


De¤erli Okuyucular,

Mütevelli Heyeti olarak, geride b›rakt›¤›m›z ö¤retim y›l›nda
üniversitemizin acil çözüm bekleyen idari, akademik ve
altyap›yla ilgili sorunlar›n›n çözümüne ve kurumsal yap›s›-
n›n güçlendirilmesine a¤›rl›k verdik. Bundan sonraki çaba-
lar›m›z› ise, üniversitemizin e¤itim-ö¤retim ve ilmî araflt›r-
ma faaliyetlerinin daha da gelifltirilmesine ve baz› alanlar-
da uluslararas› akreditasyonun sa¤lanmas›na yo¤unlaflt›-
raca¤›z.  Bu zor ve sab›r gerektiren süreçten de baflar›yla
ç›kaca¤›m›zdan flüphem yoktur. Bu amaçla ilk olarak ül-
kemizin iki güzide üniversitesi, Hacettepe ve Gazi Üniver-
siteleriyle ‹flbirli¤i Protokolü imzalad›k.  ‹lk görevlendirme-
leri önümüzdeki ders y›l›ndan itibaren gerçeklefltirece¤iz. 

T›p e¤itimi ve hastane iflletmecili¤inde ortaya koydu¤u-
muz vizyon, Kazakistan’da büyük bir ilgi gördü. Bu konu-
daki geliflmeleri bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuyla paylafl-
t›k. Üniversitemizdeki Türkoloji çal›flmalar›na özel bir
önem veriyoruz. 18-20 May›s tarihlerinde, farkl› ülkelerden
103 Türkolo¤un kat›l›m›yla III. Türkoloji Kongresi’ni ger-
çeklefltirdik. Her aç›dan baflar›l› geçen kongremizi, Kaza-
kistan E¤itim ve Bilim Bakan› Janseyit TÜYMABAYEV de
onurland›rd›. 

Üniversitemizin güçlü vitrinlerinden uzaktan e¤itim birimi-
miz TÜRTEP’in, ön lisans ve yüksek lisanstan sonra  li-
sans programlar›m›z›n da YÖK taraf›ndan akredite edil-
mesi,  önümüzde yeni bir ufuk açt›.  

Bu çabalar›m›zda özverili gayretlerini esirgemeyen üniver-
sitemiz mensuplar›na, özellikle büyük bir özveri ve liyakat-
le T›p Fakültesi Hastanemizi hizmete açan ve  tam kapa-
siteyle hizmet verir hâle getiren  Dr. Osman Acar ve ekibi-
ne teflekkür ederim.

Yeni say›da tekrar buluflmak ümidiyle…

Prof.Dr. Osman Horata
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Bazen hayat bizi, biz istesek de istemesek de gurbetin so¤uk
yüzüyle tan›flt›r›r. Gurbette yaflaman›n elbette zorluklar› vard›r. Hele
bir de gurbette ö¤renci olmak var ki, tamamen farkl› bir fleydir. Peki,
gurbette ö¤renci olunca eskiye nazaran neler de¤iflir hayat›m›zda?

Öncelikle asla vazgeçemeyece¤imizi zannetti¤imiz zevklerimizden
zamanla vazgeçeriz ve fark›nda olmadan birçok davran›fl›m›z

de¤iflmeye bafllar. Bir s›cak yeme¤e hasret kal›r›z. Anne yemek-
leri yerini yurt yemeklerine ya da ö¤renci usulü yemeklere
b›rak›r. Patates, yumurta ve makarna hayat›m›za fazlas›yla
girmifltir art›k. Barda¤›m›z› baflkalar›n›n kullanmas›n›, kafl›¤›n o
kadar da temiz olmamas›n› umursamay›z. Ütüsüz gömleklerin

bize de yak›flt›¤›n› düflünürüz.

Gece istedi¤imiz saatte uyuma özgürlü¤üne sahibizdir, ama gece
uyurken aç›lan üstümüzü örten bir anne elinden mahrumuzdur. Ve
gurbette sorumluluklar biner omuzlar›m›za. Eskisi kadar rahat, vur-
dumduymaz olamay›z. Evin lambalar›n› her zaman kontrol ederiz,
elektrik faturas›na çarp›lmamak için. Banyoda daha k›sa sürede
kal›r›z su faturas› kabar›k gelmesin diye. Ve asla evi, ailemizi ara-
may›z, hep çald›r›r kapat›r onlar›n aramas›n› bekleriz. Hiçbir zaman
ay sonunu denklefltiremeyiz. Son on gün içinde yapt›¤›m›z tasarru-
flardan dolay› fazla kilolar›m›zdan kurtulur ve borç ald›¤›m›z
arkadafllar sayesinde çok genifl bir çevreye sahip oluruz. Bizi biz-
den çok düflünen bir ailemiz yoktur art›k. Geceleri eve geç gelmem-
iz kimsenin umurunda de¤ildir. Ve bayram sabahlar› elini
öpece¤imiz bir annenin olmamas› ne ac›d›r.

Telefonla bir sesini duymak istersiniz, fakat annenizin “bak biz hep-
imiz buraday›z kuzum, sen de olsayd›n keflke”leri duymak, insan›
içten içe ac›t›r.

Ama gurbetin güzel taraflar› da yok demek nankörlük olur. S›navlar-
dan kötü not alsan›z bile bundan ailenizin haberi olmaz. Onlar hep
iyi not ald›¤›n›z› bilirler. Kendi ayaklar›m›z üzerinde durman›n ne
demek oldu¤unu anlar›z gurbette. S›k› dostluklar ediniriz. Bir ömür
boyu unutulmayacak insanlar girer hayat›m›za. ‹leride çocuklar›m›za
anlatacak onlarca hât›raya sahip oluruz. 

Ama iflin hakikati; evimiz sand›¤›m›z yere döndü¤ümüzde anlafl›l›r.
Ev gurbet olmufltur, gurbet ise ev. Ev rahats›z etmeye bafllar, biraz
eksiklik, biraz fazlal›k hissiyat›yla devam edilir ve hatta düflülür yol-
lara. 

Gurbet art›k hayat tarz›m›z olmufltur. 

Bahattin YALÇIN
AYÜ / Filoloji Fakültesi, TDE Bölümü I. S›n›f ö¤rencisi

GURBETTE Ö⁄RENC‹ OLMAK
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Üniversitemiz taraf›ndan düzenlenen “III. Ulus-
lararas› Türkoloji Kongresi”, 18-20 May›s 2009
tarihleri aras›nda Türkistan'da yap›ld›. 

‹lki 2002 y›l›nda, ikincisi ise 2004 y›l›nda ger-
çeklefltirilen Uluslararas› Türkoloji Kongresi’ne
Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, K›rg›zistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, KKTC,
‹ran, Mo¤olistan, Çin, Rusya, Baflkurdistan,
Çuvaflistan, Hakasya, Karaçay, Balkar, Kara-
kalpakistan, Tataristan ve Saha Yeri'nden 103
akademisyen kat›ld›.

Bilim adamlar›n›n ço¤u kara ve demir yolu ile
Türkistan'a ulaflt›. Türkiye’den gelenler, 17 Ma-
y›s sabah› Çimkent Havaalan›’nda karfl›lan›p
Türkistan'daki Yesi ve Türkistan otellerine yer-
lefltirildi. Ayn› gün Türk Dünyas› Kütüphanesi ve
Ahmet Yesevi Külliyesi gezildi. 

Kongrenin ilk gününde, aç›l›fl öncesi kat›l›mc›-
lara  Kültür Merkezi'ndeki Türk Dünyas› Müze-

III. Uluslararas› Türkoloji Kongresi

Dünya Türkologlar› 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde bulufltu

‹lki 2002 y›l›nda,
ikincisi ise 2004
y›l›nda gerçeklefltirilen
Uluslararas› Türkoloji
Kongresi’ne, Türkiye,
Kazakistan, Azerbay-
can, K›rg›zistan,
Özbekistan,Türkme-
nistan, Tacikistan,
KKTC, ‹ran, Mo¤olis-
tan, Çin, Rusya, Bafl-
kurdistan, Çuvaflistan,
Hakasya, Karaçay,
Balkar, Karakalpakis-
tan, Tataristan ve
Saha Yeri'nden 103
akademisyen kat›ld›. 
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si gezdirildi ve kurulan standlarda, bilig dergi-
si ve Atatürk Kültür Merkezi taraf›ndan yay›m-
lanan baz› kitaplar tan›t›ld›. Ayr›ca üniversite-
mizin daha önce düzenledi¤i iki uluslararas›
Türkoloji Kongresi aras›nda (2002-2009) vefat
eden Türkologlardan, Prof. Dr. Hasan Eren,
Prof. Dr. Bahtiyar Vahabzade, Cengiz Aytma-
tov, Prof. Dr. Arpad Berta, Prof. Dr. Ray›mbek
Seyitmetov, Prof. Dr. fiükrü Elçin, Prof. Dr.
Metin And, Prof. Dr. Abjan Kur›fljanov ve Prof.
Dr. Jumabay Abilul› için haz›rlanan anma kö-
flesi, kat›l›mc›lara duygulu anlar yaflatt›. 

Kongre, 18 May›s 2009 Pazartesi günü sa-
at10.00'da sayg› duruflu ve millî marfllar›n
okunmas›n›n ard›ndan rektör Prof. Dr. Lesbek
Taflimov'un aç›fl konuflmas›yla bafllad›. 

Taflimov, yapt›¤› konuflmada; “Ayn› kökten
gelen Türk halklar›n›n tarihi ile kültürünü, dini
ile dilini, sanat› ile edebiyat›n› inceleme konu-
su; bugüne kadar önemini yitirmemifltir” diye-
rek; Türk edebiyat›na ilginin Orta Ça¤’dan
bafllad›¤›n›, Bat› ve Rus oryantalistlerin Türko-
loji çal›flmalar›n›n geliflmesinde çok etkili oldu-
¤unu söyledi. Taflimov, sözlerini flöyle ta-
mamlad›: 

“Sonuçta bu durum, Türklerin geçmifli ile ge-
lece¤ini araflt›rmaya dönük bir at›l›m oldu. Oy-
saki bugüne kadar Türk bilimi derken, Türk
halklar›n›n dil özellikleri ile lehçe yap›s› en
önemli konulardan birini oluflturmufltur. ‹flte
Türkoloji toplant›lar›n›n üçüncüsünü de yine
üniversitemizde yap›yoruz. Umar›z ki bu ça-
bam›z, amac›na ulafl›r…” 

Daha sonra Kazakistan E¤itim ve Bilim Baka-
n›, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baflkan Yar-

“Ayn› kökten
gelen Türk

halklar›n›n tarihi
ile kültürünü, dini
ile dilini, sanat› ile

edebiyat›n›
inceleme konusu;

bugüne kadar
önemini

yitirmemifltir.”
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d›mc›s› Janseyit Tüymebayev bir konuflma
yapt›. Tüymebayev konuflmas›nda, toplant›-
n›n amac›n›n Türkolojinin geçmifli ve bugü-
nüyle de¤erlendirmek oldu¤unu belirterek;
gelece¤i de görebilmenin önemine iflaret etti.
Tüymebayev, sözlerine flöyle devam etti:

“Türkolojiyi, Türk halklar›n›n kaderini bilim te-
razisinde ölçümleyerek, onun etnik gruplar
aras›ndaki iliflkiler dalgas›nda durumunu takip
eden bir ilmi araflt›rmalar sistemi olarak kavra-
mam›z gerekmektedir. Zira Türkler, önce de,
flimdi de dünya tarihi sürecinde çok önemli
yer alm›flt›r. Bundan sonra da böyle olaca¤›
kuflkusuzdur. 

Türkler, her zaman insanl›¤›n tarihi sürecini
harekete geçiren itibarl› kimli¤e sahip olabil-
mifltir. Ama tarih de¤irmeninin devaml› olarak
bir halde dönmedi¤ini dikkate al›rsak, Türk
halklar›n›n kaderi de birçok defa denemeden
geçmifltir; bazen yükselme, bazen gerileme
noktalar›na gelmifl olup, hayat ve yaflam›n ta-
d›n› tatmaktad›r. Bu süreç içerisinde Türklerin
dili, edebiyat›, tarihi, sanat› ve dünya görüflle-
ri sürekli olarak halklar aras› siyasi-kültürel ilifl-
kilerden etkilenmifltir. Tüm bunlar Türkolojinin
temel alanlar›n› belirlemektedir.”

Tüymebayev, Türkoloji çal›flmalar›n›n uluslara-
ras› bilim alan›nda ve Ahmet Yesevi’nin ad›n›
tafl›yan üniversite aç›s›ndan önemine temas
ederek, sözlerini flöyle tamamlad›:

“Türkologlar›m›z tüm bu meseleleri takip edip
üstesinden gelindi¤inde dünya yüzünde ba-
flar›lara imza atm›fl olurlar. Konferans›m›z bu
yönde yard›mc› olacak inanc›nday›m.” 

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baflkan› Türko-
log Prof. Dr. Osman Horata ise aç›l›flta yapt›-
¤› konuflmada, yer kürenin farkl› co¤rafyala-
r›ndan gelen meslektafllar›n›, Ahmet Yesevi
Üniversitesi olarak konuk edebilmekten duy-
du¤u memnuniyeti ifade ederek, bu kongre-
nin yeni dostluklar yan›nda yeni fikirlerin de
oluflmas›na vesile olaca¤›n› söyledi. Horata,
sözlerine flöyle devam etti:

“Düflünürler, hepimizin hayat›n›n önemli bir
kesitine ev sahipli¤i yapan, geride b›rakt›¤›m›z
20. yüzy›l›n, savafllar› ve felaketleriyle insanl›k
tarihinin en dehflet verici asr› oldu¤u konu-
sunda birleflirler. ‹nsan›n hayallerini zorlayan,
bilim ve teknoloji alan›ndaki bafl döndürücü
geliflmeler ise, ne yaz›k ki bu trajik tablonun
gölgesinde kal›r. Savafllar, felaketler ve h›zl›

“Türkler, önce de,
flimdi de dünya
tarihi sürecinde
çok önemli yer
alm›flt›r. Bundan
sonra da böyle
olaca¤›
kuflkusuzdur.”
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de¤iflim, yetiflen kuflaklar› geçmiflle organik
iliflkiden yoksun bir zeminde, yani tarihinden
kopuk bir flekilde sürekli “flimdiki zaman” için-
de yaflamak zorunda b›rak›r. Tarih yani kimlik
fluuru büyük bir erozyona u¤rar ve kimlik so-
runu ça¤›n sorunu hâline gelir.”

Horata, Aytmatov’un da 20. yüzy›l› “kan”la
“iktidar”›n birleflti¤i flanss›z bir dönem olarak
nitele¤ini söyleyerek, sözlerini flöyle sürdürdü:  

“‹nsan yani kimlikler üzerindeki bu büyük bas-
k›, Frans›z ‹htilali sonras›nda 19. yüzy›lda öne
ç›kmaya bafllayan fakat imparatorluk ve sö-
mürgecilik anlay›fllar›n›n bast›rd›¤› uluslafl-
ma/milliyetçilik düflüncesini, 20. yüzy›l siyase-
tinin merkezine oturtur. Bu sebeple bu yüzy›l,
imparatorluklar›n yerlerini birer birer ulus dev-
letlere b›rakmak zorunda kald›¤›, bir taraftan
küreselleflme kendine yer bulmaya çal›fl›rken
milliyetçilik düflüncesinin de kök sald›¤› bir
as›r olmufltur. 

Bugün Türkiye ve Orta Asya’da odaklaflan,
Avrupa ve Balkanlardan Avustralya ve Ameri-
ka’ya kadar yay›lan Türk dilli devlet ve toplu-
luklar da, hepinizin bildi¤i gibi 20. yüzy›l›n sar-
s›nt›lar›n›n oda¤›nda yer alan talihsiz uluslar-
dan oldular. Bu topluluklar›n önemli bir k›sm›,
tarihleriyle organik ba¤lar›n› koparma sürecine
girmiflken; bildi¤iniz gibi yine ayn› yüzy›l, bu
süreci tersine çevirecek f›rsatlar da ortaya
koymufltur.”

