ndan
s›kl›kla bahsedilecektir. Bütün editör arkadafl-
lara çok teflekkür ediyorum. Hepsi bayra¤›
gerçekten daima daha yukar› tafl›ma nokta-
s›nda önemli ifllevler üstlendiler. Bir ifli baflar-
mak kadar, onu sürdürebilmek de önemlidir.
Tüm eme¤i geçenlere bir kez daha teflekkür
ediyorum.” 

bilig dergisinin SSCI’ya girmesi için ilk giriflim-
leri bafllatan o zamanki editörümüz, flimdiki
Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata ise; “Bir dergi ç›karman›n heyecan›n›,
bu çileye sahip olanlar muhakkak ki bilirler.
Ço¤u zaman bu yoldaki gayretlerin zamana
karfl› ma¤lubiyetle sonuçland›¤› da bilim, kül-
tür hayat›na aflina olan herkesçe bilinen bir ol-
gudur. bilig, ayn› heyecanla yola koyulan fakat
zamanla mücadelesinden bugün bu kürsüde
konuflan editörlerin elinde Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›n›n güçlü
deste¤iyle galip ç›kan ve ülkemizde sa¤lad›¤›
baflar›y› SSCI'ya  yani uluslararas› at›f dizinle-
rine girmekle taçland›ran bir dergidir.” dedi.

bilig’in, Türkiye ve Kazakistan dostlu¤unun
sembol kurumu olan Ahmet Yesevi Üniversi-
tesi’nin, yüzü Türk dünyas›na, buradan da
tüm dünyaya bakan önemli bir vitrini oldu¤unu
belirten Horata, “Üniversitemizi, bir taraftan
Türk devlet ve topluluklar› aras›ndaki bilimsel
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Mütevelli Heyet Baflkanl›-
¤›m›z taraf›ndan 1996 
y›l›ndan bu yana yay›mlan-
makta olan bilig / Türk
Dünyas› Sosyal Bilimler
Dergisi, 2008 y›l› 44. say›-
s›ndan itibaren, uluslarara-
s› dizin kurumlar›ndan
SSCI’da taranmaya 
bafllad›.
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ve kültürel iliflkilerin 21. yüzy›l›n› flekillendiren
bir sembol kurum hâline getirmeyi amaçlar-
ken; bir taraftan da bilig’i, dünyaya hitap eden
bir bilgi merkezi hâline getirmeyi amaçlad›kla-
r›n› söyledi ve sözlerine flöyle devam etti:  

“Bu hedefe koflarken, sosyal bilimler alan›nda,
bilimsel çal›flmalar›n düzeyinin daha da yük-
selmesine küçük de olsa bir katk›da bulunabi-
lirsek, bu bizi ayr›ca mutlu edecektir. bilig ad-
resli makaleler, bunlar›n yan›nda ülkemizin de
do¤ru, bilimsel bilgilerle tan›t›m›na katk›da bu-
lunacakt›r. Çünkü bu bilgi kayna¤›, dünyan›n
her yerinden araflt›rmac›lar›n, ilgililerin temel
baflvuru merkezlerinden biridir.”

bilig’in 48. say›s›n›, yeni logomuz ve yeni ha-
z›rlanan kurumsal kimli¤imiz çerçevesinde,
yeni bir tasar›mla bilim dünyas›n›n hizmetine
sunduklar›n› söyleyen Horata, bilig’in uluslara-
ras› dizin yolculu¤unda desteklerini esirgeme-
yen yazar ve hakem kadrosuna, bilig bayra¤›-
n› tafl›yan yay›n kurulu baflkan ve üyelerine te-
flekkür ederek sözlerini tamamlad›.

Dergimize Yay›n Kurulu üyesi olarak hizmet
vermekte iken Prof. Dr. Osman Horata’n›n
baflka bir göreve atanmas› üzerine editörlük
görevini devralan Prof. Dr. Mehmet Öz de
yapt›¤› konuflmada, bugün gelinen noktan›n
bilig aç›s›ndan ve Türk sosyal bilim dergicili¤i
ve sosyal bilimler aç›s›ndan bir baflar› oldu¤u-

nu belirtti. Öz,  ancak asla rehavete kap›lma-
dan flimdiye kadar yaflanan tecrübe ›fl›¤›nda
problemlerimizi, zorluklar›m›z› ve yanl›fllar›m›z›
iyi tespit edip, bu dergide ve di¤er dergileri-
mizde, milletleraras› seviyede ilmi makalelere
yer verme konusunda daha hassas davran›l-
mas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

Son konuflmay› ise, derginin flimdiki editörü
Prof. Dr. Nurettin Demir yapt›. Demir, bilig’in
bugünlere gelmesinde eme¤i geçen bilim
adamlar›na, b›rakt›klar› miras için çok teflekkür
ederek bafllad›¤› konuflmas›nda flunlar› söyle-
di: “Y›lda 4 say› yay›mlanan bir derginin, bir-iki
kiflinin çabas›yla veya bir kurumun dergi ç›kar-
ma iste¤iyle ayakta kalamayaca¤›n› söyleme-
ye gerek yok. bilig dergisi, her birini tan›d›kça
daha çok sevdi¤im ve sayg› duydu¤um genifl
bir ekibin çabalar›yla yay›mlanmaktad›r. Bu
ekibin en bafl›nda flüphesiz bilig’in gereklili¤i-
ne inanan, dergiye kurumsal destek veren, ya-
y›n kuruluna kararlar›nda özgür davranma or-
tam› sa¤layan Üniversite yönetimi yer almak-
tad›r.

Nitelikli bir dergi için nitelikli çal›flmalar yapan
akademisyenlerin, derginin kalitesine güven-
meleri ve yaz›lar›n› göndermeleri gerekir. Der-
gimize iyi yaz›lar zaten gelmekteydi. Ancak
2008 y›l› 44. say›dan itibaren SSCI taraf›ndan
dizinlenmeye bafllad›ktan sonra daha önce
yaz›lar›n› yurt d›fl›nda indeksli dergilerde yay›n-
latmak istemeyen meslektafllar›m›z›n bizim
dergimize yaz› göndermeye bafllad›¤›n›, Türki-
ye’de de nitelikli yay›nlar yap›labilece¤ine ikna
olduklar›n› görüyoruz.

Biz bu derginin ayn› zamanda akademik bilgi-
lerin, yay›nlar›n tart›fl›ld›¤› bir ortam olmas›n› da
istiyoruz. Yani dergimizde ciddi akademik
elefltirilere de yer vermek istiyoruz. O bak›m-
dan elefltiri türü, polemik de¤il, gerçekten eser
merkezli akademik elefltirileri de dergimize
bekliyoruz. Dergiye katk›da bulunan herkese
teflekkür ediyorum.”

Konuflmalardan sonra dergiye eme¤i geçen-
lere Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› taraf›ndan hiz-
metleri an›s›na hediyeler verildi. 

Toplant›, verilen kokteylle sona erdi.

Prof. Dr. 
Mustafa ‹sen

“Ben bilig dergi-
sinin gerçekten

bir zoru baflard›-
¤› ve Türkiye’de
sosyal bilimlere

standart getirdi-
¤i kanaatinde-

yim. ‹leride
Türk dergicili¤i

noktas›nda ad›n-
dan s›kl›kla bah-

sedilecektir.”
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Üniversitemizde Türkçe e¤itiminin güçlendirilmesi için Anka-
ra Üniversitesi Türkçe Ö¤retim Merkezi (TÖMER) ile iflbirli¤i
protokolü imzaland›.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z, üniversitemizin e¤itim-ö¤re-
tim dillerinden biri olan “Türkiye Türkçesi”nin daha iyi ö¤reti-
lebilmesi için gerekli çal›flmalara bafllam›fl ve yap›lan de¤er-
lendirme sonucunda, Ankara Üniversitesi Türkçe Ö¤retim
Merkezi (TÖMER) taraf›ndan haz›rlanan Yeni H‹T‹T Yabanc›-
lar için Türkçe Ders Kitab› serisinin üniversitemizde okutul-
mas› yönünde karar ald›. Bu karar do¤rultusunda TÖMER ile
yap›lan görüflmeler sonucunda, ad› geçen ders kitaplar›n›n
Türkistan’da bas›m hakk›, düzenlenen bir protokolle üniver-
sitemize verildi.

Ö¤renci ve ö¤retim üyelerine ücretsiz olarak da¤›t›lacak
Türkçe Ders Kitaplar› setinin bas›m›, Türkistan’da kurulu bu-
lunan matbaam›zda gerçeklefltirilecek. 2009-2010 e¤itim-
ö¤retim y›l›ndan itibaren  uygulamaya konulacak proje ile,
Kazak ö¤renciler baflta olmak üzere di¤er Türk Cumhuriyet-
leri ve topluluklar›ndan gelen ö¤rencilerin Türkiye Türkçesini
daha iyi ö¤renmeleri amaçlanmaktad›r.

Üniversitemiz taraf›ndan ö¤renciler baflta olmak üzere idari
ve akademik personelin yararlanmas› amac›yla Türkçe-Ka-
zakça, Kazakça-Türkçe cep sözlükleri haz›rlan›yor.
Mütevelli Heyetin 9-10 May›s 2008 tarihlerinde Antalya’da
yap›lan 31. toplant›s›nda ald›¤› karar gere¤i, Üniversite Rek-
törlü¤ümüz ve Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z iflbirli¤iyle, Tür-
kistan’da Cep Sözlükleri haz›rlama komisyonu oluflturuldu.
Komisyon, çal›flmalar›na Ekim 2008’de bafllad›.
Cep sözlükleri, iki lehçeden yararlanmak isteyen her kesim-
den insan için haz›rlanacak ve yaklafl›k 500’er sayfa olacak.
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Üniversitemiz Türkçe
e¤itiminde yeni bir sayfa

Türkçe-Kazakça, Kazakça-Türkçe
cep sözlükleri haz›rlan›yor

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z, üniversitemizin e¤itim-ö¤retim dillerinden biri olan “Türkiye Türkçesi”nin daha iyi
ö¤retilebilmesi için Ankara Üniversitesi Türkçe Ö¤retim Merkezi (TÖMER) ile iflbirli¤i protokolü imzalad›.

