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Değerli Okuyucular,

2009 yılının sonları, sadece Türk Dili konuşan Ülkeler 

arasında değil, üniversitemiz için de yeni bir sayfa açan  

tarihî anlaşmalara  sahne oldu. Devlet Başkanları arasında 

yapılagelmekte olan zirveler, Türk Konseyi adıyla kurumsal bir 

yapıya dönüşürken; Türkiye ve Kazakistan, son zamanlarda 

ivme kazanan yakın işbirliğini Stratejik Ortaklık Anlaşmasıyla 

perçinledi. İki ülke Cumhurbaşkanlarının Ankara ziyaretinde 

imzalanan Üniversitemizle ilgili yeni İşbirliği Anlaşmasıyla da, 

Taraflar bu üniversiteyi   daha da geliştirme yönündeki 

iradelerini ortaya koydular. 

Bu gelişmelerin, bizlere yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. 

2008-2009 öğretim yılı, Ahmet Yesevi meşalesini taşıma 

sorumluluğunu devralan bizler için, yapısal düzenlemelere 

ağırlık verilen bir geçiş dönemiydi. Geride bıraktığımız sürede, 

üniversitemizin kurumsal yapısının güçlendirilmesi konusunda 

önemli kararlara imza attık. Son olarak imzalanan bu anlaşmayla 

da, üniversitemizin gelişimi açısından bir engel teşkil eden 

hukuki sorunlar ortadan kalkmıştır.  Bundan sonraki hedefimiz, 

atılan bu güçlü temeller üzerinde, üniversitemizi sadece 

Türk-Kazak dostluğunun değil, Türk Devlet ve Toplulukları 

arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembol kurumlarından 

biri hâline getirmektir. 

Yeni öğretim yılında, üniversitemizde her alanda verimli bir 

çalışma dönemine girdiğimize sizler de şahit olmaktasınız.  Bu 

güzellikleri sizlerle paylaşmaktan bizler de büyük bir mutluluk 

duyuyoruz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma tebrik ve 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni güzelliklerde buluşabilmek dileğiyle…
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Түркия және Қазақстан Республикалары арасындағы 
достық қарым-қатынастарды стратегиялық 
әріптестік дәрежесіне көтеретін Түркия-Қазақстан 
Стратегиялық әріптестік келісіміне қол қойылды.
Түркі тілдес мемлекеттер арасында алғаш рет 
Стратегиялық әріптестік келісіміне Қазақстан 
Республикасы Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың 21-24 қазан аралығындаға Түркия 
Республикасына жасаған ресми сапары аясында, 
Түркия және Қазақстан Республикалары арасын-
да қол қойылды. Сонымен қатар, екі ел арасында 
ғылым және техника саласындағы ынтымақтастық 
жөніндегі, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі және 
туризм саласындағы ынтымақтастық жөніндегі 
келісімдерге де қол қойылды. Президентіміз Аб-
дуллах Гүл Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевқа бүкіл Түрік дүниесінің 
“Ақсақалы” ретінде Мемлекеттік награданы табы-
стады.
2009 жыл 22 қазандағы қол қою рәсімінен кейін екі 
ел Президенттері баспасөз мәслихатын өткізді. 
Президентіміз Абдуллах Гүл, кездесу аясында екі ел 
арасындағы ортақ құндылықтар мен тарихи тамыр 
негізінде екі жақты қарым-қатынастарды дамыту 
жолындағы іс-әрекеттерінің нәтижелі болғандығының 
тағы бір рет дәлелденгендігін және жасалуы ке-
рек жұмыстардың тағы бір рет пысықталғандығын, 
бұлардың ең маңыздысы ретінде Стратегиялық 
әріптестік келісіміне қол қойылуын ерекше атап өтті. 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев сөйлеген сөзінде Түркия Республика-
сына жасаған ресми сапарына жоғары баға беріп, 
Түркия-Қазақстан байланыстарының барлық салада 
дами беретіндігін атап өтті.

Түркия және Қазақстан Республикалары арасында

Стратегиялық әріптестік жөніндегі келісім

Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri arasındaki 
ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltecek, 
Türkiye ve Kazakistan Stratejik Ortaklık Anlaşması 
imzalandı.

Türk Dili konuşan Ülkeler arasında, ilk olma 
özelliğine sahip olan Stratejik Ortaklık Anlaş-
ması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in, 21-24 Ekim 2009 tarihlerinde 
ülkemize yaptığı resmî ziyarette Kazakistan 
ve Türkiye arasında imzalandı. Ayrıca iki ülke 
arasında, Bilim ve Teknik Alanında İşbirliği, 
Çevre Koruma Anlaşması ve Turizm İşbirliği 
Anlaşmaları da imzalandı. Cumhurbaşkanı-
mız Gül tarafından Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev’e, bütün Türk Dünyasının 
“Aksakal”ı olarak Devlet Nişanı takdim edildi.