Konuflmas›n›, Türk topluluklar›n›n dil ve kimlik
kayb›yla ilgili tespitleriyle sürdüren Mütevelli
Heyet Baflkan›m›z, Dünya Türkologlar›na dü-
flen görevi hat›rlatt›: 

“Kimli¤in en bariz göstergesi dildir. 1990’l› y›l-

“Bugün Türkiye ve
Orta Asya’da

odaklaflan, Avrupa
ve Balkanlardan

Avustralya ve
Amerika’ya kadar

yay›lan Türk dilli
devlet ve topluluklar
da, hepinizin bildi¤i

gibi 20. yüzy›l›n
sars›nt›lar›n›n

oda¤›nda yer alan
talihsiz uluslardan

oldular.”
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larda ba¤›ms›zl›klar›na kavuflan K›rg›zistan,
Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ile
Rusya içindeki özerk cumhuriyetlerde yap›lan
araflt›rmalar; 1926-1989 aras› süreçte bunlar
aras›nda kendi dilini ana dili olarak kabul ora-
n›nda ciddi bir düflüflün gerçekleflti¤ini gös-
termektedir. Kendi dillerini ana dili kabul et-
menin yan›nda, ana dilini konuflma ve yazma
yetene¤indeki kay›p ise çok daha büyüktür.  

Tarihin önümüze yeni f›rsatlar koydu¤u, dil ve
tarih fluurunun çok önem kazand›¤› bu süreç-
te, Türkologlara ve Türkoloji araflt›rmalar›na
önemli sorumluluklar düflmektedir. Önce eg-
zotik meraklarla, daha sonra baz› güçlerin sö-
mürgecilik anlay›fllar›n›n bir arac› olarak yay-
g›nlaflan Türkoloji araflt›rmalar›; 21. yüzy›lda
ulus devletleri güçlendirme ve bunun temelini
oluflturan kimlik/tarih fluurunu gelifltirme ça-
balar›n›n en önemli arac› olarak çok daha
önem ve ivme kazanacakt›r. 

Bu sebeple, bu sürecin siz de¤erli Türkologla-
ra, Türkolojiye 21. yüzy›lda büyük sorumluluk-
lar yükledi¤ini bir kere daha vurgular; farkl› ül-
kelerden kongremize kat›larak bu sorumlulu-
¤unuzun bilincinde oldu¤unuzu gösterdi¤iniz
için hepinize teflekkür eder, yeni Türkoloji
kongrelerinde tekrar buluflabilmek ümidiyle
hepinize baflar›lar dilerim.” 

Aç›l›fl konuflmalar›nda daha sonra s›ras›yla
Kazakistan Dil Komitesi Baflkan› Prof. Dr.
Ömirzak Aytbayul›, Rektör Yard›mc›s› Prof.
Dr. Kulbek Ergöbek, Ahmet Yesevi Üniversi-

“Tarihin önümüze
yeni f›rsatlar
koydu¤u, dil ve
tarih fluurunun çok
önem kazand›¤› bu
süreçte, Türkolog-
lara ve Türkoloji
araflt›rmalar›na
önemli sorumluluk-
lar düflmektedir.”
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tesi eski rektör vekili Prof. Dr. Abdulkadir Yu-
val›, Prof. Dr. Rafael Muhammeddinov, Prof.
Dr. Viktor Butanayev ve Kazakistan Devlet
Sanatç›s› Muhtar fiahanov birer kutlama ko-
nuflmas› yapt›lar. 

Kutlama konuflmalar›n›n ard›ndan Prof. Dr.
Osman Horata'n›n baflkanl›¤›nda aç›l›fl oturu-
muna geçildi. Aç›l›fl oturumundaki ilk bildiriyi,
ayn› zamanda bir Türkolog olan Kazakistan
E¤itim ve Bilim Bakan› Janseyit Tüymebayev
sundu. Daha sonra AKDTYK Atatürk Araflt›r-
ma Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Cezmi Eraslan,
Prof. Dr. Abdimalik Nisanbayev, Prof. Dr. fia-
kir ‹brayev bildirilerini sundular. 

Aç›l›fl oturumunun ard›ndan, ö¤leden sonra
Dil, Alfabe ve Runik Yaz›tlar; Edebiyat ve Folk-
lor; Arkeoloji ve Tarih; Felsefe, Sanat ve Kül-
türoloji seksiyonlar›nda bildirilerin sunulmas›-
na geçildi.

‹ki gün süren kongrede; dört temel seksiyon-
da on üç oturum gerçeklefltirildi ve yüz on bir
bildiri sunuldu. 

Bildiriler, önceden bas›larak kongre s›ras›nda
kat›l›mc›lara verildi. Kat›l›mc›lara ayr›ca üniver-
sitemiz yay›nlar›ndan ‘Türk Dünyas›n›n Tarihî
fiahsiyetleri’, ‘Türkoloji Dergisi’nin yeni say›la-
r› ile Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›zca ç›kar›lan
bilig / Türk Dünyas› Sosyal Bilimler Dergisi’nin
son say›lar› hediye edildi.

‹kinci gün 19 May›s 2009’da Kültür Merkezi
Büyük Salonda, “III. Uluslararas› Türkoloji
Kongresi”nin kapan›fl oturumu gerçeklefltiril-
di. Kapan›fl oturumunda seksiyon baflkanla-
r›nca teklif edilerek oluflturan sonuç bildirgesi
okundu ve tart›flmaya aç›ld›. Tart›flmalar›n ar-
d›ndan sonuç bildirisi imzaland›. Eme¤i ge-
çenlere teflekkür edilip iki y›l sonra tekrar bu-
luflmak üzere kongreye son verildi. 
Kongre sonuç bildirgesinden baz› maddeler
flunlard›r; 

‹ki gün süren
kongrede; dört

temel seksiyonda
on üç oturum

gerçeklefltirildi ve
yüz on bir bildiri

sunuldu. 
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• Türkistan'›n, Türk dünyas›n›n manevi mer-
kezi olmas› meselesi ortak gaye olarak sa-
y›ls›n. 

• “Türkoloji Kongresi” iki y›lda bir 18-20 Ma-
y›s tarihleri aras›nda Türkistan'da gerçek-
lefltirilsin. 

• B.KENJEBAYULI'n›n (Türkistan) Türkoloji
Müzesine Dünya Türkologlar› taraf›ndan
destek verilsin. 

• Türkolojide Türk dünyas› ortak arkeoloji ve
etnoloji müzesi kurulsun. 

• Türkoloji kitaplar› Türkistan'daki “Türk Halk-
lar› Kütüphanesine” gönderilsin. 

• Türk dünyas› ilim adamlar›n›n eserleri seri
olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin bas›m
evinde yay›nlans›n (MALOV, Ziya GÖKALP,
GASPIRALI, KATANOV vs.).

• Genç Türkoloji uzmanlar› yetifltirilsin. 

• Türkoloji metodolojik aç›dan gelifltirilsin. 

• Prototürk (Hunlar, Skifler, Tur Skifleri, Et-
rusk) ve Türkiye ile Balkanlardaki Türk dev-
letleri hakk›ndaki ilmî araflt›rma faaliyetlerine
yard›m edilsin. 

• Önümüzdeki Türkoloji Kongrelerine sadece
Türkiye ve BDD ülkelerinden de¤il, ayr›ca
dünyan›n ünlü Türkologlar› da davet edilsin. 

• Orta Asya arkeolojisiyle ilgili Türkiyeli ve Ka-
zakistanl› arkeologlar aras›nda ortak faali-
yetler düzenlenerek, Türkiye'de de Orta As-
ya arkeologlar› yetifltirilsin. 

• “Türk Halklar› Tarihi” dersi, tüm fakültelerde
okutulsun. 

• Arap, Fars, Çin ve di¤er ülkelerdeki Türko-
lojiye yönelik ana kaynaklar, ça¤dafl Türk
dillerine çevrilsin. 

• Ünlü Türkologlar›n Ahmet Yesevi Üniversi-
tesine gelip ders vermeleri organize edilsin. 
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Kongre etkinlikleri içerisinde, Türkis-
tan flehrinde, Rektörlü¤ün katk›lar›yla
ünlü Türkolog Beysenbay Kenjeba-
yev ad›na oluflturulan Türkoloji müze-
sinin aç›l›fl› gerçeklefltirildi. 18 May›s
2009 tarihinde yap›lan aç›l›fla, Müte-
velli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Os-
man Horata baflta olmak üzere Türki-
ye'den kat›lan bilim adamlar› büyük il-
gi gösterdi. 3 katl› olarak infla edilen
müzede, Türk dünyas›n›n ünlü sima-
lar›na ait bilgilerin yer ald›¤› köfleleri
inceleyen kat›l›mc›lar, müzeden çok
etkilendiklerini belirttiler. 
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Türk dünyas› Nevruz Bayram›n›n sos-
yal ve kültürel aç›dan Türk kültür tari-
hindeki yerinin konu olarak belirlendi¤i
ve üniversitemiz ö¤rencilerinin kat›ld›¤›
yar›flmada dereceye giren resimler,
Kültür Merkezi fuayesinde sergilendi. 

Kongrenin ilk günü olan 18 May›s
2009 tarihinde yap›lan sergi aç›l›fl›na,
Kazakistan Cumhuriyeti E¤itim ve Bi-
lim Bakan› Say›n Janseyit Tüymeba-
yev, Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.
Dr. Osman Horata ve Rektör Prof. Dr.
Lesbek Taflimov baflta olmak üzere
çok say›da konuk kat›ld›. 

Resim yar›flmas›nda dereceye giren ö¤rencilere ödülleri,
Kongre kat›l›mc›lar› onuruna verilen akflam yeme¤inde,
Mütevelli Heyet Baflkan› Prof. Dr. Osman Horata, Rektör
Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ve Rektör yard›mc›lar› taraf›n-
dan verildi.

Kongreye kat›lmak üzere Türkistan’a gelen
bilim adamlar›n›n kat›l›m› ile, 17 May›s 2009
Pazar günü, Üniversitemiz Rektör
yard›mc›s› ve Türkolog Prof. Dr. Kulbek
Ergöbek taraf›ndan kendisine ait 3 katl›
binada oluflturulan Türk Dünyas›
Kütüphanesi’nin aç›l›fl› yap›ld›. Mütevelli
Heyet Baflkan›m›z›n da haz›r bulundu¤u
aç›l›fla çok say›da bilim adam› kat›ld›. 

“Nevruz” Konulu Resim Sergisi 

Beysenbay Kenjebayev Müzesi aç›l›fl›

Türk Dünyas› Kütüphanesi aç›l›fl›

Kongre etkinlikleri



AYHABER 9

E
TK

‹N
L‹

K

Kongre için Türkistan'da bulunan Türkiyeli ve
Türk dünyas›ndan gelen kat›l›mc›lar için,
Türkistan fiehir Tiyatrosu'nda, merhum Bahtiyar
Vahapzade'nin ölümsüz eseri “Göktürkler:
Özümüzü Kesen K›l›ç” tiyatro eseri sahnelendi. 

Kazak Türkçesiyle sahnelenen tiyatro eserini,
Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata baflta olmak üzere, Rektör yard›mc›lar›
ve davetliler izledi. 

Türkoloji Kongresi için Türkistan'da bulunan, icrada ve yorum-
da tan›nm›fl sanatç›lar›m›zdan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Dev-
let Halk Müzi¤i Korosu eski flefi, ses sanatç›s› Mehmet Özbek,
bir konser verdi. 

18 May›s 2009 tarihinde Üniversitemiz Kültür Merkezi'nde bir
konser veren Mehmet Özbek, ö¤rencilere, idari ve akademik

personele ve Türkoloji Kon-
gresi için üniversitemizde bu-
lunan misafirlerimize duygu
dolu güzel bir akflam yaflatt›. 

Mehmet Özbek'in konserin-
den önce sahne alan, üniver-
sitemizde ö¤renim görmekte
olan Türk devlet ve toplulukla-
r› ö¤rencilerinin oluflturdu¤u
Türk Dünyas› Dostluk Gru-
bu’nun gösterisi büyük alk›fl
ald›.  

Konsere dinleyici olarak kat›-
lan ve Kazakistan'›n milli k›ya-
feti olan ‘çapan'› Mehmet Öz-
bek'e giydiren Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata da, güzel bir akflam
yaflatt›¤› için sanatç›ya teflek-
kür etti. 

ba'n›n türbesi ziyareti edildi. Türkiye'den gelen
kat›l›mc›lar›n tamam›n›n kat›ld›¤› Türbe ziyareti-
ne ilgi çok büyüktü. 

Konuklar daha sonra fiav›ldir'de bulunan Otrar
flehir müzesini gezdiler. Tarihi Otrar flehir kaz›-
lar›ndan ç›kan eserlerin sergilendi¤i müzeden
oldukça etkilenen heyet, daha sonra Otrar fle-
hir kaz›s›n›n yap›ld›¤› alana geçtiler. 

Kaz›y› gerçeklefltiren yetkililerden bilgi alan he-
yet üyeleri, ortaya ç›kar›lan tarihî kal›nt›lar içeri-
sinde çeflitli incelemelerde bulundular. 

Kongre etkinlikleri içerisinde 20 May›s 2009
tarihinde, Ahmet Yesevi'nin hocas› Arslan Ba-

Mehmet Özbek konseri

Arslan Baba ziyareti

“Göktürkler: Özümüzü Kesen K›l›ç” oyunu
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Kongre kat›l›mc›lar› için 20 May›s 2009 tarihinde
S›rderya nehri kenar›nda bir piknik düzenlendi.
Piknik için Sirderya'ya hareket eden kat›l›mc›lar› bir
sürpriz bekliyordu. Ani bast›ran ya¤murun, geziyi
olumsuz etkilememesi için Üniversitemiz Rektörlü¤ü
taraf›ndan al›nan önlemler, pikni¤i daha nefleli hâle
getirdi. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr.
Osman Horata baflta olmak üzere
Rektör Yard›mc›lar› ve idari personelin
de haz›r bulundu¤u piknikte kat›l›mc›lar,
bol bol hat›ra fotograf› çektirdi. 

Kongre kat›l›mc›lar›, piknik dönüflü Üniversi-
temiz birimlerini gezdiler. Kat›l›mc›lar ilk ola-
rak Üniversitemiz T›p Fakültesi Hastanesi’n-
de incelemelerde bulundu. Baflhekim Op. Dr.
Osman Acar taraf›ndan hastanenin bütün bi-
rimleri hakk›nda kat›l›mc›lara detayl› bilgiler
verildi. Özellikle Türkiyeli üyelerin büyük ilgi
gösterdi¤i hastane binas›, Kazakistan sa¤l›k

sistemine örnek olmas› dolay›s›yla takdire fla-
yan bulundu.

Kat›l›mc›lara daha sonra ö¤renci yurtlar›m›z,
yemekhane, Rektörlük girifl kat›nda bulunan
Arkeoloji Müzesi ve botanik park› gezdirildi.
Ö¤retim üyelerimizin kald›¤› lojmanlar hakk›n-
da bilgi verildi.

Sirderya’da piknik

Ahmet Yesevi Üniversitesi ziyareti
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a¤› ile donat›ld› ve 16 May›s 2009 tarihinde kullan›ma aç›ld›. 

Art›k tüm ö¤renciler ile akademik ve idari personel, merkez
yerleflke içerisinde bulunduklar› her alandan kablosuz ola-
rak 54 Mbit ba¤lant› ile 24 saat kesintisiz internete ba¤la-
nabilmektedir. 

Projede Wi-Fi Mesh ad› verilen kablosuz a¤ teknolojisi kul-
lan›ld›. Sistem, on iki adet Acces Point (eriflim noktas›) ve
bir adet kontrol ünitesinden oluflmaktad›r. 

Yetkililer sistemin avantajlar›n› flöyle s›ralad›lar:

• Bu sisteme tan›mlanan kullan›c›lar, hiçbir ayar de¤iflikli¤i
gerektirmeden ve hangi eriflim noktas›na ba¤lanaca¤›n›
bilmeden kapsama alan›ndaki herhangi bir yerden ‹nterne-
te ba¤lanabilir (cep telefonlar›nda oldu¤u gibi). Sistem, kul-
lan›c›y›, en iyi sinyali alabildi¤i  Acces Point’e ba¤lamaktad›r.

• Sistemdeki Acces Point’ler birbiri aras›nda kablosuz ola-
rak alternatif çapraz ba¤lant›lar kurarlar.  Böylece Acces
Point’ler için merkeze data kablosu çekmeye gerek kal-
maz.

• Sistem a¤ üzerindeki alternatif yollar aras›nda yük payla-
fl›m› yaparak kullan›c›lar› en optimum yoldan internete
ulaflt›r›r.