Ö¤renciler baflta olmak üzere idari ve akademik 
personelin yararlanmas› amac›yla  cep sözlükleri haz›rlan›yor.
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Mütevelli Heyet üyemiz Naci A¤bal, YÖK
üyeli¤ine seçildi.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi Naci
A¤bal, YÖK Genel Kurul üyeli¤ine seçildi.
Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlü¤ü görevinin yan› s›ra, Üni-
versitemiz Mütevelli Heyet Üyeli¤i ve THY
Yönetim Kurulu üyeli¤i görevlerini de sür-
düren Say›n A¤bal’›n YÖK üyeli¤ine seçil-
mesiyle ilgili karar, 21 Ekim 2008 gün ve
27031 say›l› Resmi Gazete’de yay›mland›.

Say›n A¤bal’a bu görevinde de üstün ba-
flar›lar diliyor, kendisini tebrik ediyoruz.

Naci A¤bal

Mütevelli Heyet Üyemiz Prof. Dr. Muhittin
fiimflek, YÖK üyeli¤ine seçildi.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi ve YÖK
Denetleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Muhit-
tin fiimflek, Bakanlar Kurulu’nca yap›lan se-
çim sonucunda, 2547 say›l› Yüksekö¤retim
Kanununun 6’nc› maddesinin (b) f›kras› ge-
re¤ince YÖK üyeli¤ine seçildi.

Say›n fiimflek’in YÖK üyeli¤ine seçilmesiyle
ilgili karar, 8 Kas›m 2008 gün ve 27048 sa-
y›l› Resmi Gazete’de yay›mland›.

Say›n fiimflek’e bu görevinde de üstün ba-
flar›lar diliyor, kendisini tebrik ediyoruz.

Prof. Dr. Muhittin fiimflek
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Op.Dr. Osman Acar, Üniversitemizin T›p Fakültesi
Hastanesi Kurucu Baflhekimli¤ine atand›.

Üniversitemiz 58 Yatakl› T›p Fakültesi Hastanesi kurucu
baflhekimli¤ine, K›r›kkale Yüksek ‹htisas Hastanesi Baflheki-
mi ve Göz Hastal›klar› uzman› Op. Dr. Osman Acar atand›. 

Baflhekim Osman Acar’la birlikte yine K›r›kkale Yüksek ‹hti-
sas Hastanesinden Baflhekim yard›mc›s› Dt. Cemalettin Öz-
demir, Hastane Müdürü Fatih Öztekin ve Baflhemflire Der-
ya Ertekin de, T›p Fakültesi Hastanemizin kuruluflunda gö-
rev almak üzere 16 A¤ustos 2008 tarihinde Türkistan’a gi-
derek göreve bafllad›.

ÖZGEÇM‹fi‹
Osman Acar, 1965 y›l›nda K›r›kkale Keskin’de do¤du. ‹stan-
bul Cerrahpafla T›p Fakültesini bitirdi. Hopa Devlet Hasta-
nesinde zorunlu hizmetini tamamlad›. Samsun 19 May›s
Üniversitesi T›p Fakültesinde ‹htisas›n› tamamlay›p, Samsun
Özel Büyük Anadolu Hastanesinde idarecilik ve Göz Hasta-
l›klar› Uzman› olarak görev yapt›. K›r›kkale Devlet Hastanesi

ve K›r›kkale Yüksek ‹htisas Hasta-
nesinde Göz Hastal›klar› Uzman›
olarak çal›flt›. 2004 y›l›nda K›r›kka-
le Yüksek ‹htisas Hastanesine
Baflhekim olarak  atand›. 

Acar, evli olup, iki çocuk babas›d›r.

1985 y›l›nda Ankara Televizyonu
Belgesel Programlar Müdürü ol-
du. Bu arada Gazi Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi’nde bir dönem
Sinema dersi verdi. 1989 y›l›nda
Radyo Dairesi Baflkanl›¤›nda
Program Denetçili¤ine getirildi. ‹ki
y›l sonra Belgesel Programlar
Müdürlü¤üne döndü. 1993 y›l›n-
da ise, D›fl Yay›nlar Dairesi Planla-
ma ve De¤erlendirme Müdürlü¤ü
görevine atand›.

2005 y›l›nda TRT Genel Müdür
Yard›mc›l›¤›na atanan Mete, 2008
y›l›nda k›sa bir süre Genel Müdür
Müflaviri olarak çal›flt›. Muhsin Me-
te, Devlet memurlu¤unda geçen
35 y›l hizmetten sonra, Eylül 2008
tarihinde emekliye ayr›ld›. 

Mete, Gazeteciler Cemiyeti (Anka-
ra) üyesi olup, sürekli bas›n kart›
sahibidir.

Op. Dr. Osman Acar

Muhsin Mete, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› Genel Koordina-
törlü¤üne atand›.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› Genel Koordina-
törlü¤ü’ne Muhsin Mete atand›.  Mete, 12 Kas›m 2008 ta-
rihinde bu göreve bafllad›.

ÖZGEÇM‹fi‹
Muhsin Mete, 1949 y›l›nda Zonguldak’ta do¤du. Aslen
Rizelidir. 1972 y›l›nda Siyasal Bilgiler Fakültesi, Bas›n ve
Yay›n Yüksek Okulu, Radyo ve Televizyon Bölümü’nden
mezun oldu.

1973-1976 y›llar›nda reklam uzman› olarak Sümerbank’ta
çal›flt›. Naklen TRT’ye geçti. 1976 y›l›nda Prodüktörlük s›-
nav›n› kazanarak, Ankara Televizyonunda çal›flmaya baflla-
d› ve belgesel programlar haz›rlad›. “Dünden Bugüne Ahi-
lik” belgeseliyle Türkiye Milli Kültür Vakf› Ödülünü ald›. 

Muhsin Mete



UNESCO’nun 2008 y›l›n› “Kâflgarl› Mahmud Y›l›” ilan etmesinin ard›ndan,
Kâflgarl› Mahmud ve ölümsüz eseri Divanü Lûgati't-Türk ile ilgili dünyan›n
pek çok yerinde etkinlikler yap›ld›. Üniversitemiz de bu etkinliklere bir pa-
nelle kat›ld›.

Kültür Merkezinde 21 Kas›m 2008’de düzenlenen ve oturum baflkanl›¤›-
n›, Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Metin
Akar’›n yapt›¤› panele, Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Düsen Sercan, Üniversitemiz Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Mualla Uy-
du Yücel ve Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü ö¤retim görevlilerinden Süley-
man Ayd›n, konuflmac› olarak kat›ld›. 

Panelin aç›fl konuflmas›nda Divanü Lûgati't-Türk’ün önemi ve orijinalli¤in-
den bahseden Prof. Dr. Metin Akar, Kâflgarl› Mahmud’un, Türk dünyas›-
n›n en önemli kiflilerinden birisi ve büyük bir dilci oldu¤unu vurgulad›. 

‹lk konuflmac› Doç. Dr. Mualla Uydu Yücel, Kâflgarl› Mahmud’un yaflad›-
¤› XI. yüzy›l Türk dünyas›n› anlatarak, dönem içinde bu co¤rafyadaki si-
yasi, dinî geliflmelerden bahsetti. 

Panelin ikinci konuflmac›s› Süleyman Ayd›n ise, Kâflgarl› Mahmud’un ha-
yat›ndan ve Divanü Lûgati't-Türk’ün maceras›ndan bahsederek, eserin
önemini, ‘e¤er böyle bir eser olmasayd› nelerden mahrum olurduk?’ so-
rusunda bulabilece¤imizi söyledi.

Konuflmada son sözü alan Doç. Dr. Düsen Sercan, Kazakistan’da Diva-
nü Lûgati't-Türk’le ilgili yap›lan çal›flmalardan bahsetti. 

Paneli bir de¤erlendirmeyle kapatan Prof. Dr. Metin Akar, Divan’dan verdi¤i ör-
neklerle o günden bugüne yaflayan kelime ve kültürel özelliklere dikkat çekti.

Rektör vekili Prof. Dr. Mahir Nakip’in de kat›ld›¤› paneli ö¤retim görevlile-
ri, ö¤renciler ve bas›n takip etti. Bas›n mensuplar›, panel sonras›nda ko-
nuflmac›larla röportajlar yapt›lar.

(haber-resim: Kenan Yavan)
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UNESCO taraf›ndan ilan
edilen ‘Kâflgarl› Mahmud
Y›l›’ dolay›s›yla  düzenle-
nen etkinliklere Üniversite-
miz bir panelle kat›ld›.

Kâflgarl› Mahmud y›l›nda 
“Kâflgarl› Mahmud” paneli
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Kazakistan’›n ünlü Türkologlar›ndan Prof. Dr.
Rahmankul Berdibay’dan, “Korkut Ata ve fiiir-
leri” konulu söyleflisi, 29 Ekim 2008’de Üni-
versitemizin Kaz›bekbiy Binas›’nda gerçeklefl-
tirildi.

Üniversitemiz Tarih Fakültesi Kazak Dili ve
Edebiyat› Bölümü’nce düzenlenen söylefliye,
çok say›da ö¤retim üyesi ve ö¤renciler kat›ld›.

Berdibay, gösterilen ilgiden etkilendi¤ini söyle-
yerek çok duyguland›¤›n›, Korkut Ata’n›n to-
runlar› olarak hepimizin ayn› çat› alt›nda top-
land›¤›n› belirtti. Rahmankul Berdibay, söyle-
flisinde, Korkut Ata’n›n Türk dünyas› için öne-
mini anlatt›.

Rektör Yard›mc›s› Dr. AdnanTekflen de, Ka-
zakistan’›n ve Türk dünyas›n›n önemli bir bilim
adam› olan Rahmankul Berdibay’›, a¤›rlamak-
tan duyduklar› memnuniyeti dile getirerek,
Berdibay’›n fikirleri ve çal›flmalar›yla hem bilim
dünyam›z, hem de Türklük âlemi için önem-
li bir kimse oldu¤unu söyledi. 

Rahmankul Berdibay’dan “Korkut Ata ve fiiirleri” konulu söylefli

Nam›k Kemal Zeybek, Üniversitemiz Türkistan
Merkez yerleflkesi Kültür Merkezi’nde verdi¤i
konferans›nda, “Türkler K›l›çla m› Müslüman
oldu?” konusunu detayl› olarak anlatt›.
Konferans›nda; son zamanlarda Türkiye’de
sistemli bir flekilde Türklerin ‹slamiyet’i zorla
kabul etti¤ine dair yay›nlar yap›ld›¤›na dikkati
çekti. Bu yay›nlar›n ülkede gündem olufltura-
bilen büyük yay›n organlar›nda yer bulmas›n›n
ilginç ve bir o kadar da dikkat çekici oldu¤unu
belirten Zeybek, iddia sahiplerinin iyi niyet-
lerinden flüphesi oldu¤unu söyledi.