22 Ekim 2009 tarihinde yapılan imza töreninin ar-
dından her iki cumhurbaşkanı ortak bir basın top-
lantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Gül, görüşme-
lerde, ülkelerimiz arasında ortak değerler ve tarihî 
bağlar temelinde inşa edilen ikili ilişkilerin daha ileri 
safhaya taşınması konusunda müşterek iradenin 
bir kez daha teyit edildiğini ve yapılması gereken 
işlerin gözden geçirildiğini ifade ederek, bu adımla-
rın en önemlisinin, Stratejik Ortaklık Anlaşmasının 
imzalanması olduğunu belirtti. Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev de yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin her 
alanda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye-Kazakistan arasında

Stratejik Ortaklık Anlaşması
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Университетімізде жаңа белестер
Университетіміздің қызметінің құқықтық шарттарына 

қатысты жаңа ынтымақтастық келісіміне қол қойылды

Университетіміздің басқару және құқықтық 
жағдайын айқындаған Түркия Республикасы 
Үкіметі және Қазақстан Республикасы Үкіметі 
арасындағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті қызметінің 
шарттары туралы келісімге екі ел Президенттерінің 
2009 жыл 22 қазандағы Анкарадағы кездесуінде, 
Түркия Республикасы Ұлттық білім министрі Ни-
мет Чубукчу мен Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев қол 
қойды.
1992 жылы 31 қазандағы “Түркістан қаласында 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетін құру туралы” 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Түркия 
Республикасы Үкіметі арасында Анкарада 
қол қойылған салалық келісім-шарт негізінде 
құрылған университетіміздің Түркия және 
Қазақстан арасындағы достық қарым-қатынас 
пен ынтымақтастықты дамыту жолындағы іс-
әрекеттерінің нәтижелі болғандығын бұл келісім 
тағы бір рет дәлелдеді.

Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-
түрік университеті 

– білім саласындағы 
қарым-қатынасымызды 

күшейтуде және 
жоғары білім беру 
жүйемізді одан әрі 

жетілдіруде. Бұл 
қадірлі ұжымды алға 

қарай дамыту – ең 
үлкен мақсатымыз

Üniversitemizde yeni ufuklar
Üniversitemizin işleyişiyle ilgili yeni

İşbirliği Anlaşması imzalandı

Üniversitemizin idari ve hukuki yapısına açık-
lık getiren, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi’nin İşleyine Dair Anlaşma”, iki ülke 
Cumhurbaşkanlarını bir araya getiren Anka-
ra zirvesinde, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim 
Bakanı Nimet Çubukçu ile Kazakistan Cumhu-
riyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Janseyit Tüyme-
bayev arasında 22 Ekim 2009’da Ankara’da 
imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti 
Arasında 31.10.1992’de Ankara’da imzalanan 
anlaşma ile kurulan üniversitemizin, Türkiye ve 
Kazakistan arasındaki dostluk ve işbirliğini ge-
liştirmede memnuniyet verici olduğu, bu anlaş-
ma ile bir kez daha teyit edildi.

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, 

eğitim ilişkilerimizi 
taçlandırmakta 

ve yükseköğretim 
sistemlerimizi daha 

da güçlü hâle 
getirmektedir. 