• Bir Acces Point bozuldu¤unda sistem alternatif yollar
kullanarak ba¤lant›y› tamamlar. Böylece kullan›c›n›n haberi
olmadan internet ba¤lant›s› çal›flmaya devam eder.

Ayr›ca kurumsal a¤›n virüs, spam ve hacker sald›r›s› gibi
tehditlere karfl› korunmas› amac›yla da Tümleflik Tehlike
Yönetimi (UTM) sistemi, Türkiye'den temin edilerek Türkis-
tan flehrine kuruldu.

Sistemin hizmete girmesiyle, akademik personel baflta ol-
mak üzere ö¤renciler ve idari personel, internet kullanma-
n›n rahatl›¤›n› doyas›ya yaflamaya bafllad›lar. Buna en çok
sevinenler ise ö¤rencilerimiz oldu.

Bugünlerde a¤aç alt›ndaki bir
bankta dizüstü bilgisayar›yla bir ö¤-
renciyi internet üzerinden bitirme
tezi için araflt›rma yaparken, baflka
birini yurttaki odas›nda ailesiyle gö-
rüntülü chat arac›l›¤› ile hasret gide-
rirken bulabilirsiniz.  Çünkü art›k
Üniversitemizin Türkistan’daki Mer-
kez yerleflkesi kablosuz internet a¤›
ile donat›ld›.

Mütevelli Heyet Baflkan ve üyelikle-
rine 2008 Mart ay›nda yap›lan yeni
atamalardan sonra, Üniversitenin
problemleri bir bir ele al›nmaya bafl-
lanm›fl; bu çerçevede, Türkistan
Merkez Yerleflkesinin internet alt
yap›s›n›n yenilenmesi de gündeme
gelmiflti. 

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z, bu
amaçla ilk ifl olarak bu projeyi haya-
ta geçirmek üzere Türkiye’den ko-
nusunda uzman bir teknik heyeti
Türkistan’da görevlendirdi. Yap›lan
incelemeler neticesinde yerleflke
içerisine kurulacak kablosuz inter-
net a¤› projesi haz›rland›. Mütevel-
li Heyet bütçesinden gerekli öde-
nekler ayr›ld›.

Bu proje ile Merkez Yerleflke içeri-
sinde bulunan K›z Yurtlar›, Erkek
Yurtlar›, Turan Misafirhanesi,  Ma¤-
jan Lojmanlar› ile aç›k alan oturma
yerlerinin tamam› kablosuz internet
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Merkez yer-
leflke içeri-
sinde kablo-
suz olarak
24 saat ke-
sintisiz inter-
net, hizmete
girdi.

Türkistan yerleflkemiz
kablosuz internet a¤›na kavufltu
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E¤itim-ö¤retim kalitesini yükseltmek, ö¤retim
üyelerinin daha donan›ml› olarak hizmet ver-
melerini sa¤lamak, ö¤rencilerin Türkiye’deki
üniversitelerin bilgi birikiminden daha fazla
yararlanmalar›n› temin etmek amac›yla çal›fl-
malar›n› sürdüren üniversitemiz, Türkiye’nin
iki köklü üniversitesi ile iflbirli¤ine gitti. Bu
amaçla haz›rlanan protokoller, düzenlenen
törenlerle imzaland›. 

Üniversitemizle Hacettepe ve 
Gazi Üniversiteleri aras›nda iflbirli¤i

Hacettepe Üniversitesi
ile ‹flbirli¤i Protokolü 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Tafli-
mov, Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.Dr.
Osman Horata ile birlikte, 11 Mart Çarflamba
günü Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. U¤ur Erdener'i makam›nda ziyaret etti. 

Ziyarette, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Hasan Kazda¤l›, üniversite-
miz Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen, T›p
Fakültesi Dekan› Doç. Dr. Bakyzhan Zuhinis-
sov ile baz› yöneticiler haz›r bulundu. 

Törende k›sa bir konuflma yapan Rektör Ta-
flimov, ‘üniversitenin kuruluflunda da imzas›
bulunan Türkiye’nin en büyük üniversitelerin-
den biri olan Hacettepe Üniversitesi ile böyle-
sine bir protokol imzalamaktan mutluyuz.
Karfl›l›kl› iflbirli¤imiz devam ediyor, bundan
sonra daha da artarak devam edece¤ini ümit
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ediyoruz. Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.
Dr. Osman Horata’n›n ise Hacettepe Üniver-
sitesi ö¤retim üyesi olmas›, bizim için ayr›ca
bir flanst›r’ dedi.  

Prof. Dr. Erdener ise, “at›lan bu imzalarla biz,
gecikmifl bir ifli flimdi yerine getiriyoruz. Ha-
cettepe Üniversitesi olarak her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z. Bu iflin bafl›nda, çok de¤erli
bir arkadafl›m›z görevli. Ayr›ca tecrübeli bir
Rektör Yard›mc›m›z da sizlere yard›mc› ola-
cak. ‹nan›yorum ki, Ahmet Yesevi Üniversite-
si, Türk dünyas›nda çok önemli ifllere imza
atmaya devam edecektir.” dedi. ‹mzalanan
iflbirli¤i protokolünün bir bafllang›ç oldu¤unu,
ileride bunun baflka programlara da yans›ya-
ca¤›n› söyleyen Erdener, bu protokolle baz›
zorluklar›n da afl›laca¤›n› umduklar›n› söyledi. 
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Prof. Dr. Erdener,
“Ahmet Yesevi
Üniversitesi,
Türk dünyas›nda
çok önemli ifllere
imza atmaya
devam
edecektir.”
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Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata ile birlik-
te Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R›za
Ayhan'› da 13 Mart 2009 Cuma günü maka-
m›nda ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Yard›mc›-
s› Dr. Adnan Tekflen, T›p Fakültesi Hastanesi
Baflhekimi Op. Dr. Osman Acar, T›p Fakülte-
si Dekan› Doç.Dr. Bakyzthan Zhunissov ve
baz› yöneticiler de haz›r bulundu. 

2001-2008 y›llar› aras›nda üniversitemiz Mü-
tevelli Heyet üyesi olarak görev yapan Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R›za Ayhan,
Rektör Taflimov'u Türkiye'de görmekten
mutlu oldu¤unu, Ahmet Yesevi Üniversite-
si'nde görev yapman›n her zaman kendisine

Prof.Dr. Ayhan: “Ahmet Yesevi Üniversitesi,
Türk dünyas›n›n sürekli büyüyen

ve geliflen üniversitesidir.”

Gazi Üniversitesi 
ile ‹flbirli¤i Protokolü
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gurur verdi¤ini ve Türkistan'› özledi¤ini belir-
terek en k›sa sürede Kazakistan'a gelmeyi
arzu etti¤ini söyledi. Kendisinin görev yapt›¤›
yedi y›ll›k sürede bir çok baflar›ya imza att›k-
lar›n› söyleyen Ayhan, Üniversitenin sürekli
geliflti¤ini, yeni Mütevelli Heyetinin de baflar›-
l› hizmetler yapaca¤›na inand›¤›n› belirtti. 

Rektör Taflimov da yapt›¤› konuflmada, Sa-
y›n Ayhan'› yakinen tan›d›¤›n›, kendisinin bilim
adam› kimli¤iyle üniversitemize çok de¤erli
katk›lar›n›n oldu¤unu, bugün imzalanacak ‹fl-
birli¤i Protokolü ile de bu katk›lar›n›n en yük-
se¤e ç›kaca¤›n› ümit ettiklerini ifade etti. 

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan ‹flbirli¤i Pro-
tokolü imzaland›. 

Gazi Üniversitesi Senato Toplant› Salonunda
yap›lan imza törenine, Rektör yard›mc›lar›,
dekanlar baflta olmak üzere çok say›da yö-
netici kat›ld›. 
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Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 34. toplant›-
s›, 6-7 May›s 2009 tarihleri aras›nda Türkiye
ve Kazakistanl› üyelerin kat›l›m›yla Antal-
ya’da gerçeklefltirildi. 

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baflkan› ve
ayn› zamanda AKDTYK Atatürk Kültür Mer-
kezi Baflkan› Prof. Dr. Osman Horata bafl-
kanl›¤›nda yap›lan toplant›da, mazereti olan
iki üye d›fl›nda di¤er üyelerin tamam› haz›r
bulundu. 

Mütevelli Heyet toplant›s›nda ayr›ca, Rektör
I. Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ve TÜRTEP
Baflkan› Prof. Dr. Fahrettin Arslan ile di¤er
idari personel haz›r bulundu. 

Prof. Dr. Osman Horata, toplant›n›n bafl›n-
da mutat oldu¤u üzere, geçen toplant›dan

Mütevelli Heyetinin 
34. toplant›s›

“Öncelikli hedefimiz,
üniversitemizi

sorunlar›yla an›lan
bir kurum olmaktan

ç›kar›p; ulusal ve 
uluslararas› alandaki

baflar›lar›yla an›lan
bir kurum hâline

getirmektir.”
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bu yana Mütevelli Heyeti olarak yap›lan ça-
l›flmalar hakk›nda üyeleri bilgilendirdi. 

Horata, T›p Fakültesi ö¤rencisi Kadir
Taflk›ran’› kay›ptan duydu¤u üzüntüyü ifade
ederek bafllad›¤› konuflmas›nda;

“Biliyorsunuz, T›p Fakültesi’nde okuyan bir
ö¤rencimizi, sevgili Kadir Taflk›ran’› 15 fiu-
bat günü bir kalp krizi sonucu kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine
ve bütün üniversitemize baflsa¤l›¤› diliyo-
rum. Allah bir daha üniversitemize böyle bir
ac›y› tatt›rmas›n. 

Ahmet Yesevi meflalesini 14 ay önce dev-
rald›¤›m›zda, öncelikli hedefimiz üniversite-
mizi sorunlar›yla an›lan bir kurum olmaktan
ç›kar›p; ulusal ve uluslararas› alandaki bafla-
r›lar›yla an›lan bir kurum hâline getirmekti.
Bu düflüncemize sizler de ortak oldunuz.
Baflkanl›k olarak, bizleri bu hedefimizden
al›koyacak hiçbir polemik ve tart›flma içine
girmedik ve üzerimize yüklenen mesuliyetin
gere¤ini yapmaya çal›flt›k.” dedi ve sözlerini
flöyle sürdürdü:

“Hepinizin bildi¤i gibi, geride b›rakt›¤›m›z bir
y›ll›k sürede, üniversitemizle ilgili önemli ka-
rarlara ve baflar›lara imza att›k. Bundan
sonra Türkiye Cumhuriyeti olarak, katk›lar›-
m›z› daha çok ö¤retim üyesi yetifltirmeye ve
ülkemizdeki birikimi aktarmaya yo¤unlaflt›-
raca¤›z. Bu sebeple, 33. Mütevelli Heyet
Toplant›s› sonras› Üniversitemizle Hacette-
pe ve Gazi Üniversitesi aras›nda e¤itim-ö¤-
retim, araflt›rma, ö¤retim üyesi yetifltirme ve
di¤er alanlarda uluslararas› ‹flbirli¤i Proto-
kolleri imzalad›k.

Üniversitemiz aç›s›ndan 2009 y›l›, tüm dün-
yay› sarsan ekonomik kriz sebebiyle zor bir
y›l oluyor. Bu konuda, gerekli fedakârl›¤›
göstererek e¤itim ö¤retim faaliyetlerimizi,
hastane hizmetlerimizi aksatmadan sürdür-
meye devam ediyoruz.”

Horata daha sonra 33. Mütevelli Heyet top-
lant›s›ndan bu yana geçen yaklafl›k alt› ayl›k
sürede yap›lanlar› k›saca özetleyerek söz-
lerini flöyle tamamlad›:

“Mütevelli Heyet, üniversitenin en yetkili ka-
rar organ›d›r ve al›nan kararlar›n titizlikle ta-
kip edilerek yerine getirilmesi büyük önem
arz etmektedir. Bu sebeple, üniversite yö-
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“Bundan sonra
Türkiye Cumhuriyeti
olarak, katk›lar›m›z›
daha çok ö¤retim
üyesi yetifltirmeye
ve ülkemizdeki
birikimi aktarmaya
yo¤unlaflt›raca¤›z.”
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netiminden al›nan kararlar›n zaman›nda ye-
rine getirilebilmesi ve gerekli takibin yap›l-
mas› konusunda daha dikkatli olmalar›n› ri-
ca ediyorum. Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›n›
ilgilendiren konular ise taraf›m›zca titizlikle
takip edilmektedir.”

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z›n konuflmas›n›n
ard›ndan Rektör Prof. Dr. Lesbek Taflimov
da, önceki toplant›larda al›nan Mütevelli He-
yet kararlar›n›n uygulanmas› ve üniversitey-
le ilgili geliflmeler hakk›nda Mütevelli Heyeti-
ne bilgi verdi.

Toplant›da, daha sonra gündem gere¤i ka-
rarlar›n görüflülmesine geçildi. 

Mütevelli Heyetin 34. toplant›s›nda al›nan
kararlardan baz›lar› flunlard›r:

• Üniversitenin 2008-2020 vizyonu çerçe-
vesinde, 2009-2013 y›llar›n› kapsayan
Stratejik Plan›n 01.07.2009 tarihine kadar
tamamlanarak Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›-
na sunulmas›, plan›n baflar›s› için üniver-
sitenin bütün birimlerinin yeterince bilgi-
lendirilmesi ve sürece dâhil edilmesine,

• 2009-2013 y›llar› aras›nda Ziraat, Veteri-
nerlik, ‹letiflim ve ‹lahiyat Fakültesi ile
Meslek Yüksekokulu ve farkl› dillerde Mü-
tercim-Tercümanl›k ve Karfl›laflt›rmal›
Türk Lehçeleri Bölümlerinin aç›lmas›na ve
bu plan do¤rultusunda ö¤retim üyesi ye-
tifltirme ve gerekli altyap›y› oluflturma ko-
nusunda çal›flmalar›n bafllat›lmas›na, 

• T›p Fakültesi Hastanesinin Kazakistan
sa¤l›k sistemi için örnek bir model olacak
flekilde gelifltirilmesine; bu konuda her iki
ülke yetkililerince gerekli deste¤in sa¤lan-
mas›na ve gerekli tan›t›m faaliyetinin yap›l-
mas›na,

“Mütevelli
Heyet, üniversitenin

en yetkili karar
organ›d›r ve al›nan

kararlar›n titizlikle
takip edilerek yerine

getirilmesi büyük
önem arz

etmektedir.”
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• TÜRTEP bünyesinde e¤itim veren “E¤itim
Yönetimi Yüksek Lisans” program›n›n,
2008-2009 ö¤retim y›l› Bahar dönemin-
den itibaren “E¤itim Yönetimi ve Denetimi
Yüksek Lisans” program› ad›yla e¤itim-
ö¤retim yapmas›na,

• 2009-2010 ö¤retim y›l› Güz döneminden
itibaren, belirlenecek bir plan dâhilinde
aç›lmak üzere;

- Mekatronik / Ön Lisans,

- Mekatronik / Yüksek Lisans 

- Endüstri Mühendisli¤i / Yüksek Lisans ve

- Ortaö¤retim Alan Ö¤retmenli¤i / Tezsiz
Yüksek Lisans programlar›n›n aç›lmas›na;

karar verildi. 

Toplant›da, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› ve
Rektörlü¤ün iflbirli¤iyle yeni haz›rlanan; ‹ha-
le ve Sat›n Alma Yönetmeli¤i, E¤itim-Ö¤re-
tim ve S›nav Yönetmeli¤i, Tafl›nmaz Mal Yö-
netmeli¤i, Tafl›n›r Mal Yönetmeli¤i ve Haz›r-
l›k Dil Ö¤retim Merkezi E¤itim-Ö¤retim ve
S›nav Yönetmeli¤i kabul edildi. 
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devam etti: 

“Burada ö¤renim gören arkadafllar›m›z›n büyük ço¤unlu-
¤u, Türk atan›n yer kürenin farkl› kesitlerine savrulan ço-
cuklar›ndan oluflmaktad›r. Bizleri birbirlerimize yaklaflt›ran
farkl›l›klara karfl›l›k, dilimizde, davran›fllar›m›zda, de¤er yar-
g›lar›m›zdaki zaman›n silemedi¤i ortakl›klar›m›z› sizler de
görüyorsunuz. 

Bu farkl›l›klarda, f›trî özelliklerimizin yan›nda, yaflad›¤›m›z
zemin ve zaman›n da önemli bir etkisi vard›r.”