Dönemin ‹slam ve Türk tarihini genifl bir bak›fl
aç›s›yla ve detayl›ca anlatan Zeybek, Türklerin,
‹slamiyet gibi mükemmel bir dini tercih
etmesinin flafl›rt›c› olmad›¤›n› ifade etti. 

Türklerin samimi gayretlerinin ve zaman içinde
Türk co¤rafyas›na yay›lm›fl bulunan Hoca
Ahmet Yesevi ve müritlerinin hem Türkistan,
hem de Anadolu co¤rafyas›n›n müslüman-
laflmas›nda büyük paya sahip olduklar›n›
belirten Zeybek, netice itibariyle Türklerin zor-
lamayla de¤il, kendi tercih ve anlay›fllar› ile
‹slamiyet’e geçtiklerini belirtti.

Türklerin, ‹slamiyet gibi mükemmel bir dini
tercih etmesi flafl›rt›c› de¤ildir.

Eski Kültür ve Devlet Bakan›, Üniversitemiz Müte-
velli Heyet eski Baflkan› Nam›k Kemal Zeybek,
01 Ekim 2008 tarihinde Üniversitemiz Türkistan
Merkez yerleflkesi Kültür Merkezi’nde bir konfe-
rans verdi.

Nam›z Kemal Zeybek:



Üniversitemizin Türkistan yerleflkesinde, Dün-
yaca ünlü K›rg›z yazar Cengiz Aytmatov ad›na
“Cengiz Aytmatov ve Türk Dünyas›” konulu bir
panel düzenlendi.

20 Ekim 2008 tarihinde Türkistan’da düzenle-
nen panele, Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.
Dr. Osman Horata, Üniversitemiz Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Kulbek Ergöbek, Bart›n Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz kat›ld›. Üniversite personeli ve
ö¤rencilerimizin büyük ilgi gösterdi¤i panel,
Kültür Merkezi Büyük Salonda gerçeklefltirildi.

Panelde ilk konuflmay›, Üniversitemiz Rektör
Yard›mc›s› Prof. Dr. Kulbek Ergöbek yapt›. Er-
göbek, konuflmas›nda, Aytmatov’un, Türk
Dünyas›n›n gönüllü bir elçisi oldu¤unu çok

hakl› bir flöhrete sahip bulundu¤unu anlatt› ve
bu panele, onun kadim dostu Muhtar fiaha-
nov’un da kat›lmak istedi¤ini, ancak rahats›z-
l›¤› sebebiyle kat›lamad›¤›n› belirterek sözü
Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata’ya verdi. Horata, yapt›¤› konuflmada; 

2008 y›l›n›n Aytmatov’un do¤umunun 80. y›-
l› oldu¤unu, onun do¤um gününe rastlayan 12
Aral›k’ta K›rg›zistan’›n baflkenti Biflkek’te Ata-
türk Kültür Merkezi ve K›rg›zistan-Türkiye Ma-
nas Üniversitesiyle birlikte “Bir Bilgelik Dura¤›:
Cengiz Aytmatov”a uluslararas› bir sempoz-
yum planlad›klar›n›, fakat onun Haziran ay›nda
ani ölümü sebebiyle bu sempozyumu, 16-17
Ekim 2008 günü Biflkek’te gerçeklefltirdikleri-
ni ve üniversitemizde de böyle bir sayg› top-
lant›s› yapmak için Türkistan’da olduklar›n›
söyledi. 
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Üniversitemizde, Dünyaca
ünlü K›rg›z yazar Cengiz
Aytmatov ad›na “Cengiz

Aytmatov ve Türk
Dünyas›” konulu panel

düzenlendi.
“Cengiz Aytmatov
ve Türk Dünyas›”

paneli
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Horata, konuflmas›na flöyle devam etti:

“…Aytmatov, her yazar gibi ‘asr›n›n eseri’ydi,
fakat ‘asr›n›n esiri’ de¤ildi. Evet, o, asr›n›n esi-
ri olmam›fl; ‘insan› yok etmeye dönük’ savafl-
lara, bask›lara, zulümlere karfl›, ‘asr›’n›n güdü-
müne girmeden; insan› hür, erdemli ve ‘kendi’
olarak yaflatabilmenin savafl›n› vermifl, insanl›-
¤›n bilgelik dura¤› olmufl, onurlu, bilge bir ya-
zard›r.”

20. asr›n insanl›k için bir felâketler ça¤› oldu-
¤unu, Anadolu ve Orta Asya Türkleri, yani
Türk atan›n Ata ve Ana yurttaki çocuklar›n›n,
20. yüzy›l›n dehfletinden en fazla etkilenen
toplumlar olduklar›n› söyleyen Horata, “2008
y›l› Cengiz Aytmatov y›l›d›r. K›rg›zistan Kültür
ve Enformasyon Bakanl›¤›, bu anlaml› karar›y-
la ona hayattayken âdeta anlaml› bir jübile
yapt›” diyerek kat›l›mc›lara teflekkür etti. (Müte-

velli Heyet Baflkan›m›z›n konuflma metninin tamam›

için bkz.  www.yesevi.edu.tr) 

Panelde daha sonra Bart›n Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Ramazan Kaplan söz ald›. Prof.
Kaplan, “Cengiz Aytmatov’un Romanlar›ndaki
‹nsanlar›n Dünyas›”n› anlatt›.

Kaplan, konuflmas›nda özetle flunlar› söyledi:
“Cengiz Aytmatov, yaln›zca kendi ülkesi K›rg›-
zistan’da de¤il, bütün dünyada hakl› bir flöh-
retin sahibidir. Komünist bir rejimde yetiflmifl
olmas›na ra¤men, sanat›na evrensel bir nitelik
kazand›rm›fl, eserleri pek çok dile çevrilmifl ve
bütün dünya edebiyat çevrelerinin be¤eniyle
okudu¤u bir yazar olmufltur. Aytmatov’un sa-
nat›n› de¤erli yapan as›l öz, insan› önceleyen
bir sanat anlay›fl›n› benimsemifl olmas›d›r. Bu-
nun yan›nda bir romanc›n›n farkl› yönleri, sa-
natkârl›k gücü, yani romanc›l›k tekni¤iyle do¤-
rudan ilgilidir.

Dünya romanc›l›¤›n›n önde gelen romanlar›,
insana ‘kendisi’ olarak bakabilme becerisini
gösteren romanc›lar›n eseridir. Her türlü ide-
olojik kabul ve beklentilere ra¤men, kal›c› olan
romanlar, insan› evrensel gerçekli¤i içinde ko-
nu edinen eserlerdir…

Eserleri, pek çok dünya diline çevrilmifl olan
Aytmatov’un, sözünü etti¤imiz çerçevedeki
ayr›cal›kl› kiflili¤i daha bir aç›kt›r. Komünist bir
rejimde, sorumluluk gerektiren görevlere ka-
dar yükselebilmifl bir insan oldu¤u hâlde, sa-
nat›n›, evrensel çizgide kurmay› ve gelifltirme-
yi baflarabilmifltir. Bu durum, Aytmatov’un in-
sana, kâinat ve olaylara evrensel ölçekli baka-
bildi¤inin ve sanatkârl›k gücünün bafll›bafl›na
bir göstergesidir.”

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rama-
zan Korkmaz ise, panelde yapt›¤› konuflma-
da, Cengiz Aytmatov’un edebî kiflili¤inden
bahsetti. Eserleri 154 dile çevrilen Türk dünya-
s›n›n bu önemli yazar›n›n eserlerinde iflledi¤i
aflk, varolufl ve özgürlük kavramlar›n› anlatt›.
Korkmaz, konuflmas›nda, Cengiz Aytmatov’u
baflar›l› k›lan en önemli etkenin, onun, yerel ve
ulusal de¤erleri evrensel perspektiften anlat-
ma yetene¤inde yatmakta oldu¤unu vurgula-
yarak flöyle devam etti: “Aytmatov’a göre in-
san, evrenin bilincidir. Nerede, hangi zaman-
da, hangi mekânda olursa olsun ve hangi
mensubiyete ba¤l› bulunursa bulunsun; insan
türünden birine verilen zarar, bütün insanl›¤a
verilmifl zarar olarak alg›lan›r. Do¤rusu insan,
baflkalar›n› anlat›rken hep kendini arar. Ayt-
matov da baflkalar›n›n öyküsünü anlat›rken
hep kendini bulmaya çal›flm›flt›r.”

Ruhun flâd olsun bilge yazar Aytmatov!

Yaln›zca kendi
ülkesi K›rg›zis-
tan’da de¤il,
bütün dünyada
hakl› bir flöhrete
sahip olan
Cengiz
Aytmatov’un
kabri, sevenleri
taraf›ndan ziyaret
edildi.
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Kazakistan’da görev yapmak üzere Mütevelli Heyet Bafl-
kanl›¤›m›zca seçilen idari ve akademik personel için, Anka-
ra’da hizmet içi e¤itim düzenlendi. 

Kazakistan’da görevlendirilen akademik ve idari personelin
Kazakistan’da uyum sorunu yaflamamalar› için 21-25 Tem-
muz 2008 tarihleri aras›nda yaklafl›k 25 personele, 1 hafta
süreli oryantasyon program› düzenlendi ve ilk defa 10 gün
önceden Kazakistan’a gönderildi. Oryantasyon program›,
akademik ve idari personelin Kazakistan’a ulafl›mlar›ndan iti-
baren Türkistan’da da devam ettirildi.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› bina-
m›zda düzenlenen hizmet içi e¤i-
timde, idari ve akademik persone-
le, üniversitemiz ve Kazakistan ta-
n›t›ld›.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.
Dr. Osman Horata, hizmet içi e¤iti-
min aç›fl konuflmas›nda, üniversi-
temizin misyon ve vizyonu üzerin-
de durdu. Türkistan co¤rafyas›nda
hizmetin bir gönül ifli oldu¤unu
söyleyen Horata, kendilerinden
e¤itim sürecinden ayr› olarak halk-
la kaynaflmalar›n› istedi.