Bu saygın kurumu 
ileriye götürmek 

en büyük arzumuzdur.
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Ынтымақтастық келісімі – екі ел арасын-
да университетіміздің дербес, халықаралық 
ортақ бір мемлекеттік университет құрылымын 
қабылдаумен қатар, айрықша қызметтер, 
өкілеттілік пен жауапкершілік беру және 
қызметкерлерді тағайындау барысында 
туындаған мәселелерді шешеді, сонымен қатар 
университет Өкілетті кеңес жарғысын өзгерте алу 
құқығын да береді.
Келісім – екі мемлекеттің ішкі құқықтық 
процедураларының аяқталуынан соң күшіне 
енеді.
Ынтымақтастық келісімінің қол қойылуына орай, 
Ұлттық білім министрлігінде ұйымдастырылған 
салтанатты жиынға екі елдің Білім 
министрлерімен қатар, Өкілетті кеңес төрағасы, 
професссор-доктор Осман Хората бастаған 
Өкілетті кеңесі мүшелері: профессор-доктор 
Мустафа Исен, профессор-доктор Мухиттин 
Шимшек, университетіміздің ректоры, техн.ғ.д., 
профессор Лесбек Тәшімов және Сыртқы істер 
министрлігінің өкілдері, басқа да көптеген жоғары 
лауазымды тұлғалар қатысты.
Ұлттық білім министрі Нимет Чубукчу салтанат-
ты жиында сөйлеген сөзінде, Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
қызметінің сапасын арттыру және елдер арасын-
да оқу-білім саласындағы ынтымақтастықты одан 
әрі дамыту мақсатында, екі ел арасында ғылым 
және техника саласындағы ынтымақтастық 
жөніндегі келісімге қол қойылатындығын айта 
келе, “Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті – білім саласындағы 
қарым-қатынасымызды күшейтуде және жоғары 
білім беру жүйемізді одан әрі жетілдіруде. Бұл 
қадірлі ұжымды алға қарай дамыту – ең үлкен 
мақсатымыз,” – деді.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрі Жансейіт Түймебаев та қол қойылған 
ынтымақтастық келісім-шартының білім беру са-
ласында екі ел арасындағы қарым-қатынастар 
тұрғысынан үлкен маңызға ие екендігін атап өтті.
Сөз соңынан, министрлер Нимет Чубукчу мен 
Жансейіт Түймебаев университетіміз қызметінің 
шарттары туралы ынтымақтастық хаттамасының 
келісіміне қол қойды.

Университетімізде жаңа белестер
Университетіміздің қызметінің құқықтық шарттарына 

қатысты жаңа ынтымақтастық келісіміне қол қойылды

Университетіміздің басқару және құқықтық 
жағдайын айқындаған Түркия Республикасы 
Үкіметі және Қазақстан Республикасы Үкіметі 
арасындағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті қызметінің 
шарттары туралы келісімге екі ел Президенттерінің 
2009 жыл 22 қазандағы Анкарадағы кездесуінде, 
Түркия Республикасы Ұлттық білім министрі Ни-
мет Чубукчу мен Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев қол 
қойды.
1992 жылы 31 қазандағы “Түркістан қаласында 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетін құру туралы” 
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Түркия 
Республикасы Үкіметі арасында Анкарада 
қол қойылған салалық келісім-шарт негізінде 
құрылған университетіміздің Түркия және 
Қазақстан арасындағы достық қарым-қатынас 
пен ынтымақтастықты дамыту жолындағы іс-
әрекеттерінің нәтижелі болғандығын бұл келісім 
тағы бір рет дәлелдеді.

Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-
түрік университеті 

– білім саласындағы 
қарым-қатынасымызды 

күшейтуде және 
жоғары білім беру 
жүйемізді одан әрі 

жетілдіруде. Бұл 
қадірлі ұжымды алға 

қарай дамыту – ең 
үлкен мақсатымыз

İşbirliği Anlaşması, iki ülke nezdinde üniversi-
temizin özerk, uluslararası ortak bir devlet üni-
versitesi yapısını kabul etmekte; ayrıca görev, 
yetki ve sorumluluk dağılımı ile vergilendirme ve 
personel görevlendirmelerinde yaşanan sorun-
lara çözüm getirmekte ve üniversite Mütevelli 
Heyetine Tüzüğü değiştirebilme yetkisini ver-
mektedir.

Anlaşma, taraf ülkelerin yasal prosedürleri ta-
mamlamasıyla yürürlüğe girecektir.

İşbirliği Anlaşmasının imzalanması dolayısıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı’nda düzenlenen törene 
her iki ülke Bakanlarının yanı sıra, Mütevelli He-
yet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata başta 
olmak üzere Mütevelli Heyet üyelerimiz Prof. 
Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşi-
mov, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda 
üst düzey bürokrat katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, tören-
de yaptığı konuşmada, İşbirliği Anlaşmasının 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi’nin işleyişine ivme kazandırmak ve 
eğitim-öğretim alanında işbirliğini daha geliştir-
mek amacıyla imzalanacağını belirterek; Ahmet 
Yesevi Üniversitesi, eğitim ilişkilerimizi taçlan-
dırmakta ve yükseköğretim sistemlerimizi daha 
da güçlü hâle getirmektedir. Bu saygın kurumu 
ileriye götürmek en büyük arzumuzdur” diye 
konuştu.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Janseyit 
Tüymabayev de imzalanan işbirliği anlaşma-
sının, mali konular başta olmak üzere birçok 
yenilikler getirdiğini belirterek, üniversitenin iki 
ülke açısından önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından Nimet Çubukçu ile 
Janseyit Tüymabayev, Üniversitemizin işleyişi-
ne işlerlik kazandıracak “İşbirliği Anlaşması”nı 
imzaladı.
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Mütevelli Heyet Üyelerimiz, 
Milli Eğitim Bakanı 

Çubukçu’yu ziyaret etti

Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerimiz, Milli Eği-
tim Bakanlığına atanan Nimet Çubukçu’ya teb-
rik ve nezaket ziyaretinde bulundular.