Horata, bu farkl›l›klar›m›z›n da, ortakl›klar›m›z kadar koru-
mam›z gereken güzelliklerimiz, çiçek demetini daha da gü-
zellefltiren renklerimiz olmas› gerekti¤ini söyleyerek, Türk
atan›n evlatlar› olarak farkl›l›¤›m›z›n, köklü tarihî tecrübeye
uygun bir flekilde, hayata ibret ve tefekkür yani hikmet gö-
züyle bakmak oldu¤unu, bunun atasözlerinden f›kralara,
Ahmet Yesevi’nin hikmetlerinden Yunus’un ölümsüz m›s-
ralar›na kadar her fleye sindi¤ini belirtti.

2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l› me-
zuniyet töreni, 23 May›s 2009 tari-
hinde Türkistan Merkez Yerleflke-
si’nde bulunan Kültür Merkezi’nde
yap›ld›.

Mezun ö¤rencilerin bu güzel ve he-
yecanl› gününe Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Hora-
ta, Rektör Prof. Dr. Lesbek Tafli-
mov, Türkistan Valisi Beybit S›zd›-
kov, rektör yard›mc›lar›, akademik
ve idari personelle birlikte ö¤renci-
lerin yak›nlar› da kat›ld›.

Törende bir konuflma yapan Müte-
velli Heyet Baflkan› Prof. Dr. Os-
man Horata, yo¤un ve yorgun ge-
çen bir y›l›n sonunda böylesi güzel
bir neticeyi paylaflmaktan duydu¤u
sevinci belirterek, mezunlara tavsi-
yelerde bulundu. 

Prof. Dr. Horata, yapt›¤› konuflma-
da, geçen y›l yapt›¤› konuflmaya
at›fta bulunarak, geçen onbefl ayl›k
sürede üniversitemize, imkânlar›
zorlayarak hizmet etmeye çal›flt›k-
lar›n›, her geçen gün üniversitemiz
aç›s›ndan çok daha güzel olaca¤›-
n› söyledi. Horata, sözlerine flöyle

2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l›
Mezuniyet Töreni 

“Farkl› ülkelerden, farkl› kültürlerden gelen ö¤renciler olarak nadide bir
çiçek demeti oluflturuyorsunuz. Bu, üniversitemizin en güzel

taraflar›ndan biri… Bu nadide çiçekler hiç solmamal›…”
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Sevgili genç arkadafllar, 

Dünyay› tan›man›z ve hayat›n›z boyunca dostlar›n›z›n çal›fl-
ma, bilim, kanaat ve merhamet olmas›; iradenize sahip ol-
man›z, yeflilken çorak hâle düflmemeniz ve hakl› oldu¤u-
nuzda mücadeleden hiç korkmaman›z dile¤iyle; hepinizin
yolu aç›k olsun!” 

Törende konuflan Rektör Lesbek Taflimov da, buradan
yetiflerek mezun olan ö¤rencilerin hem Kazakistan’›n hem
de Türk dünyas›n›n gelece¤inin mimarlar› olaca¤›n› söyle-
yerek ö¤rencilerden, ö¤renmenin s›n›r› olmad›¤›n›, dolay›s›
ile ö¤renmeye her aflamada devam etmelerini istedi. Prof.
Dr. Taflimov, Türk dünyas›nda Türkistan’›n bir merkez ol-
du¤unu, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin de bu merkezde
yer ald›¤›n› söyleyerek ö¤rencilerin bu misyonla hayata
at›lmalar›n› istedi.

Türkistan Valisi de yapt›¤› konuflmada, bu flehirden gerek
Kazakistan’a, gerekse Türk dünyas›na böylesine ö¤renciler
kazand›rd›klar› için mutlu olduklar›n›, ö¤rencilere bundan
sonraki yaflant›lar›nda baflar›lar diledi¤ini söyledi.

Ö¤renciler ad›na konuflma yapan bir k›z ve bir erkek ö¤-
renci de Ahmet Yesevi Üniversitesi’nden mezun olman›n
gururunu tafl›d›klar›n› belirterek, bu üniversitenin sadece
bir okul de¤il, bir hayat tarz› oldu¤unun fark›nda olduklar›-
n› ve bunu hiçbir zaman unutmay›p hep gururla tafl›y›p,
temsil edeceklerini söylediler.

Konuflmalar sonras›nda diploma törenine geçildi. Heye-
canl› genç mezunlar diplomalar›n› Prof. Dr. Osman Hora-
ta, Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Türkistan Valisi Beybit S›z-
d›kov, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› Genel Koordinatörü
Muhsin Mete, rektör yard›mc›lar› ve hocalar›n›n ellerinden
ald›lar.

Müzik gösterisiyle devam eden program, hât›ra foto¤rafla-
r›n›n çekilmesiyle son buldu. 

Horata, “Bu büyük birikimden ge-
rekli dersleri, mesajlar› almak, mu-
hakkak ki dün oldu¤u gibi bugün
ve yar›n da hepimizin ufkunu ay-
d›nlatacakt›r. Bir taraftan de¤iflme-
yen gerçe¤in yüzünü hissettirirken,
bir taraftan da insanlar›n yolunu ay-
d›nlatacak bilgece söylenmifl söz-
lere her geçen gün daha fazla ihti-
yaç duymaktay›z.” dedi. Osman-
l› Devletinin manevi kurucusu fieyh
Edebali’nin, Osmanl› Devletinin ku-
rucusu Osman Gazi’ye verdi¤i
ö¤ütlere temas eden Horata, ko-
nuflmas›n› Abay’›n yapt›¤› ö¤ütle-
riyle tamamlad›:

“Kazak düflünür Abay, insan› di¤er
canl›lardan ay›ran temel özelliklerin,
kendisini ve dünyay› tan›mak, ger-
çe¤i bilmek, bilime dayanmak ve
faydal› ifller yapmak oldu¤unu söy-
leyerek; insan›n dost ve düflmanla-
r›n› flöyle s›ralar:

Befl fleyden uzak dur,
Befl fleye yak›n dur,
Adam olam derseniz
(…)
Dedikodu, yalan, övünmek
Tembellik, bofla mal saçmak
Befl düflman bu bilseniz.

Gayret, çal›flma, derin düflünce
Kanaat, merhamet böylece
Befl as›l dost bulsan›z.
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Yesevi’li olmak
bir ayr›cal›kt›r.
Ahmet Yesevi
Üniversitesi
sadece bir okul
de¤il, ayn›
zamanda bir
hayat tarz›d›r. 
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Osman Acar ve Çimkent T›p Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. ‹manali Baydevlet de efllik etti. 

Ameliyatlar› baflar›yla tamamlayan ekibe, üni-
versitemiz hastanesi baflta olmak üzere Çim-
kent Hastanesi’nin cerrahi ve anestezi uzman-
lar› da yard›mc› oldu.

Üniversitemizin ücretsiz olarak sundu¤u plas-
tik cerrahi ameliyatlar› ile, Türkistan bölgesin-
de, özellikle do¤ufltan dudak ve damak yar›¤›
olan bebekler ve yanma ya da kaza neticesin-
de ifllevini kaybeden organlara yeniden hayat
kazand›r›lmas› amaçland›.

T›p Fakültesi Hastanesinde gerçeklefltirilen
plastik cerrahi uygulamalar›nda, Güney Kaza-
kistan’›n çeflitli bölgelerinden gelen 174 hasta
muayene edildi. Ço¤unlu¤u genel anestezi al-
t›nda olmak üzere toplam 64 kiflinin ameliyat›
yap›ld›. 

“III. Uluslararas› Türkoloji Kongresi” dolay›s›yla
Türkistan’da bulunan Kazakistan E¤itim ve Bi-
lim Bakan› ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet
Baflkan Yard›mc›s› Janseyit Tüymebayev de,
‹nterplast Derne¤i üyelerine, Türkistan’a gele-
rek bir karfl›l›k beklemeksizin yapt›klar› ameli-
yatlar için teflekkür etti ve plaket verdi.

“‹nterplast-Türkiye Derne¤i” taraf›ndan ücret-
siz gerçeklefltirilen plastik cerrahi ameliyatlar›,
9-16 May›s 2009 tarihleri aras›nda T›p Fakül-
tesi Hastanemizde yap›ld›.

Çukurova üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr.
Sabri Acartürk baflkanl›¤›nda 3’ü profesör ol-
mak üzere Anestezist ve Plastik Cerrahi  uz-
man›ndan oluflan 7 kiflilik ekip, 08-17 May›s
2009 tarihleri aras›nda Kazakistan’a gitti.

Prof. Dr. Sabri Acartürk’ün baflkanl›¤›nda Prof.
Dr. Nam›k Kemal Baran, Prof. Dr. U¤ur Koçer,
Dr. Kaya Y›ld›z, Uz. Dr. Can ‹mdat Engin,
Uzm. Dr. Beyaz›t Dikmen ve Uz. Dr. Yusuf
Gülhan’dan oluflan ‹nterplast-Türkiye doktor-
lar› heyetine, Hastanemiz baflhekimi Dp. Dr.

T›p Fakültesi Hastanemiz Türkistan’a hayat veriyor

Hayata yeniden gülen yüzler...
Amac›m›z; 
Türkistan
bölgesinde, 
özellikle
do¤ufltan 
ya da kaza 
neticesinde 
ifllevini kaybeden
organlara 
yeniden hayat 
kazand›rmakt›r.
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Bas›n toplant›s›n›n devam›nda T›p Fakültesi Hastanesi ile
ilgili bir brifing veren Dr. Osman Acar, bugüne kadar ya-
p›lan çal›flmalar› anlatarak; hastanemizin, bölgenin en ni-
telikli donan›ma sahip hastanesi hâline geldi¤ini, polikli-
nikler, servisler ve ameliyathanelerle hizmet verdi¤ini ve
140 personelle çal›flt›klar›n› söyledi. Bugüne kadar 500
hastan›n yat›l›, 11100 hastan›n da poliklinik servislerinden
yararland›¤›n› belirten Acar, 110 hastan›n ameliyat edildi-
¤ini, 6000 hastan›n laboratuar tahlillerinin, 1100 USG ve
454 BBT’nin yap›ld›¤›n› belirtti. Gelecekle ilgili hedeflerini
de aç›klayan Dr. Acar, iyi bir bafllang›ç yap›ld›¤›n› belirte-
rek, ‘yolculu¤umuz yeni bafllad›’ slogan›yla hizmetlerin ve
kalitenin artarak devam edece¤ini söyledi.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof.
Dr. Osman Horata, T›p Fakültesi
Hastanesi ile ilgili yap›lan çal›flmalar›
de¤erlendirmek ve gelinen süreci
kamuoyu ile paylaflmak amac›yla
Türkistan’da bir bas›n toplant›s› dü-
zenledi.

Türkistan Merkez Yerleflkemizde
bulunan Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen bas›n toplant›s›na, Türkistan
ve Çimkent’te bulunan yerel ve ulu-
sal bas›n mensuplar›n›n yan› s›ra,
çok say›da davetli ile ‹nterplast-Tür-
kiye Derne¤i mensuplar› kat›ld›. 

Horata, Üniversitemiz bünyesinde
kurulan hastanenin 15.04.2009 ta-

rihi itibariyle tüm birimlerinin aç›ld›¤›n›, hastanede 60 yatak
ve 25 poliklinik odas› bulundu¤unu ifade ederek, önümüz-
deki y›llarda yatak kapasitesinin 200’e ç›kart›lmas›n›n düflü-
nüldü¤ünü aç›klad›. Hastanenin hizmet kalitesinin artt›r›lma-
s› için de karfl›l›kl› e¤itim sürecinin bafllat›ld›¤›n›, bu amaçla
Hacettepe ve Gazi Üniversitesi ile e¤itim ve iflbirli¤i proto-
kolleri imzaland›¤›n› belirtti. Bunun yan›s›ra Türkiye’den uz-
man doktor gruplar› getirilerek bölge halk›na sa¤l›k hizmet-
leri sunmay› amaçlad›klar›n› ifade eden Horata, ilk grup ola-
rak da Uluslararas› ‹nterplast-Türkiye Derne¤i doktorlar›n›
davet ettiklerini, ‹nterplast-Türkiye Derne¤i Kurucu Baflkan›
Prof. Dr. Nam›k Kemal Baran baflkanl›¤›nda, üçü profesör
olmak üzere, plastik cerrahi ve anestezi uzman› olan yedi ki-
flilik ekibin 9-16 May›s 2009 tarihleri aras›nda ücretsiz
olarak 64 ameliyat› baflar›yla tamamlad›¤›n› belirtti.
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Prof. Dr. Osman Horata’dan 
Türkistan’da bas›n toplant›s›

Hastanemiz, böl-
genin en nitelikli
donan›ma sahip
hastanesi hâline
gelmifl olup, polik-
linikler, servisler
ve ameliyathane-
lerle hizmet ver-
mektedir.

Dr. Osman Acar: “Yolculu¤umuz yeni bafllad›”
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Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata, bera-
berinde Mütevelli Heyet üyemiz ve YÖK Yürütme Kurulu
üyesi Prof. Dr. Muhittin fiimflek’le birlikte 11-20 Nisan
2009 tarihleri aras›nda üniversiteyle ilgili görüflmelerde bu-
lunmak üzere Kazakistan’a gitti.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›za, Astana’daki bu ziyaretlerin-
de; Rektör Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Hastanemizin Bafl-
hekimi Op. Dr. Osman Acar ve Çimkent T›p Fakültesi De-
kan› Prof. Dr. ‹manali Baydevlet de efllik etti. 

Astana’da ilk olarak Kazakistan
Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakan› Jaks›-
l›k Doskaliyevle görüfltü. Görüfl-
mede, Üniversite hastanesi hak-
k›nda bilgi verilerek, Bakanl›kla,
hastanenin gelifltirilmesi konu-
sunda görüfl al›flveriflinde bulu-
nuldu. Kazakistan Sa¤l›k Bakan›
Doskaliyev de, Ahmet Yesevi
Üniversitesinin çal›flmalar›n› tak-
dirle karfl›lad›klar›n› belirtti.

Heyet, daha sonra Kazakistan
E¤itim ve Bilim Bakan› ve ayn›
zamanda Mütevelli Heyet Bafl-
kan yard›mc›m›z olan Janseyit
Tüymebayev ile bir araya geldi.
Mütevelli Heyet Baflkan› Horata,
üniversitede göreve geldikleri
günden bu yana yapt›klar› çal›fl-
malar ve çözümlenmesi gereken
sorunlar hakk›nda bilgi vererek,
E¤itim ve Bilim Bakan›na verdik-
leri destek için teflekkür etti.

Avrasya Üniversitesi’nde
görüflme
Mütevelli Heyet Baflkan› Prof. Dr. Osman Ho-
rata ve Mütevelli Heyet üyesi Pro. Dr. Muhit-
tin fiimflek, Bakanlarla görüfltükten sonra Av-
rasya Üniversitesi’nde de görüflmelerde bu-
lundu. Horata ve beraberindeki heyete üni-
versite hakk›nda bilgi verilerek, üniversite mü-
zesi gezdirildi.

Taraz Enstitüsü’nü ziyaret

Mütevelli Heyet Baflkan› Prof. Dr. Osman Hora-
ta, beraberinde Mütevelli Heyet üyesi Prof. Dr.
Muhittin fiimflek ve Rektör Prof. Dr. Lesbek Ta-
flimov’la birlikte, Astana’dan sonra Taraz fleh-
rinde bulunan Enstitüyü ziyaret ettiler.

Horata ve beraberindekiler, Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Askar Abduali’yle 16 Nisan 2009 tari-
hinde bir araya geldiler. Taraz’daki enstitü bina-
lar›n› gezerek incelemelerde bulundu. Heyet,
daha sonra Taraz flehrinin yak›nlar›ndaki tarihi
ve turistik yerlerden Merke’i gezdi.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z›n Kazakistan temaslar›

Astana’da E¤itim ve Bilim Bakan› ve Sa¤l›k Bakan›yla görüflme



Korkut Ata ziyareti
Türkoloji Kongresi sebebiyle 14-25 May›s 2009
tarihleri aras›nda Türkistan’da bulunan Mütevel-
li Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata, be-
raberinde Rektör Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Rek-
tör Yard›mc›s› Prof. Dr. Kulbek Ergöbek ve Haz›r-
l›k ve Dil Ö¤retim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aya-
bek Bayniyazov’la birlikte K›z›lorda’da bulunan
Korkut Ata Üniversitesi ve Korkut Ata An›t›’n› ziya-
ret etti. 