Bir hafta süren hizmet içi e¤itime
devam eden personel, düzenlenen
programdan çok memnun olduk-
lar›n›, bu uygulaman›n, bundan
sonraki y›llarda da devam ettirilme-
sinin çok faydal› olaca¤›n› dile ge-
tirdiler.

Kazakistan’da görev yapacak personele

Kazakistan’da
görev yapmak
üzere seçilen ida-
ri ve akademik
personelin uyum
sorunu yaflama-
malar› için, Anka-
ra’da hizmet içi
e¤itim kursu dü-
zenlendi. 

Üniversitemizin çeflitli birimlerinde görev ya-

pan idari ve akademik personel ile hastanede

görevli doktor, hemflire ve teknisyenler için

“Türkiye Türkçesi Kursu” düzenlendi. 

Türkçe okutmanlar›ndan ‹brahim Y›ld›r›m tara-

f›ndan verilen ve yaklafl›k alt› ay süren kurs so-

nunda kursiyerlerin, Türkiye Türkçesini temel

düzeyde ö¤renmeleri sa¤land›.

Kursu baflar›yla tamamlayanlara, Rektör 1.
Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir Nakip taraf›ndan bi-
rer plaket verildi. 

Türkçe kursunun ikinci grubunun ise e¤itimle-
rinin devam etti¤i ve 15 Nisan’da sona erece-
¤i belirtildi.

Üniversitemizin idari
ve akademik perso-

neliyle, hastanede
görevli doktor, hem-

flire ve teknisyenler
için düzenlenen ve
alt› ay süren Kurs,

Türkçe okutmanla-
r›ndan ‹brahim Y›ld›-

r›m taraf›ndan verildi.

Akademik ve idari personele
Türkçe kursu

Hizmet içi e¤itim kursu
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2008-2009 e¤itim-ö¤retim döneminde görev yapmak üzere
Türkiye’den görevlendirilen idari ve akademik kadromuz, 21
A¤ustos 2008 tarihinde Türkistan’a ulaflt›.

Türkistan’da Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir Nakip
ve Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen taraf›ndan karfl›la-
nan ve 35 kifliden oluflan idari ve akademik personel, Tür-
kistan Merkez Yerleflkesinde yap›lan sabah kahvalt›s›n›n ar-
d›ndan, kendilerine ayr›lan lojmanlara yerlefltirildiler.

Türkiyeli personel için Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde 23

A¤ustos 2008 tarihinde bir tan›fl-
ma toplant›s› düzenlendi. Toplant›-
ya, Üniversitemiz Mütevelli Heyet
üyesi Prof. Dr. Muhittin fiimflek
baflta olmak üzere, Rektör yard›m-
c›lar› kat›ld›.

Mahir Nakip’in yapt›¤› aç›l›fl konufl-
mas›ndan sonra, Rektör Yard›mc›-
lar›m›zdan Prof. Dr. Kulbek Ergö-
bek ve Prof. Dr. Sersenbek Turta-
bayev de söz alarak yeni ö¤retim
üyelerine gönül kap›lar›n› açacakla-
r›n› bildirdiler. 

Toplant›n›n sonunda Mütevelli He-
yet Üyemiz Prof. Dr. Muhittin fiim-
flek de bir konuflma yaparak, üni-
versitemizin misyon ve vizyonu
üzerinde durdu, ö¤retim üyelerimi-
ze baflar›lar diledi.

2008-2009 e¤itim ve ö¤retim y›l›nda üniversi-
temizde okumaya hak kazanan Türkiyeli ö¤-
renciler Türkistan’da.

Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi tara-
f›ndan üniversitemizin çeflitli bölümlerine yer-
lefltirilen 117 ö¤renciden 96’s›, Mütevelli He-
yet Baflkanl›¤›m›z›n organizasyonuyla, dene-
yimli görevliler refakatinde, e¤itimlerini yapa-
caklar› ve önümüzdeki birkaç y›l misafir olarak
kalacaklar› Türkistan’a ulaflt›lar.

Ö¤rencilerin Türkistan’a ulafl›mlar› iki grup ha-
linde gerçeklefltirildi; birinci grupta yer alan 48
ö¤renci 09 Ekim 2008, ikinci grupta  yer alan

48 ö¤renci 10 Ekim 2008 tarihlerinde önce ‹s-
tanbul’dan Almat›’ya uçakla, daha sonra ise Al-
mat›’dan Üniversite Rektörlü¤ümüzün tahsis
etti¤i otobüslerle, zevkli ve nefleli -biraz da yo-
rucu- bir yolculuktan sonra Türkistan’a ulaflt›r›l-
d›lar. Ö¤rencilerimiz, Türkistan yerleflkemizin gi-
riflinde Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir
Nakip baflta olmak üzere  kalabal›k bir ö¤renci
toplulu¤u taraf›ndan çiçeklerle karfl›land›..

Ö¤rencilerimiz k›sa bir dinlenmenin ard›ndan,
Türkistan Yerleflkesi içerisinde bulunan ye-
mekhanede topluca yemek yediler ve daha
sonra da kalacaklar› yurtlar›na yerlefltirildiler.

Türkiyeli ö¤renciler Türkistan’da

Üniversitemizin yeni Türkiyeli
kadrosu Türkistan’da
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Türkistan Vali Yard›mc›s› baflkanl›¤›nda Türkis-
tan ve Çimkent Polis Müdürlerinden oluflan
yedi kiflilik bir heyet, incelemelerde bulunmak
üzere Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z›n misafiri
olarak 3-13 A¤ustos 2008 tarihlerinde Türki-
ye’ye geldiler.

Üniversitemiz Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Talz-
han Raimberdiyev’in de bulundu¤u Kazakis-
tan heyetinde, Zhanpolat ‹bragimov, Yermek
Serikbayev, Kurmanbek Ramashov, Nurpolat
Taspolatov ve Nurlan Orazov yerald›.

Kazakistan Heyeti, 4 A¤ustos 2008 günü Bafl-
kanl›¤›m›z› ziyaret ederek, Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata ile görüfl-
tü. Görüflmede, Türkistan flehrinde ö¤rencile-
rimizin güvenlik baflta olmak üzere çeflitli idari
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problemlerinin çözümü konusunda görüfl al›fl-
veriflinde bulunuldu. Heyet üyeleri, yapt›¤› ko-
nuflmada, Türkiyeli ö¤rencilerin disiplin konu-
sunda çok duyarl› olduklar›n›, Kazakistan ka-
nun ve kurallar›na mümkün oldu¤unca uyma-
ya çal›flt›klar›n›, kendilerinin de ö¤rencilerin gü-
venli¤i konusunda her türlü çabay› gösterdik-
lerini belirtti.

Görüflme sonras›nda Mütevelli Heyet Baflka-
n›m›za Kazakistan millî giysisi Çapan giydiren
heyete, Prof. Dr. Osman Horata taraf›ndan da
çeflitli hediyeler verildi.

Kazakistan heyeti, ayr›ca Ankara Emniyet Mü-
dürlü¤ünde de çeflitli temas ve incelemelerde
bulundu. Daha sonra ‹zmir’e geçen Kazak he-
yeti, 13 A¤ustos 2008 günü ülkemizden ayr›ld›.

Üniversitemiz T›p Fakültesi Dekan› Zhanat
Shalkhorava baflkanl›¤›nda Kenelbek Alsh-
ymbayev, Laila Al›kbeyova ve Ba¤dat Mede-
yev’den oluflan T›p Fakültesi heyeti, 27 Tem-
muz- 3 A¤ustos 2008 tarihlerinde Türkiye’ye
gelerek K›r›kkale Yüksek ‹htisas Hastanesi’nde
inceleme ve temaslarda bulundu.

K›r›kkale’deki temaslar›n›n ard›ndan Ankara’ya
gelen heyet, Hacettepe Üniversitesi T›p Fakül-
tesinde de inceleme ve görüflmeler yapt›.

Bu ziyaretin kendileri için yararl› oldu¤unu ve ye-
ni birçok fleyi görme imkân› elde ettiklerini belir-
ten heyet üyeleri, sa¤l›k konusunda Türkiye’de-
ki üniversitelerle iflbirli¤inin önemini daha iyi de-
¤erlendirme imkân› bulduklar›n› söylediler.

Kazakistan heyeti, daha sonra ‹stanbul’a geçe-
rek, tarihî ve turistik yerleri gezdiler. ‹stanbul’da
da çeflitli incelemelerde bulunan heyet üyeleri,
3 A¤ustos 2008 günü ülkemizden ayr›ld›.

Üniversitemiz T›p
Fakültesi heyetinin
Türkiye ziyareti

Türkistan ve Çimkent
Emniyeti’nden Türkiye’ye ziyaret
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Üniversitemizde e¤itim gören, derslerinde ba-
flar›l› ve Türkiye Türkçesini bir iletiflim di-
li olarak kullanabilme becerisine sahip 7 ö¤-
rencimiz, T‹KA’n›n düzenlemifl oldu¤u ve 101
ö¤rencinin kat›ld›¤› yaz kamp›na kat›larak Ha-
ziran-Temmuz 2008 tarihinde TOBB Üniversi-
tesi’nde bir ay boyunca staj gördü.

Üniversitemiz mezunu 7 ve Kazakistanl› 4 ö¤-
renci olmak üzere 11 kiflilik ö¤renci grubu, 10
Temmuz 2008 günü Mütevelli Heyet Baflkan-
l›¤›m›z› ziyaret etti. Ö¤rencilere, Mütevelli He-
yet Baflkanl›¤› binas› ve burada yap›lan çal›fl-
malar hakk›nda bilgi verildi.

Karfl›l›kl› sohbet havas›nda geçen ziyarette
ö¤renciler, Türkiye’de bulunmaktan ve Müte-
velli Heyet Baflkanl›¤›n› ziyaret etmekten duy-
duklar› memnuniyeti dile getirdiler.

Dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen yüz ö¤ren-
ci içinde, hem Kazakistan’› hem üniversitemi-
zi baflar›l› ile temsil eden ö¤rencilerimiz, stajla-
r›n›n sonunda güzel dostluklar kurarak ülkele-
rine döndüler. Ayr›ca yöneticilerimiz, gelecek
y›llarda da çeflitli ö¤renci gruplar›n›n yaz e¤itim
programlar› çerçevesinde bu tür etkinliklere
kat›laca¤›n› belirttiler. 