7 Temmuz 2009 günü gerçekleşen ziyarette, 
Mütevelli Heyet üyemiz Prof. Dr. Mustafa İsen, 
Ahmet Yesevi üniversitesi’nin, Türkiye Cum-
huriyetinin yurt dışında kurduğu ilk uluslararası 
devlet üniversitesi olduğunu, Üniversitenin bu 
görevini çeşitli zorluklarla yerine getirmeye ça-
lıştığını belirterek; Türkiye ve Kazakistan Cum-
huriyeti arasındaki ilişkilerin örnek düzeyde ol-
duğunu ve Üniversitenin de bu ilişkilerde önemli 
bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata da, göreve geldikleri tarihten itibaren 
yaptıkları çalışmaları anlattı. İşbirliği Anlaşması 
ve Tüzüğün yenilenmesi ve üniversitenin Ba-
kanlığı ilgilendiren sorunlarına ilişkin bilgi veren 
Horata, iki ülke bakanları arasında yapılacak 
görüşmeden sonra, Üniversitede yeni bir süreç 
başlayacağına inandıklarını belirterek, başlıca 
amaçlarının, üzerlerine yüklenen büyük sorum-
luluğun gereklerini hakkıyla yerine getirebilmek

olduğunu ve bunun için bir ekip olarak büyük 
bir fedakârlıkla çalıştıklarını söyledi.

Bakan Çubukçu da, ülkemizin yurt dışındaki 
bu üniversitesiyle yakından ilgilendiğini belirte-
rek; bu kurumların, ülkeler arasındaki dostluk 
ve işbirliğini geliştirmek amacıyla, ikili anlaşma-
lar çerçevesinde kurulduğunu, zaman içinde 
ortaya çıkan sorunların da yine ikili görüşmeler 
ve anlaşmalarla aşılması gerektiğini söyleyerek, 
Mütevelli Heyeti, yaptıkları başarılı hizmetler için 
tebrik etti.

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi,  

iki ülke arasında 
önemli bir 

köprü işlevi 
görmektedir.
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Türk Dili konuşan Ülkelerin 
Devlet Başkanlarından tarihî imzalar

9. Türk Dili konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirvesi Nahçıvan’da yapıldı
Birincisi 1992 yılında Ankara’da düzenlenen top-
lantıyla başlayan Türk Dili konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları Zirvesi’nin dokuzuncusu, Azerbaycan’ın 
ev sahipliğinde Nahçıvan’da yapıldı.

2-3 Ekim 2009’da yapılan zirveye, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev ile Türk-
menistan Devlet Başkanı Yardımcısı Hıdır Sa-
parliyev katıldı.

Zirvede, katılımcı ülkeler arasındaki dostluk ve 
işbirliğinin geliştirilmesinin yanısıra ikili, bölgesel 

ve1992’den sonra dokuzuncu zirve olan bu 
toplantıda, katılımcı devletler arasında işbirli-
ğinin kurumsallaşmasını öngören 'Türk Dili ko-
nuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına 
Dair Nahçıvan Anlaşması imzalandı.

Nahçıvan Anlaşması ile tesis edilen ve kısaca 
Türk Konseyi olarak adlandırılan yapı içerisin-
de, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakan-
ları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Ak-
sakallar Konseyi ve bu kuruluşların işlemlerini 
yürütecek bir Sekreteryanın teşekkül ettirilmesi 
kararı alındı.

Türk Konseyi’nin öncelikli hedefinin Türk Dün-
yasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, 
siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik 
ve teknik işbirliği imkanlarına ivme kazandırıl-
ması ve Türk Dünyasının tarihî ve kültürel biri-
kimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınması-
nın sağlanması olduğu belirtildi.

Anlaşmada Türk Konseyi içinde, bütün Türk 
Cumhuriyetlerinin Meclislerini biraraya getiren 
Parlamenterler Asamblesi ile Türk Akademisi-
nin kurulması da kararlaştırıldı.