18 May›s 2009 tarihinde gerçeklefltirilen gezide,
heyet, ilk olarak K›z›lorda flehrinde bulunan Korkut
Ata Üniversitesi’ne giderek Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Bayzak Mom›nbayev’i ziyaret etti. Rektör
Prof. Dr. Mominbayev, yapt›¤› konuflmada, Tür-
kiye ve Kazakistan ortakl›¤›nda kurulan Ahmet
Yesevi Üniversitesinin çal›flmalar›n› yak›ndan takip
ettiklerini belirtti. Mom›nbayev, Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata’ya ‘çapan’,
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Tafli-
mov’a da Kazak millî çalg›s› olan ‘dombra’ hediye
etti.

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z ve beraberindeki he-
yet, daha sonra Korkut Ata’n›n an›t mezar›n› da
ziyaret etti. Heyet, ayn› gün Türkistan flehrine
döndü.
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Prof. Dr. Lesbek Taflimov ve beraberindeki
heyet, 10 Mart Sal› günü K›r›kkale’ye gide-
rek ilk olarak K›r›kkale Belediye Baflkan› Veli
Korkmaz’› makam›nda ziyaret etti. 

Kardefl flehir Türkistan’a hizmet etmekten
ve oradan gelen misafirleri a¤›rlamaktan bü-
yük memnuniyet duydu¤unu ifade eden
Belediye Baflkan› Korkmaz, K›r›kkale Bele-
diyesi olarak her türlü iflbirli¤ine haz›r olduk-
lar›n› söyledi.

Rektör Taflimov da, K›r›kkale’nin kendileri
için ayr› bir yeri ve önemi oldu¤unu belirtti.

G
Ö

R
Ü

fi
M

E
LE

R

Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Lesbek
Taflimov’un Türkiye
ziyareti

K›r›kkale Belediye 
Baflkan›n› ziyaret

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr.
Lesbek Taflimov, beraberinde T›p
Fakültesi Dekan› Doç.Dr. Bakyt-
zhan Zhunissov ile birlikte ziyaret
ve incelemelerde bulunmak, Ha-
cettepe ve Gazi Üniversiteleri ile ‹fl-
birli¤i Protokolleri imzalamak üzere
9-14 Mart 2009 tarihleri aras›nda
Türkiye’ye geldi.
K›r›kkale, Ankara ve ‹stanbul’da çe-
flitli ziyaret ve incelemelerde bulu-
nan Taflimov ve Zhunissov, 14
Mart 2009 günü ülkemizden ayr›ld›.
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Prof. Dr. Lesbek Taflimov, K›r›kkale Yüksek ‹htisas
Hastanesi’nde de incelemelerde bulundu. Baflhekim
Osman Acar taraf›ndan hastane hakk›nda detayl› bilgi
verildi. 

Rektör Taflimov, burada yapt›¤› konuflmada, bütçesinin
tamam› Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan karfl›lanan T›p
Fakültesi Hastanesi’nin, Türkiye modeliyle hizmet ver-
meye bafllad›¤›n›, hastanenin hizmete girmesinde bü-
yük pay sahibi olan Baflhekim Osman Acar’›n gayretle-
rinin takdire flayan oldu¤unu belirtti. Taflimov, “K›r›kkale
Yüksek ‹htisas Hastanesine hayran kald›k. Önümüzdeki

günlerde Hacettepe ve Gazi Üniversite-
leri ile ‹flbirli¤i Protokolleri imzalayaca-
¤›z. Bu üniversitelere e¤itime gelecek
olan t›p ö¤rencilerimiz, önemli tecrübe-
ler kazanacaklard›r. K›r›kkale Yüksek ‹h-
tisas Hastanesi baflta olmak üzere Tür-
kiyeli doktorlar›n Türkistan’a gelerek
orada da çal›flmalar›n›, bilgi ve tecrübe-
lerini aktarmalar›n› istiyoruz.” dedi.

Baflhekim Acar da, K›r›kkale Yüksek ‹h-
tisas Hastanesinde görev yapan idare-
ci ve doktorlar›n, bilgi birikimlerini ve
tecrübelerini Türkistan’a aktarmaktan
memnuniyet duyduklar›n› ve üzerlerine
düfleni fazlas›yla yapmaya çal›flacakla-
r›n› söyledi.

Baflhekim Acar, ziyaretin ard›ndan ko-
nuklara, K›r›kkale’nin simgesi olan baz›
hediyeler verdi.

K›r›kkale Valisini ziyaret
Heyet, daha sonra K›r›kkale Valisi Mustafa Bahret-
tin Demirer’i de makam›nda ziyaret etti. Vali Demi-
rer, Kazak heyetinin ziyaretinden memnun oldu¤u-
nu söyleyerek, Türkistan’da kurulu bulunan Ahmet
Yesevi Üniversitesi’ni ve Ahmet Yesevi Türbesini zi-
yaret etti¤ini, kardefl s›cakl›¤›n› orada gördü¤ünü,
flimdi Kazakistan’dan bir heyetin de kendisini ziya-
ret etmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Taflimov ve beraberindeki heyet, K›r›kkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Murat Çak-
mak’› makam›nda ziyaret etti.

Taflimov, ziyarette yapt›¤› konuflmada, K›r›kkale
Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin üni-
versitemizde görev yapmalar›ndan ve bu iflbirli¤inin
art›r›lmas›ndan memnuniyet duyacaklar›n› söyledi. 

K›r›kkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çakmak da,
Kazak heyetini üniversitelerinde görmekten ziyade-
siyle memnun olduklar›n›, K›r›kkale Üniversitesi ola-
rak Ahmet Yesevi Üniversitesine akademik anlamda
destek olacaklar›n›, iflbirli¤ine her zaman aç›k olduk-
lar›n› ifade etti.

K›r›kkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çak-
mak taraf›ndan Kazak heyetine, üniversite-
nin birimleri gezdirildi, fakülte ve bölümler
hakk›nda detayl› bilgi verildi. 

Rektör Taflimov ve beraberindeki heyet,
üniversite ziyaretinin ard›ndan K›r›kkale’den
ayr›ld›.

K›r›kkale Üniversitesini ziyaret

K›r›kkale Yüksek ‹htisas Hastanesi’nde inceleme
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Rektör Taflimov, Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi ve
Baflbakanl›k Müsteflar Yard›mc›s› Dr. Hakan Fidan’› maka-
m›nda ziyaret etti.

Ziyarette, bir süre önce babas›n› kaybeden Say›n Fidan’a
baflsa¤l›¤› dileyen Taflimov, ac›l› günlerinde yanlar›nda ola-
mad›klar› için üzgün olduklar›n› söyleyerek merhuma, Tan-
r›’dan rahmet diledi.

Rektör Taflimov, ayn› gün Mütevelli Heyet
Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman Horata ile birlikte
Maliye Bakanl›¤› Müsteflar› ve ayn› zamanda
Türkiye-K›rg›zistan Manas Üniversitesi Müte-
velli Heyet Baflkan› Hasan Basri Aktan’› maka-
m›nda ziyaret etti.

Taflimov, ziyarette, üniversitemiz çal›flmalar›
hakk›nda bilgi verdi. Aktan ise, Ahmet Yesevi
Üniversitesi ile Manas Üniversitesinin Türk
dünyas›na büyük hizmetler yapt›¤›n›, her iki
üniversitenin, Türkiye’nin Türk dünyas›ndaki
yüz aklar› oldu¤unu belirtti. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata da, Say›n Aktan’a, Mütevelli Heyetin
2008 y›l› içerisinde gerçeklefltirdi¤i faaliyetler-
den söz ederek, Maliye Bakanl›¤›n› her zaman
yanlar›nda gördüklerini, bakanl›k taraf›ndan
üniversiteye verilen destek ve yard›mlardan
dolay› teflekkür etti. 

Ziyarette, Türkiye-K›rg›zistan Manas Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Karibov da
haz›r bulundu.

Kazakistan Ankara
Büyükelçili¤ini ziyaret

Rektör Prof. Dr. Lesbek Taflimov,
12 Mart 2009 Perflembe günü,
beraberindeki heyetle Kazakis-
tan’›n Ankara Büyükelçisi Ba¤dat
Amreev’i ziyaret etti. 

Yap›lan görüflmenin ard›ndan Bü-
yükelçi Ba¤dat Amreev, Mütevel-
li Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Os-
man Horata, Hacettepe Üniversi-
tesi Rektörü  Prof. Dr. U¤ur Erde-
ner’in de kat›ld›¤› kalabal›k bir da-
vetli grubuna ö¤le yeme¤i ikram›n-
da bulundu.

Rektör Taflimov, beraberinde T›p
Fakültesi Dekan› Doç.Dr. Baky-
zhan Zhunissov’la birlikte 12 Mart
2009 Perflembe günü Mütevelli
Heyet Üyemiz ve Cumhurbaflkanl›-
¤› Genel Sekreteri Prof. Dr. Musta-
fa ‹sen’i ziyaret etti. 

Ziyarette üniversite çal›flmalar›
hakk›nda bilgi veren Taflimov,
‹sen’in Devlet tecrübesinden her
zaman faydaland›klar›n›, üniversite-
mize katk›lar›n› takdirle karfl›lad›kla-
r›n› belirtti.
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Prof. Dr. Mustafa ‹sen’i ziyaret

Maliye Bakanl›¤› Müsteflar›n› ziyaret

Dr. Hakan Fidan’› ziyaret
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Üniversitemiz Tüzü¤ü gere¤i Ankara’da olufltu-
rulan Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›, faaliyetlerini,
1993 y›l›ndan itibaren kiralanan binalarda, 1995
y›l›ndan bu yana ise Ahmet Yesevi Üniversitesi-
ne Yard›m Vakf› ad›na sat›n al›nan binada yürüt-
mekteydi.

Binan›n Üniversite ad›na tapu tescili ise bir türlü
gerçeklefltirilememiflti. 

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› olarak resmî kurum-
lar nezdinde yap›lan giriflimler sonuç verdi ve
Mütevelli Heyet binas› konusu, Ahmet Yesevi
Üniversitesine Yard›m Vakf›’yla Mütevelli Heyet
Baflkanl›¤›m›z aras›nda 24.12.2008 tarihinde
yap›lan bir anlaflma ile çözümlendi.

Vak›fla yap›lan anlaflma neticesinde binan›n de-
vir ifllemleri tamamlanarak, tapu kayd›, fiubat
2009’da Üniversitemiz ad›na yap›ld›.

Üniversitemizin tarihçesini, misyonunu, vizyo-
nunu, e¤itim kalitesini anlatmak, ulusal ve ulus-
lararas› düzeyde Üniversitenin tan›t›m›na katk›
sa¤lamak amac›yla 10-12 dakika süreli tan›t›m
filminin çekimleri yap›ld›. Tan›t›m Filmi çekimle-
rini yapmak üzere Türkiye’den gönderilen pro-
fesyonel bir ekip, 16-28 May›s 2009 tarihleri
aras›nda Türkistan’a gitti. Türkistan ve Ken-
tav’da yap›lan çekimler 10 gün sürdü. Tan›t›m
filmi içerisinde yer almas› düflünülen Türkistan
yerleflkesindeki fakülteler, kültür merkezi, yurt-
lar, lojmanlar, yemekhane, hastane, Yesi Oteli,
Turan Misafirhanesi, Spor alanlar› ile Türkis-
tan’dan genel görünümler, Kentav yerleflkeleri
ve bu flehirlerden genel görüntülerin çekimleri,
son sistem HD teknolojisiyle çekildi. Tan›t›m fil-
mi; Üniversitemizin Türk dünyas› içindeki yeri
ve üstlendi¤i misyonu, e¤itim kalitesi ve sosyal
kültürel faaliyetleri sinema diliyle anlatacak. Ay-
r›ca, Üniversitemizde ö¤retim görecek olan ö¤-
rencilere ve Türkiye kamuoyuna, Kazakistan’a
iliflkin fikir verecek bir içeri¤e sahip olacak. 

Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z
kendi binas›na kavufltu

Üniversitemizin Mütevelli Heyet Baflkanl›¤› taraf›ndan bas›m› gerçeklefltirilen bilimsel
yay›nlar baflta olmak üzere, kitap yay›nlar›, internet ortam›nda da okunabilmesi

için dijital veri saklama yoluyla elektronik kitap hâline getirilmesi çal›flmalar›
bafllat›ld›.

‹lk olarak, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›zca Bilimsel Kaynak Kitaplar Serisi’nde
yay›mlanan “Mayalar ve Türklük” kitab›, elektronik ortama aktar›ld›. ‹nteraktif
olarak haz›rlanan kitap, CD kay›tlar›n›n yan›nda web sunucumuza da yüklendi.

Böylece internet üzerinden ulafl›m rahat hale getirildi. Ekranda sayfalar aras›nda
geçiflin bir bütünlük içerisinde yap›lmas› sa¤land›. Kitaba, istenen sayfalara

do¤rudan gitme özelli¤i yerlefltirildi. Kitaba ait sayfa ekran›, tan›t›m›m›za da faydal›
olacak flekilde görsel olarak daha aktif hale getirildi. Kitap içerisine ayr›ca 3 ayr› fon

müzi¤i yerlefltirildi. Böylece okuyucunun, okurken bir taraftan da müzik dinlemesine imkân sa¤land›.
‹nteraktif  CD uygulamas›n›n, bundan sonra yay›mlanacak kitaplar için de uygulanmas› kararlaflt›r›ld›. 
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Üniversitemiz için 
tan›t›m filmi haz›rlan›yor

“Mayalar ve Türklük” kitab› elektronik ortamda



Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi Turizm
Bölümü 3. s›n›f ö¤rencilerine, Türkiye’de befl
y›ld›zl› otellerde staj imkan› sa¤land›.

Üniversitemizle ALT‹D (Alanya Turizm ‹flletme-
cileri Derne¤i) aras›nda yap›lan bir protokolle,

Turizm Bölümü’nde ö¤renim gören Türk Dün-
yas›n›n çeflitli bölgelerinden on ö¤renci, Alan-
ya’da bulunan befl y›ld›zl› otellerde, e¤itim
amaçl› staj yapacaklar. 

11 Haziran 2009 tarihinde Türkiye’ye gelen ö¤-
renciler, Mütevelli Heyet Baflkanl›¤›m›z ve AL-
T‹D görevlileri refakatinde stajlar›n› yapacaklar›
otellerine yerlefltirildiler.

Türkiye’ye stajlar›n› yapmak üzere gelen ö¤-
rencilerimiz, bu sayede, okullar›nda ald›klar›
teorik e¤itimi, prati¤e dönüfltürme imkân› bu-
lacaklar.
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Turizm bölümü ö¤rencilerimize befl y›ld›zl› staj

Üniversitemiz Tarih-Pedagoji ve Filoloji Fakül-
telerinin 1, 2 ve 3. s›n›flar›nda okuyan Kazakis-
tanl› on ö¤rencimiz, Bilkent Üniversitesi Bölge
Ülkeleri Kurs Programlar› Direktörlü¤ü’nce ha-
z›rlanan “Türkiye Türkçesi Hizmetiçi E¤itim
Kursu”na kat›lmak üzere Türkiye’ye geldi.

Hizmetiçi e¤itim kursu, 1-15 Temmuz 2009
tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlendi.

Hizmetiçi e¤itim süresince Bilkent Üniversite-
si’ne ait ö¤renci lojmanlar›nda konaklayan ö¤-
renciler ayr›ca çeflitli etkinliklere de kat›ld›lar.

Üniversitemiz ö¤rencilerine Bilkent Üniversitesi’nde
Hizmetiçi E¤itim Kursu

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi
Naci A¤bal, Maliye Bakanl›¤›
Müsteflarl›¤›na atand›. 

Üniversitemiz Mütevelli Heyet
üyeli¤i, THY Yönetim Kurulu üyeli¤i
ve YÖK Genel Kurul üyeli¤i görev-
lerini de sürdüren Maliye Bakanl›¤›
Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürü Say›n A¤bal’›n Maliye
Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›na atanmas›
ile ilgili karar, 12 Haziran 2009 gün
ve 27256 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mland›.

Say›n A¤bal’a bu görevinde de baflar›lar›n›n artarak
devam etmesini diliyor, kendisini tebrik ediyoruz.

Üniversitemiz Mütevel-
li Heyet üyesi ve ayn›
zamanda YÖK Genel
Kurul üyesi olan Prof.
Dr. Muhittin fiimflek,
YÖK Yürütme Kurulu
üyesi oldu.