Üniversitemizde Türkiye
Türkçesi e¤itimi veren okut-
manlar›m›zdan 24 kiflilik bir
grup, T‹KA deste¤i ile üç haf-
tal›k bir e¤itim için Türkiye’ye
geldiler.

27 Temmuz - 21 A¤ustos
2008 tarihleri aras›nda Ege
Üniversitesi Türk Dünyas›
Araflt›rmalar› Enstitüsü’nde
e¤itim gören okutmanlar›m›z,
Türkiye Türkçesinin ö¤reti-

minde kullan›lacak modern
metotlar› tan›man›n yan›nda,
Türkiye tarihi ve kültürü hak-
k›nda da bilgilendirildiler. 

Okutmanlar›m›z için kurs biti-
minde ise Mütevelli Heyet
Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan alt›
günlük Bursa, Yalova ve ‹s-
tanbul gezisi organize edildi.
Okutmanlar›m›z, moralleri ye-
rinde ve istekli bir flekilde Ka-
zakistan’a döndüler.
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Baflar›l› ö¤rencilerimize 
Türkiye’de yaz kamp›

Türkçe okutmanlar›m›z
Türkiye’ye geldi

T‹KA deste¤iyle üç haftal›k bir
e¤itim için Türkiye’ye gelen 
okutmanlar, Bursa, Yalova ve
‹stanbul’u da ziyaret ettiler.



Resmî temaslarda bulunmak üzere TBMM
Baflkanl›¤›n›n davetlisi olarak Türkiye’de bulu-
nan Kazakistan Meclisi’nden bir grup milletve-
kili, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z› ziyaret
ederek görüfl al›flveriflinde bulundular.

Kazakistan Meclisi Uluslararas› ‹liflkiler, Sa-
vunma ve Güvenlik Komitesi Baflkan› Nurbak
T. Rüstemov, Kazakistan-Türkiye ‹flbirli¤i Gru-
bu Baflkan› Valihan S. Konurbayev, Kazakis-
tan-Türkiye ‹flbirli¤i Grubu üyesi K›l›flbay A. Bi-
senov ve Kazakistan Meclisi D›fl iliflkiler ve
Protokol Bölümü Görevlisi Darhan V. Köfler-
bayev’den oluflan Kazakistan Heyeti, 7 Ocak
2009 günü Mütevelli Heyet Baflkan›m›zla gö-
rüfltüler.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata görüflmede, Kazakistan Meclisi’nin
de¤erli konuklar›n› Mütevelli Heyet Baflkanl›-
¤›m›zda a¤›rlamaktan duydu¤u memnuniyeti
dile getirdi. Konuklara Üniversitemiz ve Müte-
velli Heyet Baflkanl›¤› faaliyetleri hakk›nda bil-
gi verdi. 

Kazakistan Meclisi Uluslararas› ‹liflkiler, Sa-
vunma ve Güvenlik Komitesi Baflkan› ve ay-
n› zamanda Türkistan milletvekili olan Nur-
bak T. Rüstemov da yapt›¤› k›sa konuflmada,
Kazakistan hükûmeti olarak Ahmet Yesevi
Üniversitesi’ne büyük önem verdiklerini, Üni-
versitenin, Kazakistan’da ayr› bir yeri ve öne-
mi oldu¤unu belirtti. “Türkistan kökümüz, Tür-
kistan tarihimizdir” diyen Rüstemov, Hastane
çal›flmalar›n› dikkatle takip ettiklerini, böylesi-
ne modern bir hastaneyi Kazakistan’a kazan-
d›rd›klar›ndan dolay› Türkiye Cumhuriyetine
müteflekkir olduklar›n› belirterek, hastanenin
en k›sa sürede Kazakistan’›n say›l› tedavi mer-
kezlerinden biri olaca¤›na inand›klar›n› dile ge-
tirdi.

Görüflmelerin ard›ndan Mütevelli Heyet Bafl-
kan›m›z Prof. Dr. Osman Horata, konuklara
hediyeler verdi.
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Kazakistan milletvekilleri Mütevelli
Heyet Baflkanl›¤›m›z› ziyaret etti

TBMM Baflkanl›¤›n›n
davetlisi olarak Türki-

ye’de bulunan Kazakis-
tan Meclisi’nden bir

grup milletvekili, Müte-
velli Heyet Baflkanl›¤›-

m›z› ziyaret etti.

“Türkistan kökümüz,
Türkistan tarihimizdir”
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Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata, beraberinde Mütevelli Heyet üyemiz
Prof. Dr. Muhittin fiimflek’le birlikte, 7-14 Ocak
2009 tarihleri aras›nda Almat›, Türkistan ve
Kentav’a çal›flma ziyareti gerçeklefltirdi.

Ziyarette, T›p Fakültesi Hastanesi tamamlama
inflaat› kapsam›nda yap›m› devam eden ve
Kentav flehrinden Türkistan’a çekilen 19 km.

uzunlu¤undaki ek enerji hatt› çal›flmalar›n› yerin-

de inceleyen Mütevelli Heyet Baflkan›m›z, ilgili-

lerden bilgi ald› ve hatt›n h›zla tamamlanmas›n-

dan duydu¤u memnuniyeti ifade etti.

Mütevelli Heyet Baflkan ve üyemiz daha sonra

üniversitemizin çeflitli bölümlerini ziyaret etti,

düzenlenen çeflitli etkinliklere kat›ld›.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z›n
Türkistan ziyareti

Üniversitemizin yönetiminde önemli görevler
yapan iki rektör yard›mc›s› ve sayman, T‹-
KA’n›n davetlisi olarak Türkiye’ye geldiler.

21 Temmuz 2008 tarihinde ülkemize gelen
heyet, Ege Üniversitesi’nde çeflitli resmi ziya-
ret ve incelemelerde bulundu. Türk Dünyas›
Araflt›rmalar› Enstitüsü ö¤retim üyeleri Prof.
Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Selma Gülsevin
ve Prof. Dr. Zeki Kaymaz’›n ev sahiplikleri ne-
ticesinde güzel, verimli bir gezi gerçeklefltirildi.
Gezi rehberli¤ini üniversitemiz Türkçe okut-
man› ‹brahim Y›ld›r›m’›n yapt›¤› heyet, üniver-
site yetkililerinden çeflitli konularda bilgiler ald›,
ayn› zamanda ‹zmir’in tarihi ve co¤rafi güzel-
liklerini tan›ma f›rsat› buldular. 

(haber-foto: ‹brahim Y›ld›r›m)

Rektör yard›mc›lar›m›z Türkiye’de
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Kazakistan’›n Çimkent flehrinde 25-27 Eylül
2008 tarihleri aras›nda düzenlenen “Bizim Di-
zayn” konulu uluslararas› yar›flmada, Üniversi-
temiz Sanat Fakültesi ö¤retim üyeleri ve Yay-
g›n E¤itim Merkezimiz, büyük baflar› elde etti.  

Üniversitemiz Sanat Fakültesi ö¤retim görev-
lilerinden Eziyeva Maryam Muhtark›z› ve
Omarova Saltanat, genç tasar›mc›lar ve mo-

deller aras›nda “PRESS-REL‹Z” kategorisinin
“Eksklüzif” dal›nda ikinci oldular. 

Ayn› yar›flman›n “RETRO” dal›nda ise yine üni-
versitemiz Yayg›n E¤itim Merkezi Müdürü
Ömer Zaimo¤lu ile ö¤retim görevlileri Eziyeva
Juld›z Muhtark›z› ve Seysenbekova Meruert
ikincili¤i elde ederek üniversitemizi en güzel
flekilde temsil ettiler.

“Uluslararas› III. Türkoloji Kongresi” Üniversitemiz Merkez Yerleflkesinin bulundu-
¤u Türkistan’da düzenleniyor.

18-20 May›s 2009 tarihleri aras›nda Türkistan Merkez Yerleflkesi’nde bulunan
Kültür Merkezi’nde yap›lacak ve 3 gün sürecek Türkoloji Kongresi’nin Onur Ku-
rulu; Prof.Dr. Osman Horata, Janseyit Tüymebayev, Prof.Dr. Mustafa ‹sen ve
Prof.Dr. Serik Piraliyev’den olufluyor.

Sekreterli¤ini Prof. Dr. Metin Akar’›n yapt›¤› Kongrenin Düzenleme Kurulunda ise;
Prof.Dr. Lesbek Taflimov, Prof.Dr. Mahir Nakip, Prof.Dr. Kulbek Ergöbek,
Prof.Dr. Camb›l Aymenov, Prof.Dr. Taljan Ray›mberdiyev, Prof. Dr. Metin Akar,
Prof.Dr. Askar Abdualiyev, Prof.Dr. Serik Nagimov, Prof.Dr. Kopjasar Bayetov,
Doç.Roza K›d›rbayev, Doç.Dr. Dosay Kenjetay, Doç.Dr. Bak›t Abjet ve Dr. Adnan
Tekflen bulunuyor.
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Üniversitemizden uluslararas›
tasar›m baflar›s›

Uluslararas› III. Türkoloji Kongresi

Türkistan,
Uluslararas›
Türkoloji
Kongresinin
üçüncüsüne,
yine ev sahipli¤i
yap›yor.

Kazakistan’›n
Çimkent flehrinde
düzenlenen “Bi-
zim Dizayn” konu-
lu uluslararas› ya-
r›flmada, Üniversi-
temiz Sanat Fa-
kültesi ö¤retim
üyeleri ve Yayg›n
E¤itim
Merkezimiz,
baflar›lara imza
att›lar.
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Ulu Önder Atatürk, 70. ölüm y›ldönümünde Üniversitemiz
taraf›ndan Türkistan’da düzenlenen bir programla an›ld›.

Atatürk’ün ölümünün 70. y›ldönümü için, Türkistan Merkez Yer-
leflkemiz içerisindeki Kültür Merkezi büyük salonda bir anma
program› düzenlendi. 