Say›n fiimflek, YÖK Yü-
rütme Kurulu üyeli¤ine,
YÖK Genel Kurulunun
13 Mart 2009 tarihli
toplant›s›nda, bofl bulu-

nan üyelik için yap›lan gizli oylamayla seçildi.
Say›n fiimflek’e yeni görevinde baflar›lar dili-
yoruz.

Prof. Dr. Muhittin fiimflek, YÖK
Yürütme Kurulu üyeli¤ine seçildi

Naci A¤bal, Maliye Bakanl›¤›
Müsteflarl›¤›na atand›



Türk Dünyas›n›n en büyük flairlerinden Bahtiyar Vahabzade, Bakü’deki
evinde hayata gözlerini yumdu. 

Vahabzade, 1960’larda bafllayan özgürlük
hareketlerinin öncülerindendir. Bu konuda
kaleme ald›¤› 1959 tarihli Gülistan isimli
fliirinde, ikiye bölünen (‹ran ve Rusya)
Azerbaycan halk›n›n yaflad›¤› felaketleri
anlatm›flt›r. Ad› geçen eserinden dolay› 1962
y›l›nda milliyetçi damgas› vurulan flair, 2
y›ll›¤›na üniversitedeki görevinden de
uzaklaflt›r›lm›flt›r. Bu olumsuzluklara ve Sovyet
rejiminin bask›lar›na ra¤men özgürlük
mücadelesinden hiç y›lmam›fl, Azerbaycan
halk›n›n s›k›nt›lar›n› konu etti¤i pek çok eserini
yurt d›fl›na kaç›rarak yay›mlanmas›n› sa¤lad›.

Ülkemizde 1972 y›l›ndan itibaren tan›nmaya
bafllayan Bahtiyar Vahabzadenin fliirleri ve
edebi kiflili¤iyle ilgili bilgiler, çeflitli bilim
adamlar› ve dergiler taraf›ndan yay›mland›.

Eserlerinde Azerbaycan Türkçesini en temiz
flekilde kullanmaya özen gösteren ve halk›n›n
duygular›na tercüman olan Vahabzade,
Azerbaycan'da Halk fiairi ad›yla an›l›r. 1995
y›l›nda Azerbaycan özgürlük mücadelesindeki
hizmetlerinden dolay› ‹stiklal Niflan› ile ödül-
lendirilmifltir. Ülkesinin özgürlük simgelerinden
biridir. Vahabzade, 1980-2000 y›llar› aras›nda
5 defa milletvekili seçildi. 

Vahabzade, 13 fiubat 2009 tarihinde
Azerbaycan'›n baflkenti Bakü'deki evinde 84
yafl›nda iken hayata gözlerini yumdu. Tan›nm›fl
flair, bilim ve siyaset adamlar›n›n mezarlar›n›n
bulundu¤u Fahri H›yaban'da topra¤a verildi. 

Vahabzade’nin baz›lar› Türkiye’de de
yay›mlanan eserleri flunlard›r: 

1. Menim Dostlar›m, 2. Bahar, 3. Dostluk
Na¤mesi, 4. Edebî Heykel, 5. Ç›nar, 6. Sade
Adamlar, 7. Ceyran, 8. Ayl› Geceler, 9. ‹tiraf, 10.
fieb-i Hicran, 11. ‹nsan ve Zaman, 12. Bir
Yürekte Dört Fas›l, 13. Seçilmifl Eserler, 14.
Kökler ve Budaklar, 15. Deniz-Sahil, 16.
Bindörtyüzonalt›, 17. Tan Yeri, 18. Közeren
Oca¤lar (dram), 19. Ürekdedir Sözün Kökü, 20.
Özünü Kesen K›l›ç (dram).

Azerbaycan’l› büyük flair ve yazar Bahtiyar
Vahabzade, 13 fiubat 2009 günü 84 yafl›nda
hayata gözlerini yumdu.

Bahtiyar Vahabzade, 16 A¤ustos 1925 tari-
hinde kendi ifadesiyle “Milli flehir”, “Milli
Azerbaycan”,“Benim flehrim” dedi¤i fieki'de
do¤du. 9 yafl›nda ailesiyle beraber Bakü'ye
tafl›nd›. ‹lk ve orta ö¤renimini bu flehirde
tamamlad›. 1942 y›l›nda girdi¤i Bakü Devlet
Üniversitesi Filoloji Bölümü'nden 1947 y›l›nda
mezun oldu ve ayn› bölümde ö¤retim üyesi
olarak ders vermeye bafllad›. 1964 y›l›nda
tamamlad›¤› Samet Vurgun’un Hayat ve
Yarat›c›l›¤› isimli monografisi ile filoloji doktoru
ünvan›n› ald›. 1980 y›l›nda Azerbaycan ‹limler
Akademisi üyeli¤ine seçilen Vahabzade, 2001
y›l›nda emekli olana kadar üniversitede ders
verdi.

Bahtiyar Vahabzade
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Türk Dünyas› bir y›ld›z›n› daha kaybetti
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Üniversitemiz Fen ve T›p Fakülteleri Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. M. Turan Akay, ilk kiflisel foto¤-
raf sergisini, Sinema ve Foto¤rafç›l›k Kulübü
etkinli¤i olarak 25 fiubat 2009 tarihinde açt›. 

Üniversitemiz Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda
gerçeklefltirilen foto¤raf sergisinin aç›l›fl›na
Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, ö¤retim
üyeleri, ö¤renciler baflta olmak üzere Sinema
ve Foto¤rafç›l›k Kulübü üyeleri kat›ld›. 

Aç›l›flta bir konuflma yapan Nakip, baflar›-
l› bir bilim adam› olan Prof. Dr. M. Turan
Akay’›n birbirinden güzel ve de¤erli ça-
l›flmalar›n›n devam›n› diledi.

Prof. Dr. M. Turan Akay da aç›l›flta yap-
t›¤› konuflmada; “Yaflam›mda bir ilk
olan foto¤raf sergimdeki amac›m, bura-
da bulundu¤um süre içinde çekti¤im
4000’e yak›n foto¤raf içinde 43 foto¤raf
ile baflta Türkistan olmak üzere Almat›,
Taraz ve ülkemize ait güzellikleri foto¤-
raflara yans›tmak ve bunlar› Türk ve Ka-
zak dostlar›mla paylaflmakt›. Bunu ger-
çeklefltirdi¤im için mutluyum. Foto¤raf-
lar›mda özel bir tema olmamakla birlik-

te; bulut, gün bat›m›, böcek, çiçek, da¤ ve in-
san görüntüleriyle, güzelli¤i ve gerçekli¤i ayr›n-
t›larda aramay› bir tarz haline getirmeye çal›fl-
maktay›m. Üniversitemiz ve Türkistan’da böy-
le bir etkinli¤in, gençlerimizin ve arkadafllar›m›-
z›n ço¤unu foto¤raf sanat›na yönlendirece¤ini,
yeni temalarla çok daha güzel foto¤raflar›n çe-
kilebilece¤ini düflünmekteyim.” dedi. 

Prof. Dr. M. Turan Akay’›n kiflisel foto¤raf ser-
gisi, 4 Mart 2009 tarihine kadar aç›k kald›.

Üniversitemiz Rektör I. Yard›mc›s› Prof. Dr.
Mahir Nakip, Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan
Tekflen, T›p Fakültesi Hastanemiz kurucu bafl-
hekimi Op. Dr. Osman Acar, Mütevelli Heyet
Baflkanl›¤› ‹dari ve Mali ‹fller Koordinatörü Er-
gin ‹çenli ile TÜRTEP Sistem Uzman› Muham-
med Arslan’a, yapt›klar› baflar›l› çal›flmalardan
dolay› “Teflekkür Belgesi” verildi. 

Teflekkür Belgeleri, Say›n Nakip’e, göreve
bafllad›¤› Haziran-2008 ay›ndan itibaren yapt›-
¤› baflar›l› çal›flmalar; Say›n Tekflen’e, Geliflme
ve Mali ‹fllerden Sorumlu Rektör Yard›mc›s›
olarak göreve bafllad›¤› Nisan 2008 ay›ndan
itibaren görevinde gösterdi¤i sorumluluk ve
gayretleri; Say›n Acar’a, T›p Fakültesi Hasta-
nemizi, özverili çal›flmalar›yla k›sa sürede hiz-
mete açmas›; Say›n ‹çenli’ye, Üniversitemizin
Kazakistan’daki yat›r›mlar›nda büyük bir prob-
lem olan vergi meselesini, takip ve gayretleriy-
le çözümleyerek kurumumuzun milyonlarca
dolarl›k vergi yükünden kurtulmas›n› sa¤lama-
s›; Muhammed Arslan’a ise, dünyada milyon-
larca kiflinin kulland›¤› ve binlerce uzman tara-
f›ndan gelifltirilen uluslararas› bir yaz›l›m›n gü-

venlik aç›¤›n›n üniversitemiz taraf›ndan tespit
edilmesi üzerine ilgili firma ile gerekli görüflme-
leri bafllatmas› ve bunun sonucunda yaz›l›m fir-
mas› kay›tlar›na, yaz›l›mlar›n›n gelifltirilmesine
katk›da bulunanlar aras›nda üniversitemizin
ad›n›n geçmesini sa¤lamas› sebebiyle verildi.

Foto¤raf Sergisi

Baflar›l› personele teflekkür belgesi
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Üniversitemiz Dil ve Edebiyat Kulübü, faaliyet-
lerini “Türk Dünyas›nda Alfabe Meselesi” konu-
lu konferansla bafllatt›. Kulübün 6 Nisan 2009
tarihinde Kültür Merkezinde düzenledi¤i konfe-
rans›n konuflmac›s› Üniversitemiz Filoloji Fakül-
tesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Baflkan›
Prof. Dr. Mustafa Argunflah oldu.

Prof. Dr. Mustafa Argunflah, konferans›n ba-
fl›nda Türklerin kulland›¤› alfabeler hakk›nda k›-
sa bilgi verdikten sonra, Arap alfabesinin kulla-
n›ld›¤› dönemlerde, Do¤u ve Bat› Türkçesinde-
ki ses farkl›klar›na ra¤men, her iki kültür co¤raf-
yas›ndaki insanlar›n birbirlerinin eserlerini oku-
duklar›n› ve anlad›klar›n› söyledi. Ahmet Yese-
vi’nin hikmetlerinin Anadolu’da okundu¤unu ve
Türkiye kütüphanelerinde hikmet kitaplar›n›n
bulundu¤unu, özellikle Ça¤atay flairi Ali fiir Ne-
vai’nin eserlerinin ‹stanbul baflta olmak üzere
Osmanl› co¤rafyas›nda bilindi¤ini, kimi Osmanl›
flairlerinin Herat’a gelerek Nevai ile görüfltükle-
rini ve Nevai diliyle fliir yazman›n, Nevai’nin fliir-
lerini tanzir etmenin moda hâline geldi¤ini be-
lirtti.

Ondokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren
Türkçülük hareketleriyle Türk dünyas› kavram›-
n›n gündeme geldi¤ini, Yusuf Akçura, Ziya Gö-
kalp, Ömer Seyfettin gibi kimi yazarlar›n ‹sma-
il Gasp›ral›’n›n Tercüman gazetesiyle yapt›klar›-
n› takdirle karfl›lad›klar›n›, Türk dünyas›nda bir-
den farkl› devlet olsa da dilin ve edebiyat›n bir

olmas› gerekti¤ini Ömer Seyfettin’den ald›¤› ör-
neklerle anlatan Argunflah, ça¤dafl lehçelerin
birer yaz› dili olmad›¤› dönemlerde Türk dünya-
s›n›n birbirini daha iyi anlad›¤›n› söyledi.

1926 y›l›nda Bakü’de yap›lan Dil Kurultay› ile al-
fabe çal›flmalar›n›n bütün Türk dünyas›n›n gün-
demine geldi¤ini, burada al›nan karardan son-
ra önce Azerbaycan, sonra Türkiye ve Türk
Cumhuriyetlerinin Latin alfabesine geçtiklerini,
fakat 1939-40 y›l›ndan itibaren Sovyetler Birli-
¤i’nde Latin alfabesi yerine Kril alfabesinin kul-
lan›lmaya baflland›¤›n› anlatan Argunflah, Gor-
baçov’un aç›kl›k politikas›na kadar alfabe ko-
nusunun bir daha gündeme gelmedi¤ini söyle-
di. Konuflmas›na, Türkiye’de 1990 y›l›ndan iti-
baren yap›lan Türk dünyas›n› Latin alfabesine
geçirme çal›flmalar›ndan örnekler vererek de-
vam eden Argunflah, Azerbaycan, Türkmenis-
tan ve Özbekistan alfabeleri üzerinde durdu ve
1991 y›l›nda Marmara Üniversitesinde kabul
edilen 34 harfli çerçeve ortak alfabeden sap-
malar oldu¤unu, alfabelerden örnekler vererek
gösterdi.

Konuflmas›n›n son bölümünü Kazak alfabesine
ay›ran Argunflah, mevcut alfabedeki 42 iflaretin
çok fazla oldu¤unu, kimi harflerin Latin alfabe-
sinde gereksizli¤ini örnekler ve gerekçelerle
anlatt›. Tablolar hâlinde Kazak alfabesini de-
¤erlendirdikten sonra 30 harfli yeni bir Kazak
alfabesi teklifinde bulundu. 

Türk Dünyas›nda Alfabe Meselesi
Üniversitemiz Dil ve Edebiyat Kulübü etkinlikleri

“Do¤u ve Bat›
Türkçesindeki

ses farkl›klar›na
ra¤men, her iki

kültür co¤rafya-
s›ndaki insanlar

birbirlerinin eser-
lerini okurlar ve

anlarlar.”
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Üniversitemiz Dil ve Edebiyat Kulübü’nce
fiiir ve Müzik Program› düzenlendi.

Türkistan merkez yerleflkesi Kültür Mer-
kezi’nde 8 Nisan 2009 tarihinde düzenle-
nen program, fliir ve müzik sevenleri âde-
ta büyüledi. 

Yaklafl›k k›rk kadar ö¤rencinin görev ald›¤›
program›n aç›fl konuflmas›n› Rektör Yar-
d›mc›s› Dr. Adnan Tekflen yapt›. Tekflen,
kulüp faaliyetlerine birli¤imiz, beraberli¤imiz
ad›na ihtiyaç oldu¤unu belirterek, progra-
ma katk›da bulunanlara teflekkür etti.

Kulüp dan›flmanlar› Çolpan Kars›bekova,
Kenan Yavan ve Süleyman Ayd›n’›n haz›r-
lad›¤› program›n sunuculu¤unu, Türk Di-
li ve Edebiyat› Bölümü ö¤rencilerinden
Büflra Coruk yapt›. Türkçenin de¤iflik leh-
çelerinden fliirlerin seslendirildi¤i program-
da; Nuray Çoban Kazak-Milli Marfl›, Kerim
Özdemir-Turan, Aygerim Kenceyava-Mu-
habbatta Korgav, Selçuk Sönmez-Fahriye
Abla, Nelli Keneflbayeva-Otuz Befl Yafl,
Seymur Musayef-Annem Öldün mü?, Nilü-
fer Curayev-Gözel, Berkan Eser-Paris Ak-
flamlar›, Zada Kojanova-Al›staki Bavr›ma
ve Canerke Humar-‹stiklal Marfl›’n› seslen-
dirdiler. fiiirlerin d›fl›nda Hint, Türkmen, Tu-
va, Uygur, Kazak ve Kafkas danslar› da su-
nuldu.

Dinleyicilerin kimi zaman fliirlerle duygula-
n›p, kimi zaman da müziklere efllik etti¤i
programda en büyük coflkuyu, Nuray Ço-
ban’›n okudu¤u Kazak Milli Marfl› ile Caner-
ke Humar’›n okudu¤u ‹stiklal Marfl› ald›.       

fiiir ve Müzik program›

Üniversitemiz Dil ve Edebiyat Kulübü taraf›ndan
28 Nisan 2009 tarihinde Dil Ö¤retim Merkezi Bafl-
kan› Doç. Dr. Ayabek Bayniyazov’un konuflmac›
olarak kat›ld›¤› “Kazakçan›n Söz Varl›¤› ve Sözlük
Çal›flmalar›” konulu konferans düzenlendi.

Konferans öncesi salonda Kazakistan’da yay›m-
lanm›fl sözlükler de sergilendi. 