Program, Atatürk ve flehitlerimiz için yap›lan sayg› duruflu ile
bafllad›. Türkiye ve Kazakistan millî marfllar›n›n okunmas›ndan
sonra Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir Nakip, günün an-
lam ve önemini belirten bir konuflma yapt›. Nakip, konuflmas›n-
da; Mustafa Kemal Atatürk’ün, 20. yüzy›lda, dünyada yeni dü-
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zen kurulurken, Türkler ve Ana-
dolu Türkleri hesap edilmeden
dünyan›n yeniden flekilleneme-
yece¤ini gösterdi¤ini söyledi.
Atatürk’ün bafllatt›¤› Kurtulufl
Savafl›m›zla, destans› mücadele-
mizle; ezilen, iflgal edilen ülkelere
ba¤›ms›zl›¤› kazanman›n yolunu
gösterdi¤ini belirten Nakip; ö¤-
rencilerden, genel Türk tarihini ve
tarihte iz b›rakm›fl atalar›m›z› bil-
melerini, kopuzu, tar›, ba¤lamay›,
dombray› ve di¤er sazlar›m›z›
çalmalar›n› ve türkülerimizi mut-
laka söylemelerini isteyerek söz-
lerini tamamlad›.

Atatürk’ü anma program›, ‘Ata-
türk Oratoryosu’ ile devam edip,
Âfl›k Veysel’in ses kayd›ndan
‘Atatürk’e A¤›t’la son buldu.

Üniversitemiz 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›-
l› Türkiyeli Ö¤renciler Konseyi Baflkanl›k seçi-
mi, 19 Ekim 2008 Pazar günü yap›ld›.

Türkistan Merkez Yerleflkesinde bulunan Kül-
tür Merkezi küçük salonda yap›lan seçime,
Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata baflta olmak üzere Rektör yard›mc›lar›,
Türkiyeli ö¤retim üyeleri ve çok say›da davet-
li kat›ld›.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata, iki devlet aras›nda köprü vazifesi gö-
ren Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde e¤itime ve-
rilen önemden ve demokrasinin erdemlerin-
den bahsetti. Horata, Konsey Baflkanl›¤›
adaylar›na baflar›lar diledi.

Daha sonra ö¤renci konseyi baflkan adaylar›
s›ras›yla kürsüye gelerek seçilmeleri hâlinde
yapacaklar›n› anlatt›lar. 

Ö¤rencilerin %85 kat›l›m sa¤lad›¤› ö¤renci
konseyi baflkanl›¤› seçiminde toplam 248 oy
kullan›ld›. Geçerli oylar›n 131’ini alan Mustafa
Ümmet Güven, ö¤renci konseyi baflkanl›¤›na
seçildi.

Yeni seçilen ö¤renci konseyi baflkan ve üyele-
rine baflar›lar diliyoruz.

Ulu Önder Atatürk için
Türkistan’da anma töreni

Ö¤renci konseyi baflkanl›k seçimi yap›ld›

Tarihe iz b›rakm›fl atalar›m›z›
çok iyi tan›mal›y›z.
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Konser, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan Türki-
ye’den görevlendirilen Halk Müzi¤i sanatç›s› Bayram Bilge
Tokel taraf›ndan gerçeklefltirildi. 

Konserden önce üniversitemiz ö¤rencileri bir program sun-
du. Türkiye’nin de¤iflik yörelerinden ve halk müzi¤inin farkl›
türlerinden eserler okuyan Tokel’in konseri, seyircilerin cofl-
kulu kat›l›m›yla, planlanan zaman› aflarak sona erdi. 

Konser sonras›nda kendisine Kazakistan’›n millî k›yafeti olan
“Çapan”› elleriyle giydiren Prof. Dr. Nakip, konser vesilesiyle
üç mutlulu¤u bir arada yaflad›klar›n› belirterek, bunlardan biri-
sinin Kazakistan’›n Ba¤›ms›zl›k Günü, di¤erinin Kurban Bayra-
m› ve bir di¤erinin de Bayram Bilge Tokel oldu¤unu söyledi. 

Bayram Bilge Tokel de konser sonras›nda yapt›¤› konufl-
mada; “Türküleri anlamak, Türkleri anlamakt›r. Türk dünya-
s› çok büyük bir co¤rafyad›r. Tarih, kültür ve medeniyet ko-
kan bu co¤rafyada, Türk dünyas›n›n merkezinde bulun-
maktan çok mutluyum. Sanata ve sanatç›ya verilen önemin
burada bir baflka oldu¤unu bir kez daha gördüm. Herkese
teflekkür ediyorum.” dedi. 

(haber-fotograf: Süleyman Ayd›n)
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Sanat ve kültür faaliyetlerinin oldukça
yo¤un oldu¤u üniversitemizde, Kaza-
kistan’›n Ba¤›ms›zl›k Bayram› ve Kur-
ban Bayram› da vesile k›l›narak 13
Aral›k 2008 tarihinde bir konser dü-
zenlendi.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›-
m›zca Türkiye’den görevlen-
dirilen Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤› Devlet Halk Danslar›
Toplulu¤u sanatç›lar›ndan Er-
gün ‹fliner taraf›ndan, folklor
ö¤rencileri ile istekli persone-
le folklor kursu düzenlendi.

Türkiye, Kazakistan, Türk
Cumhuriyetleri ve akraba top-
luluklar›n›n kültür paylafl›m›n›n
yayg›n oldu¤u üniversitemiz-
de ö¤renim gören ö¤rencileri-
mize, Anadolu Folklorunu da-
ha iyi tan›tabilmek ve ö¤ret-
mek üzere Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›na ba¤l› Devlet Gü-
zel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü
Devlet Halk Danslar› Sanatç›-
s› ve Amatör Gençlik Halk
Danslar› Topluluk Sorumlusu
Ergün ‹fliner, Türkistan’da gö-
revlendirildi.

Türkiyeli ö¤renciler baflta ol-
mak üzere Türk dünyas›ndan
gelen ö¤renciler ve istekli per-
sonelin de kat›ld›¤› çal›flmalar,
üniversitemizin Güzel Sanatlar
Fakültesi salonlar›nda yap›ld›.

Türkiye, Kazakistan ve Türk
dünyas›ndan gelen ö¤renci-

ler ile ö¤retim görevlilerinin
büyük ilgi gösterdi¤i Folklor
kursunda çal›flmalar, Artvin
ve Karadeniz bölgesine ait
çeflitli ad›m ve dans çal›flma-
lar› ile Ege bölgesine ait çe-
flitli Zeybek figürleri üzerinde
yap›ld›.

01-30 Aral›k 2008 tarihleri
aras›nda düzenlenen kurs sü-
resi sonunda, çal›flmalar›n›
baflar›yla tamamlayan folklor
grubu üyeleri, Kültür Merkezi
salonunda halka aç›k bir gös-
teri sundu. 

Ö¤renciler baflta olmak üzere
personel ve halk›n kat›l›m›n›n
yo¤un oldu¤u gösteri sonun-
da, duygular›n› dile getiren ‹fli-
ner, gördü¤ü manzaradan
çok etkilendi¤ini söyledi.

(haber-fotograf: Süleyman Ayd›n)

Bayram Bilge Tokel’den konser

Türkistan’da folklor kursu
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Devlet Halk Danslar› Toplulu-
¤u sanatç›lar›ndan Ergün ‹fliner taraf›ndan, folklor ö¤-
rencileri ile istekli personele folklor kursu düzenlendi.
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Üniversitemiz Filoloji Fakültesi’nin haz›rlad›¤› programa
idari ve akademik personel ile çok say›da ö¤renci grubu
kat›ld›. 

Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen, programda k›sa
bir konuflma yapt›. Tekflen, yapt›¤› konuflmada; ‘bir ül-
kenin kâmusu, o ülkenin namusudur’ sözünden yola ç›-
karak dile sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini ve yine “bir lisan bir
insan, iki lisan iki insan” bak›fl aç›s›yla ikinci bir dil, müm-
künse daha fazla dil ö¤renmenin gere¤ine iflaret etti. Dr.
Adnan Tekflen, Yesevi Üniversitesi olarak Türkiye Türk-
çesinin ö¤renilmesine ve ö¤retilmesine ayr› ve özel bir
önem verdiklerini söyleyerek, üniversitemizde uluslara-
ras› bir dil olan Türkçenin neredeyse tüm lehçelerinin
kullan›ld›¤›n› ve ortak Türkçenin temellerinin at›ld›¤›n›
söyledi. 

Filoloji Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Rima Taukebayeva da
yapt›¤› konuflmada, dilin önemine vurgu yaparak, Kazak
dilinin geliflmesi ve daha do¤ru, daha düzgün kullan›lma-
s› konusunda gayret gösterdiklerini belirtti. Prof. Dr. Ta-
ukebayeva, Filoloji Fakültesi olarak sadece Kazakçan›n
de¤il, dünyada önde gelen ve Kazakistan için önem arz

eden dillerin de ö¤retimini baflar›yla
yapt›klar›n› belirtti.

Programda, dil ile ilgili yap›lan yar›flma-
da dereceye giren ö¤rencilere çeflit-
li ödüller verildi. 

Ö¤rencilerin haz›rlam›fl olduklar› müzik,
e¤lence ve gösterilerle devam eden
programda ö¤rencilerimiz doyas›ya e¤-
lendiler. 

Kazakistan Dil
Bayram›, Üniver-
sitemiz Türkistan
Merkez Yerleflke-
si içerisinde bulu-
nan Kültür Mer-
kezi’nde 26 Ey-
lül’de yap›lan bir
etkinlikle kutland›. 
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Kazakistan Dil Bayram› kutland›

Üniversitemiz ö¤rencilerinden Ah-
met Bu¤ra Kertmen, Melih Can
Gül ve Tolgahan Çay’›n “Blues
Jazz Hicaz” ad›n› verdikleri müzik
grubu, ilk konserini Kültür Merke-
zi’nde verdi.

Ahmet Bu¤ra, Melih Can ve Tol-
gahan, Türkiye’den gelerek Üni-
versitemizde ö¤rencilik hayatlar›n›
devam ettirirken, dersler d›fl›nda
vakit buldukça ortak ilgi alanlar›
olan müzikle u¤raflan üç genç.

Grup üyeleri, ilk defa böylesine
seçkin bir toplulu¤un karfl›s›na
ç›kt›klar› için çok mutlu olduklar›n›
belirterek, kendilerine bu imkân›
veren Ahmet Yesevi Üniversitesi
yönetimine teflekkür ettiler.

Sanat alan›nda yapt›klar› bafla-
r›l› çal›flmalar›ndan dolay› biz de
“Blues Jazz Hicaz Grubu”nu
tebrik ediyor, benzer çal›flmala-
r›n devam›n› diliyoruz.

“Blues Jazz Hicaz Grubu”ndan konser

(haber-fotograf:
Süleyman Ayd›n)
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Ramazan Bayram›, Türkis-
tan’da coflkuyla kutland›.

Yirmi dokuz ülke ve topluluktan
ö¤rencisi bulunan Üniversitemizde
Ramazan Bayram›, coflkuyla kut-
land›. Bayram›n birinci günü tatil
edilerek, ö¤rencilerimizin daha hu-
zurlu ve güzel bir bayram geçir-
mesi sa¤land›. 

Bayram kutlamas›, Türkistan’da
bulunan k›z ve erkek yurtlar›nda
kurulan ocaklarda yap›lan ‘bavur-
sak’›n kat›lanlara ikram edilmesiyle
bafllad›.

Akademik ve idari personel ile ö¤-
renciler aras›ndaki bayramlaflma,
ö¤renci yurdunun bahçesinde ya-
p›ld›. 

Bayramlaflma dolay›s›yla Rektör
Birinci Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir
Nakip, bir konuflma yapt›. Nakip,
konuflmas›nda, bu bayram gü-
nünde birlikte olmaktan duydu¤u
mutlulu¤u belirtti. Ö¤rencilere, ev-
lerinden, yuvalar›ndan uzak olduk-
lar›n› ama burada da bir aile olun-
du¤unu, bunun gereklerini yöne-
tim olarak yerine getirmeye çal›fl-
t›klar›n›, aile s›cakl›¤›nda kucakla-
fl›ld›¤›n› belirterek, her bir ö¤renci-
nin üniversitemiz için önemli oldu-
¤unu söyledi. Böylesi güzel ve an-
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laml› bir günde âdeta Türk co¤rafyas›n›n bu alanda bulufl-
tu¤unu, bunun da çok önemli oldu¤unu belirten Nakip,
yönetim olarak vazifelerinin ö¤rencilere iyi bir ortam sa¤la-
mak, iyi bir e¤itim vermek, ö¤rencilerin görevinin de çok
çal›fl›p baflar›l› olmak oldu¤unu vurgulad›.

Türk dünyas› müziklerinin eflli¤inde devam eden bayram-
laflma, yaklafl›k iki saat boyunca devam etti. Ö¤renciler,
akademik ve idari personel hep birlikte oyunlar oynay›p,
halaylar çekti. Farkl› ülkelerden gelen ö¤renciler, yöresel
oyunlar›n› oynad›lar. 

Merkez yerleflkedeki bayramlaflmadan sonra Prof. Dr.
Mahir Nakip, akademik-idari personelle birlikte, ö¤rencile-
rimizin bir k›sm›n›n kald›¤› Kentav flehrine giderek orada
da düzenlenen bayramlaflmaya kat›ld›. Kentav’da ö¤renci
kulübü taraf›ndan kurulan merkezin de aç›l›fl› yap›ld›, Kur-
ban kesildi. 

Bayramlaflma töreni, ö¤renci yurdunda akflam düzenle-
nen müzik ve e¤lence program›yla sona erdi.

Bayram, bir baflkad›r Türkistan’da

Yirmi dokuz ülke ve
topluluktan ö¤rencisi
bulunan Üniversite-
mizde Ramazan
Bayram›, düzenle-
nen etkinliklerle cofl-
kuyla kutland›.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayram›, Üniversitemiz
Türkistan yerleflkesinde düzenlenen bir dizi et-
kinlikle kutland›. 

Kazakistanl› idareci ve ö¤retim görevlileri, gün
içerisinde Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tek-
flen’i ziyaret ederek, flahs›nda Türkiye Cumhu-
riyeti’nin Cumhuriyet Bayram›’n› tebrik ettiler. 

Türkistan Merkez Yerleflkesinde bulunan Kül-
tür Merkezi’nde akflam düzenlenen kutlama
program›na, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Lesbek Taflimov ve Rektör Yard›mc›s› Dr. Ad-
nan Tekflen kat›larak birer konuflma yapt›lar. 

Rektör Taflimov, yapt›¤› konuflmada, salonda
bulunanlar›n bayram›n› kutlayarak, Türkiye’nin
Cumhuriyetin ilan›ndan bu yana büyük gelifl-
meler gösterdi¤ini, dost ve kardefl bir ülke ola-
rak Kazakistan’›n da bundan gurur duydu¤u-
nu, genç Kazakistan Cumhuriyeti’nin de ayn›
baflar›y›, bu yolda edinilmifl tecrübeleri kulla-
narak göstermekte oldu¤unu belirtti. 

Taflimov’dan sonra bir konuflma yapan Rek-
tör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen de, öncelik-

le herkesin bayram›n› kutlayarak, Türkis-
tan’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet
Bayram›’n› kutlaman›n heyecan verici oldu¤u-
nu, böylesi bir bayramda dost ve kardefl ülke
Kazakistan’da olmaktan mutluluk duydu¤unu
belirtti. 

Yap›lan konuflmalardan sonra, düzenlenen
spor yar›flmalar›nda dereceye giren ö¤rencile-
re baflar› belgeleri ve çeflitli ödüller verildi.
Program, Üniversitemizde her ülke ve topluluk
ö¤rencilerinin oluflturdu¤u folklor ekiplerinin
karma gösterisi ile devam etti. 

‹rfan GÜRDAL’dan Konser

Gösterilerin ard›ndan Mütevelli Heyet Baflkan-
l›¤› taraf›ndan Cumhuriyet Bayram› kutlamala-
r›na kat›lmak üzere 27 Ekim 2008 tarihinde
Türkistan’a gönderilen Kültür ve Turizm Ba-
kanl›¤› Türk Dünyas› Müzik Toplulu¤u sanatç›-
lar›ndan ‹rfan Gürdal, bir konser verdi. 

‹rfan Gürdal’›n farkl› lehçelerde okudu¤u tür-
külerdeki baflar›s›, salonu dolduran Türkiye-
li ve Kazakistanl› izleyicileri coflturdu.
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Üniversitemizde
Cumhuriyet bayram› coflkusu
Üniversitemiz Türkistan yerleflkesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›
dolay›s›yla bir dizi etkinik düzenlendi.



p›ld›. Bayramlaflmaya Rektör Birinci Yard›mc›s›
Prof. Dr. Mahir Nakip, rektör yard›mc›lar›, Üni-
versite hastanemizin personeli, akademik per-
sonel ile ö¤renciler kat›ld›. Bayramlaflmaya ka-
t›lan tüm misafirlere ve ö¤rencilere, kurban
etinden yap›lan yemekler ikram edildi.

Bayram›n birinci günü akflam› üniversitemizde
okumakta olan Türkmenistanl› ö¤renciler, per-
sonel ve ö¤renci arkadafllar›na bir yemek ver-
diler. 

Ortak duygu ve kardeflli¤in bir kez daha pekifl-
ti¤i ve genifl bir co¤rafyadan ö¤renciler ile per-
sonelin kat›ld›¤› Kurban bayram›, daha nice bir-
likte bayram dilekleriyle hat›ralardaki yerini ald›. 

(haber-fotograf Süleyman Ayd›n)

Kurban Bayram›, Türkistan flehrinde ve üniver-
sitemizde coflku, heyecan, kardefllik ve dostluk
duygular›n› pekifltirerek kutland›.

Türkiye’den ba¤›fl yoluyla gelen kurbanlarla birlik-
te Üniversitemiz personelinin kurbanlar›, düzenle-
nen bir organizasyonla, Kentav flehrinde kesildi.
Kurbanlar›n çoklu¤u sebebiyle kesim, bayram›n
ikinci günü de devam etti. Yurtta kalan ö¤renci-
lerden baz›lar›n›n da kurban kesti¤i gözlendi.

Kesilen kurbanlar›n etleri, flehirde bulunan yafl-
l›lar evine, çocuk yetifltirme yurduna ve üniver-
sitemiz ö¤rencilerine ikram edilmek üzere ye-
mekhaneye verildi.

Üniversitemizdeki bayramlaflma töreni ise Tür-
kistan yerleflkesi ö¤renci yemekhanesinde ya-

Bayram kutlamalar›na
Türk dünyas› ö¤rencileri

yo¤un ilgi gösterdi. Türk-
menistanl› ö¤renciler de

personel ve ö¤renci arka-
dafllar›na bir yemek verdi.

Türkistan’da
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Kazakistan Cumhuriyetinin 17. ba¤›ms›zl›k y›ldönümü
kutlamalar›na Üniversitemiz de kat›ld›. 

Türkistan Valili¤ince fiehir Tiyatrosu’nda düzenlenen
ba¤›ms›zl›k program›na, Üniversitemiz Rektör Birinci
Yard›mc›s› Prof. Dr. Mahir Nakip baflta olmak üzere
akademik ve idari personel ile Türk dünyas› ö¤rencile-
rinden bir grup kat›ld›.

Kazak millî marfl›n›n okunmas›yla bafllayan
programda valilik ad›na konuflma yapan
Vali I. Yard›mc›s› Canpolat ‹brahimov; Ka-
zakistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›yan ilk ülke-
nin Türkiye oldu¤unu ve bunun Kazakis-
tan için büyük önem tafl›d›¤›n› belirtti. ‹bra-
himov, bu dostlu¤un ve kardeflli¤in ebedî
oldu¤unu söyledi.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir
Nakip, Kazakistan’›n Ba¤›ms›zl›k Bayra-
m›’n› kutlad›.

Program, yap›lan konuflmalar›n ard›ndan
sunulan Konserle sona erdi. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr.
Osman Horata da, Kazakistan’›n Ankara
Büyükelçisi Say›n Ba¤dat Amrayev’e bir
mesaj göndererek Kazakistan’›n ba¤›m-
s›zl›k bayram›n› kutlad›.

Üniversitemizin internet altyap›s›, yeni çekilen fi-
ber optik kablolar ve teknik malzeme deste¤iyle
güçlendirildi.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z, Üniversitemiz
Rektörlü¤ü ile yak›n iflbirli¤i içerisinde, Kurumsal
a¤›n gelifltirilmesi ve güçlendirilmesi için bir pro-
je haz›rlayarak uygulamaya koydu.