Doç. Dr. Bayniyazov, konferansta, sözlük kavra-
m›n› tan›mlayarak, temelde iki tür sözlük oldu¤u-
nu; bunlardan birincisinin; dilin kendi kelimelerini
aç›klamaya yarayan sözlükler, ikincisinin ise bir
dilden baflka bir dile anlam aç›klayan ve karfl›l›k
gösteren sözlükler oldu¤unu belirtti. Bayniyazov,
ayr›ca; alan sözlükleri, terim sözlükleri, mesleki
sözlükler gibi sözlüklerin de oldu¤unu söyledi. 

Sözlük çal›flmalar›n›n zor ve sürekli geliflen bir ol-
gu oldu¤unu söyleyen Bayniyazov, Kazakça söz
varl›¤›n›n bugünkü sözlüklerde elli bin kelime ci-
var›nda oldu¤unu, Rusçadan ve geçmiflte birlikte
yaflanan ama Türk dilli olmayan toplumlardan da
kelimeler al›nd›¤›n›, Kazakistan’›n çok kültürlü ve
çok dilli bir yap›s› oldu¤unu, bu nedenle tam bir
sözlükten de bahsetmenin zor oldu¤unu belirtti.

Sözlükçülükte karfl›lafl›lan sorunlar› da anlatan
Bayniyazov, çok yak›n lehçelerin sözlüklerini yap-
maya gerek olmad›¤›n›, bunun yerine, anlam ve
yap› farkl›laflmas›n›n oldu¤u lehçe sözlüklerine
önem verilmesi gerekti¤ini savundu.

Konferans sonunda dinleyicilerin sorular›n› ce-
vaplayan Bayniyazov’a, dinleyici olarak bulunan
Prof. Dr. Mustafa Argunflah, bu konuflmadan ol-
dukça yararland›¤›n› belirtip teflekkür etti. Doç.
Dr. Ayabek Bayniyazov’un haz›rlam›fl oldu¤u
Türkçe-Kazakça Sözlük’ün çok önemli bir çal›fl-
ma oldu¤unu belirten Argunflah, Türkiye’de de
Türk Dil Kurumu’nca sözlük çal›flmalar›n›n yo¤un
olarak sürdü¤ünü belirtti. 

Kazakçan›n Söz Varl›¤›
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Üniversitemizde e¤itimin ölçülebilirli¤i ve do¤-
ru de¤erlendirmesinin yap›labilmesi konusun-
da bir seminer düzenlendi. Türkiye’den davet
edilen Dr. Tülin Acar taraf›ndan 09-21 fiubat
2009 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen semi-
nere, Türkiye Türkçesi ve Kazak Türkçesi
okutmanlar› kat›ld›. 

Düzenlenen e¤itim seminerinde; ölçme kavra-
m›, ölçme türleri, de¤erlendirme kavram›, de-
¤erlendirme türleri, hata kavram›, hata türleri,
testlerin güvenirli¤i, geçerli¤i ile birlikte s›nav
türleri hakk›nda okutmanlara e¤itim verildi. Bu
e¤itimle okutmanlar, s›nav türleri hakk›nda bil-
gilendirildi, özellikle çoktan seçmeli test soru-
su yazma ilkelerinin standartlar› anlat›ld›. Türk
Dili okutmanlar›na çoktan seçmeli test sorusu
yazma denemeleri yapt›r›ld› ve bu sorular,
çoktan seçmeli test sorusu yazma ilkeleri
ba¤lam›nda tart›fl›ld›. E¤itim seminerine kat›lan
okutmanlar, iki haftan›n sonunda bir s›nava ta-
bi tutuldular. S›nav› baflar› ile geçen 42 okut-
man, Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rek-
tör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen ile baz› ö¤re-
tim üyelerinin de ifltirak etti¤i bir törende serti-
fikalar›n› ald›lar. Nakip, yapt›¤› konuflmada,
Üniversitemizde dil ö¤retimi konusunda çok
hassas olduklar›na dikkat çekerek, okutman-
lardan Türkiye Türkçesi ve Kazakistan Türkçe-
sini baflar› ile konuflmalar›n› beklediklerini be-
lirtti. Dr. Adnan Tekflen ise ölçme ve de¤erlen-
dirmenin baflar›l› olarak yap›lmad›¤› bir e¤itim
sisteminde, sa¤l›kl› veriler elde edilemeyece¤i,
bu durumun da metot konusunda bir yarg›ya
ulaflmay› zorlaflt›raca¤›n› ifade ederek okut-
manlardan, dil ö¤retirken önceliklerini metot
konusuna vermelerini istedi. 

Ölçme
De¤erlendirme
Semineri

Ölçme ve
de¤erlendirmenin

baflar›l› olarak
yap›lmad›¤› bir

e¤itim sisteminde,
sa¤l›kl› veriler

elde edilemez.

Her geçen gün bir yenili¤e imza atan Üni-
versitemizde, e¤itimde seviyeyi yükselt-
mek ve ölçülebilir ortak de¤erlendirme
oluflturmak için Dil Haz›rl›k s›n›flar›n› kap-
sayan ortak s›nav yap›ld›.

Üniversitemiz Haz›rl›k ve Dil Ö¤retim Mer-
kezi’nde Türkçe ve Kazakça haz›rl›k oku-
yan iki yüz seksen alt› ö¤renciyi kapsayan
ortak yeterlilik s›nav›, 17 May›s 2009 tari-
hinde yap›ld›. 

Haz›rl›klar› uzun zaman alan ve ilk kez ger-
çeklefltirilen bu s›nav› bafllatmak ve uygu-
lamay› görmek için Mütevelli Heyet Bafl-
kan› Prof. Dr. Osman Horata, Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Mahir Nakip ve di¤er rektör
yard›mc›lar› da s›nav salonunda haz›r bu-
lundu. Prof. Dr. Horata; amaçlar›n›n, ge-
rek Türkçeyi, gerekse Kazakçay› en iyi ve
do¤ru flekilde ö¤retmek oldu¤unu; bunu
da geçerli ve tutarl› ölçme de¤erlendirme
metotlar›yla tespit etmek gerekti¤ini belirt-
ti. Bu ilk s›nav› haz›rlay›p bu aflamaya ge-
tiren baflta Dil Ö¤retim Merkezi Müdürlü-
¤ü personeline ve eme¤i geçenlere teflek-
kür etti.

Konuyla ilgili aç›klama yapan Haz›rl›k ve
Dil Ö¤retim Merkezi Müdür Yard›mc›s› ‹l-
yas Erpay da; flu an 286 Türkiyeli ve Türk
dünyas›ndan ö¤rencinin bulundu¤unu,
e¤itim ve ö¤retimde gruplar aras› birli¤i
sa¤lamak için, ortak ölçme de¤erlendir-
meye ihtiyaç oldu¤unu, bu flekilde yap›lan
s›navlarla da ortakl›¤›n sa¤lanmas›n›n
amaçland›¤›n› söyledi. 

Merkezî Seviye
Tespit S›nav›

Haz›rl›k s›n›f› ö¤rencileri için 
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Türkiye’den gelerek üniversitemiz-
de konser veren sanatç›lar kerva-
n›na TRT sanatç›lar›ndan Nurullah
Akçay›r da kat›ld›. Üniversitemizin
davetlisi olarak konser vermek
üzere Türkistan flehrine gelen Nu-
rullah Akçay›r, 31 Mart 2009 Sa-
l› akflam› verdi¤i konserle dinleyici-
lerine güzel bir akflam yaflatt›.

Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde
gerçekleflen konser öncesinde
ö¤rencilerimizin haz›rlam›fl oldu¤u
dans ve müzik gösterileri geceye
ayr› bir renk katt›.

Ö¤renci gösterilerden sonra sah-
ne alan Nurullah Akçay›r; ata oca-
¤›m›z olan Türkistan’da ve Yesevi
Üniversitesi’nde olmaktan mutlu-
luk duydu¤unu, burada buldu¤u
heyecan ve coflkudan da ayr›ca
etkilendi¤ini belirtti.

Türk Halk Müzi¤inin birbirinden
güzel parçalar›n› seslendiren Nu-
rullah Akçay›r’a dileyiciler de efllik
etti. 

Program›n sonunda Rektör Veki-
li Prof. Dr. Mahir Nakip ve Kültür
Merkezi Müdürü Gülsara Ziyadi-
nova, gecenin an›s›na sanatç›ya
hediyeler ve çiçek takdim ederek
böylesi güzel bir gece yaflatt›¤› için
Nurullah Akçay›r’a ve geceye kat›-
lan ö¤retim üyelerine, Kazak dost-
lara ve ö¤rencilere teflekkür ettiler.

Üniversitemiz bünyesinde Sinema ve
Foto¤rafç›l›k Kulübü kuruldu. 

25 fiubat 2009 tarihinde iki faaliyeti
birden gerçeklefltiren kulüp üyeleri,
önce Prof. Dr. M. Turan Akay’›n 1. Ki-
flisel Foto¤raf Sergisi’nin aç›l›fl›n› ger-
çeklefltirdi, ayn› günün akflam›nda da
düzenli devam edecek olan sinema
günlerini bafllatt›. 

Sinema günleri için seçilen ilk film ise
oldukça anlaml› oldu. Türkiye’de gös-
terime girdi¤i günden
beri yo¤un ilgi gören
“120” adl› film seyir-
cilere gösterildi. 

Ço¤unlu¤u ö¤retim
üyeleri, ö¤renciler
ve personelden olu-
flan kalabal›k izleyi-
ci grubunun, filmin
sonunda oldukça
duyguland›¤› göz-
lendi. ‹zleyiciler-
den Türkiye d›fl›n-
dan olanlar da bu
vesile ile hem bir
tarihi gerçe¤i ö¤-
rendiklerini, hem
de bu tür göste-
rimlerin dil ö¤renme aç›-
s›ndan faydal› oldu¤unu vurgulad›lar.

Kulüp yetkilileri, her hafta Çarflamba
ve Cuma günleri filmler gösterecekle-
rini, bu iki geceden birinin sinema film-
lerine, di¤erinin de sanat, belgesel ve
müzikal filmlere ayr›laca¤›n›, ayr›ca
burada sadece Türk filmleri de¤il Ka-
zakistan, K›rg›zistan, Özbekistan gibi
kardefl ülke filmlerinin de gösterimde
olaca¤›n›, bunun bir sanat etkinli¤i ol-
du¤unu, amaçlar›n›n dolu dolu salon-
lar de¤il, sinemay› anlayan, seven, ilgi
duyan kimselerin beklentilerinin karfl›-
lanmas› oldu¤unu belirtti.

Sinema Günleri 
Bahar Konseri

Amaç, sine-
may› anlayan,
seven, ilgi
duyan kimse-
lerin beklenti-
lerinin karfl›-
lanmas›d›r.
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Üniversitemizde görev yapan Türkiyeli idari ve akademik personel, yaflama alanlar›m›z›
daha güzel hâle getirmek için 19 Mart 2009 tarihinde fidan diktiler.

Prof.Dr. M. Turan Akay’›n giriflimiyle gerçekleflen faaliyet çerçevesinde üniversitemizin Tür-
kistan yerleflkesi lojman bölgesinde, her evin bahçesine ve girifllerine fidanlar dikildi.

Lojmanlarda oturmakta olan personelin gerçeklefltirdi¤i dikimde, 200 civar›nda fidan dikildi.

Fidan dikimine personelle birlikte kat›lan Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, yapt›¤› k›sa ko-
nuflmada, kat›lan herkese teflekkür ettikten sonra, “burada dikti¤imiz fidanlar›n Türkis-
tan’daki günlerimizin bir hat›ras› ve Türk-Kazak dostlu¤unun meyvelerinden birisi olmas›n›
diliyorum.” dedi. 

Botanik bahçesinden
sonra üniversitemiz
lojmanlar› da yeflile 

bürünüyor. ‘Daha yeflil
Türkistan, daha yeflil

Kazakistan’ slogan› ile
gerçeklefltirilen a¤aç

dikimine üniversite
personeli kat›ld›.

Nevruz Bayram› coflkuyla kutland›

Daha yeflil Türkistan,
daha yeflil Kazakistan

“Ulusun ulu günü” olarak da adland›r›lan “Nev-
ruz”, tüm Türk dünyas›nda oldu¤u gibi Türkis-
tan’da da bayram coflkusuyla kutland›. 

Nevruz’a özel olarak üç günlük resmi tatilin
yap›ld›¤› Kazakistan’da ve üniversitemiz yer-
leflkelerinin bulundu¤u Türkistan’da kutlama
haz›rl›klar›na günler öncesinden baflland›.

Her günü ayr› bir etkinlikle kutlanan Nevruz,
21 Mart’ta üniversitemizde, Nevruz’a mahsus
e¤lenceler ve ikramlarla kutland›.

Üniversitemizde düzenlenen Nevruz Bayram›
töreninde bir konuflma yapan Rektör Prof. Dr.
Lesbek Taflimov, Nevruz’un yenilik, heyecan
ve güzellik oldu¤unu belirterek “bu bayram›
Türkiyeli dostlar›m›zla, Türk dünyas›n›n dört bir
yan›ndan gelen ö¤rencilerimizle kutlaman›n
güzelli¤ini yafl›yoruz” dedi. 

Törene Türkiye’den gelerek kat›lan eski Devlet

Bakan› ve Mütevelli Heyet eski Baflkan› Nam›k
Kemal Zeybek de bir konuflma yaparak, Nev-
ruz’un anlam›ndan ve Türkistan’›n de¤erinden
bahsetti. 

Üniversitemizde düzenlenen törene, idari ve
akademik personel yan›nda baflta Vali olmak
üzere üst düzey yöneticiler ve flehrin önde ge-
len yöneticileri de kat›ld›.

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan törenlere ge-
çildi. Türk Dünyas› ö¤rencilerinden oluflan
gösteri ekibinde her topluluk, kendi gösterisini
sundu. Gösteriler, izleyiciler taraf›ndan coflku-
lu alk›fllarla karfl›land›.

Üniversite bahçesinde her fakültenin kurdu¤u
Nevruz çad›rlar›nda misafirlere geleneksek ye-
mekler ikram edildi. De¤iflik spor yar›flmalar›n,
e¤lencelerin yap›ld›¤› Nevruz kutlamalar›, ak-
flama kadar devam etti.
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Üniversitemizde okuyan K›rg›zistanl› ö¤renci-
ler yüzlerce y›ld›r devam eden ve bahar›n geli-
flini gösteren sümelek gelene¤ini yaflatt›lar. 4
Nisan 2009 tarihinde bir araya gelen ö¤renci-
ler aralar›nda para toplay›p üniversitenin de
katk›lar›yla gerekli malzemeleri ald›lar. Yurtlar›n
önündeki bofl arazide K›rg›z kad›nlar›n da yar-
d›m›yla sümelek piflirildi. Piflirme ifllemi Üniver-
sitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip,
birçok ö¤retim eleman› ve ö¤rencilerin kat›ld›-
¤› törenle bafllad›. Törende bulunanlar dilek
tutarak kazandaki sümele¤i bir süre kar›flt›rd›-
lar. Program yemekhanede düzenlenen kutla-
malarla devam etti. Kutlamada bir konuflma
yapan Prof. Dr. Mahir Nakip, “Geleneklerimizi
devam ettirdi¤imiz sürece gelece¤e daha gü-
venle bakabiliriz, burada bütün Türk dünyas›-

n› K›rg›zlar›n sümelek törenlerinde görmek bi-
zi mutlu etti. Eme¤i geçenleri kutluyorum.” de-
di. Gün ve gece boyunca haz›rlanan Sümelek,
pazar günü erken saatlerde törenle aç›ld›, ora-
da bulunanlara ikram edildi¤i gibi kavanozlara
konularak üniversiteli idareciler, ö¤retim ele-
manlar› ve ö¤rencilere de da¤›t›ld›.

K›rg›zlar›n yüzlerce y›ld›r devam eden bu gele-
neklerini üniversitemizde yeniden canland›r-
malar› ilgiyle karfl›land›. Bu millî gelenek, K›r-
g›zlar kadar di¤er Türk Cumhuriyet ve toplu-
luklar›ndan gelen ö¤renciler taraf›ndan da ta-
kip edildi.

Sümelek nedir?

Sümelek, K›rg›z halk›n›n bahar mevsiminde
kutlad›¤› bir gelene¤in ve millî yeme¤in ad›d›r.
K›rg›zlar bahar›n geliflini 21 Mart Nevruz gü-
nünden bafllay›p nisan ay›n›n sonuna kadar
kutlarlar. Bu sürede sümelek denilen yemek-
ten yaparak da¤›t›rlar.

Sümele¤in yap›lmas› çok zordur. Kazana ko-
nulan nesneler en az 12-15 saat kar›flt›r›larak
kaynat›l›r. Sümele¤in içine fleker konulmad›¤›
halde kendisi tatl› olmaktad›r. En önemli özel-
li¤i budur. 

K›rg›zistanl› ö¤rencilerden Sümelek

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çal›fl›p da üniver-
siteye ba¤l› lojmanlarda kalan ö¤retim üyeleri
ve personel aras›nda Türk-Kazak dostluk ye-
me¤i düzenlendi. Yeme¤in organizasyonunu
ise Prof. Dr. Yesirkep Beysenbay, Prof. Dr. M.
Turan Akay ve Prof. Dr. Ekim Muratov gerçek-
lefltirdiler.

19 Nisan 2009 Pazar günü gerçeklefltirilen ye-
mekte, bir flanss›zl›k olarak bahar ya¤murlar›n›n
azizli¤i vard›. Ancak önceden tedbir alan haz›rl›k
komitesinin kurdurmufl oldu¤u çad›rlar›n alt›nda

bafllayan yemek, büyük coflku ve tatl› bir soh-
bet havas› içinde geçti. 

Ana yiyece¤i, haz›rl›k komitesinin yapt›¤› Özbek
pilav› olan yeme¤e, herkes evinde haz›rlay›p ge-
tirdi¤i yiyecek içeceklerle katk›da bulundu. 

Yemekte Kazak geleneklerince söz alan konufl-
mac›lar duyduklar› memnuniyeti, burada birlikte
olmaktan al›nan keyfi, gelece¤e dair iyi dilekleri-
ni belirttiler. 

Yeme¤in sonlar›na do¤ru açan ve ›s›nan hava,
ortam›n en güzel sürprizi oldu. Çalan müzikle
birlikte flark›lar söylenip, oyunlar oynand›. Hiç
flüphesiz günün tad›n› en çok ç›karanlar ço-
cuklard›.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, bu güzel or-
tam›n gelenekselleflmesi gerekti¤ini belirterek,
gelecek y›llarda da Nevruz ay›nda yine bu ye-
me¤in düzenlenmesi dile¤inde bulundu.

Üniversite lojmanlar›nda dostluk yeme¤i
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Üniversitemizin Dil Ö¤retim Merkezi, akademik faali-
yetlerinin yan›nda, sosyal ve kültürel faaliyetlere de
devam etmektedir. Konser, konferans ve inceleme
gezileri gibi faaliyetler düzenleyen Merkez, 12 Nisan
2009 tarihinde bir faaliyet daha gerçeklefltirdi. 

Haz›rl›k s›n›flar›nda ö¤renim gören Türkiyeli ö¤renciler
baflta olmak üzere, Türk Dünyas› ö¤rencileri için tari-
hi Otrar flehrine bir inceleme gezisi düzenlendi. 

Dil Ö¤retim Merkezi Müdür Yard›mc›s› ‹lyas Erpay
baflkanl›¤›nda düzenlenen geziye kat›lan ö¤renciler, ilk olarak Ahmet Yesevi’nin hocas› Arslan Baba
türbesini ziyaret ettiler. Daha sonra tarihi Otrar flehrine geçerek flehrin tarihi ve kültürel yerlerini ge-
zen ö¤renciler, burada bulunan tarihi “fiavulder Arkeoloji Müzesi”nde incelemelerde bulundular.

Üniversitemiz ö¤rencileri taraf›ndan Türkis-
tan’da yeni kurulan “Yesevi Yolu Kulübü”, dü-
zenledi¤i bir programla, Türk dünyas›n›n ortak
atas› ve Türkistan flehrinin sembol flahsiyeti
Hoca Ahmet Yesevi’yi and›.

Türkistan merkez yerleflkesi Kültür Merke-
zi’nde 14 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen
program›n aç›l›fl›nda bir konuflma yapan Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Hoca Ahmet
Yesevi’nin Türk dünyas› için öneminden bah-
sederek, Yesevi’nin takipçisi olan onlarca in-
san›n dünyan›n dört bir yan›na da¤›larak Hoca
Ahmet Yesevi’nin ortaya koydu¤u güzelli¤i, in-
celi¤i anlatt›¤›n› belirtti. Prof. Dr. Nakip burada
da ö¤rencilerimizin Yesevice davran›fl içince
olmalar›ndan duydu¤u mutlulu¤u ifade etti.

Program›n di¤er konuflmac›s› ‹lahiyat Fakülte-
si ö¤retim üyesi Doç. Dr. ‹smail Çal›flkan’d›.
Yesevi Yolu’nu anlatarak, Hoca Ahmet Yese-

vi’nin Türk dünyas› için öneminden bahseden
Çal›flkan, özetle, Yesevi’nin yetifltirdi¤i talebe-
lerin dünyan›n dört bir yan›na yay›ld›¤›n› ve git-
tikleri her yere Yesevi’nin hayat felsefesini gö-
türdüklerini söyledi. Yesevi’nin Anadolu’da
karfl›m›za Yunus Emre, Hac› Bektafl Veli, Mev-
lâna olarak hâs›l› Anadolu ve Balkanlar›n ma-
nevi mimar› olarak ortaya ç›kt›klar›n› belirtti.
Çal›flkan, bugün de Yesevi Yolu’nun, en huzur
veren, mutlu eden yollardan birisi oldu¤unu
söyledi.

Programda fliirler, ilâhiler ve flark›lar yer ald›.
Program›n kapan›fl konuflmas›n› yapan kulüp
baflkan› Mümin Munis,”Yesevi Yolu Kulübü”
olarak ilk programlar›n›n Hoca Ahmet Yesevi
ad›na olmas›n›n önemli oldu¤unu ve bundan
sonra da bu tür faaliyetlerde bulunacaklar›n›
belirterek programda eme¤i geçenlere teflek-
kür etti.

Türk dünyas›n›n
ortak atas› ve

Türkistan flehri-
nin sembol flah-
siyeti Hoca Ah-
met Yesevi, Ye-

sevi Yolu Kulübü
taraf›ndan

düzenlenen
çeflitli etkinlikler-

le an›ld›.

Ö¤rencilerimiz tarihî Otrar flehrini gezdi

Ahmet Yesevi’yi anma program› 
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Kentav flehrinde bulunan merkezde faaliyetle-
rini sürdüren Yayg›n E¤itim Merkezi, 18 Nisan
2009 tarihinde okul bahçesinde aç›k hava ser-
gisi düzenledi. Sergiye, Mütevelli Heyet Bafl-
kan› Prof. Dr. Osman Horata ile birlikte Rektör
Prof. Dr. Lesbek Taflimov, Rektör Vekili Prof.
Dr. Mahir Nakip, akademik ve idari personel
kat›ld›. 

Halka da aç›k olan sergiye Kentavl›lar›n ilgisi
de oldukça yo¤un oldu. Sergide, Yayg›n E¤i-
tim Merkezi’nde kurs gören ö¤rencilerin ürünle-
ri sergilendi. K›yafetlerden mobilyaya, el iflleme-
cili¤inden turistik ürünlere pek çok ürünün ser-
gilendi¤i sergi, ziyaretçilerin be¤enisini toplad›. 

Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Prof. Dr. Osman
Horata, sergide çok be¤endi¤i bir tabloyu res-

sam›ndan ücreti mukabili sat›n ald›. Horata,
böylesi güzel çal›flmalarla karfl›laflmaktan duy-
du¤u memnuniyeti belirterek, üniversitemizin
Yayg›n E¤itim Merkezi arac›l›¤› ile halkla ku-
caklaflt›¤›n› ve gençlerin yeni meslekler ö¤ren-
di¤ini, böylece vas›fl› elemanlar olarak gele-
ceklerine güvenle bakabildiklerini belirtti. 

Davetlilere bilgi veren Yayg›n E¤itim Merkezi
Müdürü Ömer Zaimo¤lu, merkezin hal› kilim
dokumac›l›¤›, triko, el sanatlar›, haz›r giyim,
bilgisayar, kuaförlük, s›hhi tesisat ve elektrik
meslek dallar›nda e¤itim verdi¤ini, bugüne ka-
dar 1600’den fazla kursiyeri meslek sahibi
yapt›¤›n›, geçen y›l 178 ö¤rencinin e¤itim gö-
rüp sertifika ald›¤›n›, çal›flmalar›n bu sene de
ayn› yo¤unlukla devam etti¤ini belirtti. Zai-
mo¤lu, Merkezin amac›n›n, baflta vas›fs›z
gençler olmak üzere, isteyen herkese bir mes-
lek ö¤retmek oldu¤unu, Merkez’den sertifika
alanlar›n yeni ifl imkânlar› buldu¤unu ifade etti.

Davetlilere, okul bahçesinde kurulan masalar-
da yemekler ikram eden Yayg›n E¤itim Merke-
zi, yemek sonras›nda bir de defile sundu. De-
filede, Merkez’de e¤itim gören ö¤rencilerin
dikti¤i k›yafetler sergilendi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›,
Üniversitemiz Türkistan Yerleflkesinde kutland›. 

Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde 23 Nisan
2009 tarihinde gerçeklefltirilen kutlama progra-
m›na Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rek-
tör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tekflen, akademik ve
idari personel ile birlikte çok say›da ö¤renci ka-
t›ld›.

Türk Dünyas› Gençlik Kulübü ve üniversitemiz
haz›rl›k s›n›flar›nda okuyan ö¤rencilerin haz›rla-
d›¤› programda fliir, müzik ve tiyatro gösterileri
yer ald›. 

Aç›fl konuflmas›n› yapan Rektör Vekili Prof. Dr.
Mahir Nakip, binlerce kilometre ötede, dost ve
kardefl ülke Kazakistan’da böylesi bir bayram›
kutlaman›n ayr› bir önemi oldu¤unu belirterek,

Üniversitemiz ile
T.C. Milli E¤itim
Bakanl›¤› aras›n-
da imzalanan bir
protokolle kuru-
lan Yayg›n E¤i-
tim Merkezi,
gerçeklefltirdi¤i
bir sergiyle ürün-
lerini ve çal›flma-
lar›n› tan›tt›. 

Yayg›n E¤itim Merkezi’nden sergi

Türkistan’da 23 Nisan kutlamalar›



Türkiye Cumhuriyeti’nin, miras› üzerine kurul-
du¤u Osmanl› Devleti’nden sonra bölgenin
önemli bir siyasi ve ekonomik gücü, kültür mer-
kezi oldu¤unu söyledi. Prof. Dr. Nakip, “Cum-
huriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün Cumhuriyetin kuruluflundan sonra da
Türklük âlemini Türkiye ile s›n›rl› saymad›¤›n›, o
günlerde bile Avrasya co¤rafyas›nda yaflayan
Türk soylu kardefllerimizi, Balkanlarda, Ortado-
¤u’da b›rakt›¤›m›z insanî, kültürel de¤er ve mi-
raslar›m›z› sahiplenip bir gün elbet kavuflaca¤›-
m›z› düflünmüfl, bunu iflaret etmifltir.” diyerek
burada bulunmam›z›n, iflte bu sars›lmaz, ölmez
inanc›n bir sonucu oldu¤unu belirtti. Bayram›n
Türkiye kadar Kazakistan’daki ve tüm Türk
dünyas›ndaki insanlar›m›z›n ve özellikle de ço-
cuklar›n bayram› oldu¤unu ve bu duygularla bu
bayram› idrak etti¤imizi söyledi.

Günün tarihi önemini anlatan bir konuflma ya-
pan Doç. Dr. Dervifl K›l›nçkaya ise, Kurtulufl
Savafl› y›llar›nda, baflta Bat› dünyas› olmak üze-
re tüm dünyan›n Anadolu’daki Osmanl› varl›¤›-
na sald›rd›¤›n› ama baflar›l› olamad›klar›n›, Türk

insan›n›n bu co¤rafyadan yeni bir devlet kura-
rak ç›kt›¤›n› belirtti. K›l›nçkaya, bugün geçmiflte
Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördü¤ü muaz-
zam bir Türk dünyas› oldu¤unu ve bu dünyan›n
her geçen gün güçlendi¤ini, birlikteli¤inin artt›¤›-
n› söyledi. Doç. Dr. K›l›nçkaya tüm Türk dünya-
s› çocuklar›n›n bayram›n› kutlarken, zaman›n,
‹smail Gasp›ral›’n›n söyledi¤i ‘dilde, fikirde, iflte
birlik’ zaman› oldu¤unu belirtti. 

fiiirlerin okundu¤u, folklorik gösterilerin yap›ld›¤›
programda, Türkiye’de son y›llarda çok moda
olan ‘kolbast›’ oyunu ve haz›rl›k s›n›f› ö¤rencile-
rinin do¤açlama olarak oynad›klar› ve Türki-
ye’de k›z isteme gelene¤ini anlatan tiyatro oyu-
nu, büyük be¤eni toplad›. Tiyatro oyununun bir
bölümünde Rektör Yard›mc›s› Dr. Adnan Tek-
flen’in de sahnede yer almas›, unutulmaz bir
hat›ra olarak haf›zalarda yer etti. Programda ay-
r›ca, Türk Dünyas› Gençlik Kulübü’nün düzen-
ledi¤i ‘Dil Ö¤retim Merkezi Haz›rl›k S›n›flar› Ara-
s› Kaynaflma ve Dostluk Futbol Turnuvas›’nda
dereceye giren ö¤renciler de ödüllendirildi.

TO
P

LA
N

TI

AYHABER40

Üniversitemizce, KZ‹ Bank iflbirli¤i ile KZ‹
Bank Çimkent fiubesi’nde “Global Mali Kriz,
Kazakistan Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Ka-
zakistan Ekonomisinin Gelece¤ine Dair Ön-
görüler “ konulu panel düzenlendi. 

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir
Nakip’in oturum baflkan› olarak kat›ld›¤› pa-
nele, üniversitemiz Ekonomi Fakültesi Ö¤re-
tim Üyelerinden Dr. Osman Barak, KZ‹ Bank
Çimkent fiubesi Müdürü Dr. Tayfun Yaz›c›,
KZ‹ Bank Çimkent fiubesi Müdür Yard›mc›s›
Talgat Kamalov ve K›rg›zistan Manas Üniver-
sitesi Ö¤retim üyelerinden Dr. Ercan Ekmek-
çio¤lu konuflmac› olarak kat›ld›lar. Panele
dinleyici olarak, Kazakistan’da faaliyet göste-
ren Türk yat›r›mc›lar ve Kazak ifl adamlar› ka-
t›ld›. Türkiye Türkçesi ile sunulan Panelde
Prof. Dr. Mahir Nakip, krizin ç›k›fl›nda etkisi
olmayanlar›n, çözümünde de do¤rudan etkisi
olamayaca¤›n›, ancak yap›lmas› gerekenin en
az zarar ile ç›kman›n yollar›n›n aranmas› oldu-
¤unu vurgulad›.

Global Mali Krizin ç›k›fl›n› ve dünyadaki yans›-
malar›n› ele alan Dr. Osman Barak da konufl-
mas›nda, krizin kayna¤›n›, krizin boyutunu ve

süresini, krizin nedenlerini, temel tetikleyicile-
rini, krizin dünyada nas›l bafllad›¤›n›, krizin
ABD, Çin ve Türkiye’ye etkilerine de¤inerek,
krizden ç›k›fl için neler yap›lmas› gerekti¤ine
iliflkin bilgiler verdi. Dr. Tayfun Yaz›c›, Global
Mali Krizin Kazakistan ekonomisi üzerine etki-
lerini ele alan konuflmas›nda, Kazakistan’da
krizin bankac›l›k sektörü, kurlar, d›fl borçlar,
GSY‹H üzerine yans›malar›n› örneklerle aç›k-
lad›. Talgat Kamalov, Kazakistan hükümetinin
krize iliflkin alm›fl oldu¤u önlemleri ve düzen-
lemeleri ele ald›¤› konuflmas›nda, Kazakistan
ekonomisinin gelece¤ine iliflkin öngörülerde
bulundu. Dr. Ercan Ekmekçio¤lu, krizin K›rg›-
zistan ekonomisi üzerine etkilerini ele ald›¤›
konuflmas›nda, K›rg›zistan’›n krizden ç›kmas›
için ne kadar fona gereksinim duydu¤una ilifl-
kin tespitlerde bulundu ve konuflmas›n› krizin
dünyadaki yans›malar›na iliflkin verdi¤i örnek-
lerle destekledi. 

Küresel Kriz paneli