Projenin ilk aflamas› say›lan Türkistan yerleflke-
mizdeki internet altyap›s›n›n güçlendirilmesiyle,
Rektörlük binas›ndaki tüm akademik ve idari
birimler ile ö¤rencilerimiz, yerleflke içerisinde
bulunduklar› yerden internete daha kolay ve
h›zl› bir flekilde ba¤lanabilme imkân›na kavufla-
caklar.

Üniversitemizin internet altyap›s›, bak›r tel üzerin-
den sa¤lanan 2 Mbit h›z›ndaki SDSL teknoloji-
siyle sa¤lanmakta iken, bu kapasite, bilgisayar
say›s›n›n binlere ulaflmas›, ses ve görüntü gibi

uygulama çeflitlili¤inin artmas›yla ihtiyac› karfl›la-
mada çeflitli sorunlara yol açmaktayd›. 

Bu ba¤lamda ilk ifl olarak, Kazak Telekomdan
Rektörlük binas›na Fiber Optik kablo çekilerek
Metro Ethernet teknolojisiyle internet h›z›  10
Mbit’e ç›kar›ld›. Ayr›ca kurumsal a¤›n virüs,
spam ve hacker sald›r›s› gibi tehditlere karfl› ko-
runmas› amac›yla Tümleflik Tehlike Yönetimi
(UTM) sistemi, Türkiye’den temin edilerek Tür-
kistan yerleflkesine kuruldu. Projenin birinci afla-
mas› tamamland›¤›nda; Rektörlük binas›na uzak
akademik birimler, fiber optik kablo ile do¤rudan
Rektörlü¤e ba¤lanacak, rektörlük kampüsü, ö¤-
renci yurtlar› ve lojmanlara kablosuz (wi-fi) inter-
net sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu konudaki çal›flmalar
h›zla devam etmektedir.

Kurulacak altyap›, ayn› zamanda Üniversite bilgi
otomasyonunun da altyap›s›n› oluflturacakt›r.

Üniversitemizin
internet altyap›s› güçlendirildi
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Üniversitemiz Spor ve Sanat Fakültesi Sanat
Bölümünden Sorumlu Dekan Yard›mc›s› ola-
rak görev yapan Doç. Dr. Alaybey Karo¤lu,
sanat çal›flmalar›n› sergiledi.

Akademisyenli¤inin yan›nda sanatç›l›¤› ile de
tan›nan Alaybey Karo¤lu, daha önceleri de
gerek yurt içinde, gerekse yurt d›fl›nda muhte-

lif sergilere kat›lm›flt›. 

Üniversitemiz Kültür Merkezinde
06 Ocak 2009 tarihinde aç›l›fl›
yap›lan sergide, tamam› Türkis-
tan co¤rafyas›ndan esinlenerek
yap›lan 40’a yak›n ya¤l›boya
tablo yer ald›.

Karo¤lu, sergi aç›l›fl›ndan önce
Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof.
Dr. Mahir Nakip ile Rektör Yar-
d›mc›s› ve Genel Sekreter Dr.
Adnan Tekflen baflta olmak
üzere akademik ve idari per-
sonel ile ö¤rencilerin de kat›l›-
m›yla bir söylefli yapt›.

Aç›l›fl konuflmas›n› Dr. Ad-
nan Tekflen’in yapt›¤› söyle-
flide Karo¤lu; bu co¤rafya-
n›n manevi ikliminde kurulan

üniversitede, Türkiye taraf›n›n ilk resim sergisi-
nin aç›lmas›n›n ve bunun kendisine nasip ol-
mas›n›n bahtiyarl›¤›n› yaflad›¤›n› belirtti. Ayn›
zamanda bu co¤rafyan›n, gelecekte kültür ve
sanat alan›nda da ad›ndan s›kça söz ettirece-
¤ini söyledi. 

‹ncelemelerde bulunmak üzere Türkistan’da
bulunan Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr.
Osman Horata ve üyemiz Prof. Dr. Muhittin
fiimflek de sergiyi gezdiler ve akademik göre-
vinin yan› s›ra, zaman ay›rarak güzel sanat
eserleri ortaya koyan Karo¤lu’nu, çal›flmala-
r›ndan dolay› tebrik ettiler.

(haber ve foto¤raflar: Kenan Yavan)

Üniversitemizin yabanc› uyruklu personel ve ö¤rencilerinin ifllerini
yürüten Uluslararas› ‹liflkiler Müdürü Savran Camalbekov’a, Kazakistan
Silahl› Kuvvetleri taraf›ndan albayl›k rütbesi verildi. 

Geçici bir görevle Kazakistan Silahl› Kuvvetleri’nden Üniversitemize
atanan Camalbekov, ifl yaflam›ndaki disiplini ve tertiplili¤i ile tan›n›yor. 

Rektör Birinci Yard›mc›s› Prof.Dr. Mahir Nakip, bu y›l Türk soylu 1074
ö¤rencimiz baflta olmak üzere 38 akademik ve idari personelin resmi
mercilerdeki ifllerini eksiksiz bir flekilde tamamlamas› ve albayl›k rütbe-
sine terfi etmesi vesilesiyle, Savran Camalbekov’u makam›nda kabul
etti.

Prof. Nakip, Camalbekov’u, yapt›¤› özverili çal›flmalar›ndan dolay›
tebrik ederek kendisine teflekkür belgesi sundu.

Baflar›l› personelimize ödül 

Doç.Dr. Alaybey Karo¤lu’nun Türkistan’da
aç›lan resim sergisi büyük ilgi gördü.

Türkistan’da resim sergisi
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Mevsimin k›fla dönmesine ra¤-
men güzel bir havan›n yafland›¤›
Türkistan’da, üniversitemizde gö-
revli idari ve akademik personel,
23 Kas›n 2008 tarihinde düzenle-
nen piknikte bir araya geldi.

Türkiye’den binlerce kilometre
uzakl›kta görev yapan personelin
moral-motivasyonunun yükseltil-
mesi amac›yla düzenlenen ve böl-
genin geleneksel yiyeceklerinden
olan ‘flafll›k’›n yap›ld›¤› pikni¤e,
ö¤retim üyeleri ve idari personel
aileleri ile birlikte kat›ld›. Düzenle-
nen piknikte kat›l›mc›lar, Sirderya
boyunca gezip e¤lendiler ve bol-
ca sohbet ettiler. 

Üniversitemiz ö¤rencileri
için Çimkent’e e¤itim gezisi

Sirderya kenar›nda piknik

Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi
taraf›ndan, Finans Bölümü ö¤rencile-
rinin mesleki bilgilerini gelifltirmek ve
onlara saha tecrübesi kazand›rmak
maksad›yla, 22 Kas›m 2008 tari-
hinde Çimkent’e bir gezi düzenlendi. 

Ekonomi Fakültesi ö¤retim üyesi
Dr. Osman Barak baflkanl›¤›nda
yap›lan gezide, önce Tafl Yap› fir-
mas›n›n Çimkent bölgesindeki idari
ve üretim merkezi ziyaret edildi. Ol-

dukça s›cak karfl›lanan ö¤rencileri-
mize Firma yetkililerince ö¤le yeme-
¤i ikram edildi. Daha sonra da Tafl
Yap› Bölge Müdürü Ramazan fia-
hin taraf›ndan firman›n çal›flma
alanlar› ve yönetimi hakk›nda bir
brifing verildi. 

Gezinin ikinci bölümünde, flehir
merkezindeki al›flverifl merkezleri
gezilerek yine alanla ilgili inceleme-
lerde bulunuldu. 

(haber: Süleyman Ayd›n, resimler: Kenan Yavan)

Üniversitemiz Ekono-
mi Fakültesi, Dr. Os-
man Barak baflkanl›-
¤›nda Finans Bölümü
ö¤rencilerine mesleki
bilgilerini gelifltirmek
ve onlara saha tecrü-
besi kazand›rmak
maksad›yla Çim-
kent’e bir gezi dü-
zenledi. 
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Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›zca eski
baflkan ve üyelerimiz baflta olmak
üzere üniversitemize eme¤i geçenlere
ve üniversite personeline iftar yeme¤i
verildi.

Ankara Dedeman Otelde 19 Eylül
2008 tarihinde verilen iftar yeme¤ine,
Mütevelli Heyetin yeni üyeleri baflta
olmak üzere Mütevelli Heyet eski üye-
lerimiz, eski Rektör yard›mc›lar›m›z,
üniversitemizde görev yapan akade-
misyenler ve personel kat›ld›.

Yemekte bir konuflma yapan Müte-
velli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Os-
man Horata, Ahmet Yesevi Üniversi-
tesinin kuruluflundan bugüne geçen sürede görev alan herkese teflekkür etti. ‹ftar
yeme¤inin amac›n›n, Türkistan co¤rafyas›nda hizmet yapanlar›n, yemek vesilesiyle
bir araya gelerek hofl bir sohbet ortam› oluflturmak oldu¤unu söyledi. ‹ftar yeme¤i-
nin ard›ndan Yesevi Sanat Toplulu¤u, Türkistan co¤rafyas›ndan esintiler sundu.

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›zdan 
iftar yeme¤i

Üniversitemiz, e¤itim almay› düflünen
herkesin önüne ça¤dafl seçenekler sun-
maya devam ediyor.

‹nternet üzerinden e¤itimin tek adresi ve Tür-
kiye’deki öncüsü olan Üniversitemizin TÜR-
TEP (Türkiye Türkçesiyle E¤itim Programlar›)
bölümü, büyüme ve kendini gelifltirme yolun-
da ilklere imza atmaya devam ediyor. ‹nternet
üzerinden 7 bölüm daha uygulamaya geçiyor.

2002 y›l›ndan bu yana 1 ön lisans, 3 lisans ve
7 yüksek lisans programlar› ile e¤itim-ö¤reti-
me devam eden TÜRTEP, 2009 y›l›ndan itiba-
ren bunlara yenilerini ilave etti. Bu programlar,
bir plan dâhilinde e¤itime aç›lacakt›r.

Yeni aç›lan bölümlerimiz:

ÖN L‹SANS

- Endüstriyel Elektronik,

- Endüstriyel Otomasyon,

- Mekatronik

- Radyo-TV Yay›nc›l›¤›

YÜKSEK L‹SANS

- Mekatronik

- Endüstri Mühendisli¤i

- Ortaö¤retim Alan Ö¤retmenli¤i (Tezsiz)

TÜRTEP 2009’a
yeni bölümlerle
giriyor

w w w . y e s e v i . n e t
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