Bu anlaşmaya göre Türk Konseyi’nin merkezi 
İstanbul’da, Parlamenterler Asamblesi’nin mer-
kezi Bakü’de ve Türk Akademisinin merkezi de 
Kazakistan’da olacaktır.

Katılımcı devletler 
arasında işbirliğinin 
kurumsallaşmasını 
öngören "Türk 
Dili konuşan 
Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin 
Kurulmasına 
Dair Anlaşma" 
imzalandı.
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Türkiye-Kazakistan İlişkilerinde
Yeni Ufuklar ve 

Ahmet Yesevi Üniversitesi
Prof. Dr. Osman HORATA

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
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Түркия-Қазақстан қарым-қатынастарында

Жаңа белестер және Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
Өкілетті кеңес төрағасы, професссор-доктор Осман ХОРАТА



Тарихи келісімдер
Артта қалған Қазан айы, Түркі тілдес мемлекет-
тер арасындағы қарым-қатынастардың жаңа 
белестерінің ашылуына куә болды. Алғаш 2-3 
қазанда Нахчыван қаласында (Әзірбайжан Ре-
спубликасы) өткен түркі тілдес мемлекеттер 
басшыларының IX саммитінде, “Түркі тілдес 
мемлекеттердің ынтымақтастық Кеңесін” 
құрылуына қатысты келісімге қол қойылды. Ар-
тынан, Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 21-24 қазан 
аралығындаға Түркия Республикасына жасаған 
ресми сапары аясында, соңғы жылдары екі 
ел арасында жылдам артқан достық қарым-
қатынастарды “Стратегиялық ынтымақтастық 
жөніндегі” келісімге қол қою арқылы нығайта 
түсті.

Бұл келісімдер, күмәнсіз Түркі тілдес мемле-
кеттер әсіресе, Түркия-Қазақстан байланыста-
рында басталған жаңа бір үдеріс пен жаңа бір 
белесті көрсетеді. Түркия бұл келісіммен алғаш 
рет бір Түрік Республикасымен арадағы қарым-
қатынастарын стратегиялық ынтымақтастық 
дәрежесіне шығарды. Бұл келісімдерде, қырғи 
қабақ соғыстан кейінгі кезеңде бұл елдердің 
әлеммен бірігуі және тәуелсіздіктерін нығайту 
жолында маңызды бір миссия арқалаған Түркия 
Республикасымен бірге, қажет болса Түркиямен, 
қажет болса аймақтағы елдермен ұтымды, шын-
шыл бір сыртқы саясаттың ізіне түскен Қазақстан, 
маңызды рөлдерді ойнады. өткенімізге көз 
жүгіртсек, артымызға қарасақ, бұл үдерістің 
бағыт-бағдарын айқындайтын кіріспелер 
ретінде, 2007 жылдан бері Түркия Республикасы 
Президенті Абдуллах Гүл мен Қазақстан Респу-
бликасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бес рет кездесуін айтуға болады.

Барлық елдердің 
Орта Азияға деген 
қызығушылықтарының 
артқан кезеңде, екі 
ел арасындағы бұл 
келісімдер, Түркия 
және Қазақстан 
арасындағы 
байланыстарда 
басталған жаңа бір 
үдеріс пен жаңа бір 
белесті көрсетеді
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Tarihî Anlaşmalar
Geride bıraktığımız Ekim ayı, Türk Dili konuşan 
Devletler arasındaki ilişkilerde yeni ufukların ka-
pılarını aralayan tarihî anlaşmalara sahne oldu. 
Önce 2-3 Ekim’de Nahçivan’da gerçekleşen 
9. Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Zirvesi’nde, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi” kurulmasına dair anlaşma imzalandı. 
Ardından da Nursultan Nazarbayev’in 21-24 
Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Ankara ziya-
retinde Türkiye ve Kazakistan, son yıllarda ivme 
kazanan yakın ilişkilerini Stratejik Ortaklık An-
laşması ile perçinledi.

Şüphesiz bu anlaşmalar, Türk Devletleri özel-
likle Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilerde, 
başlayan yeni bir süreci, yeni ufku ifade etmek-
tedir. Türkiye, ilk defa bu anlaşmayla bir Türk 
Cumhuriyetiyle ilişkisini stratejik ortaklık sevi-
yesine çıkarmış oldu. Bu anlaşmalarda, Soğuk 
Savaş sonrası dönemde, bu ülkelerin dünya ile 
bütünleşmeleri ve bağımsızlıklarını güçlendir-
meleri konusunda önemli bir misyon üstlenen 
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte; gerek Türkiye ile 
gerekse bölge ülkeleriyle akılcı, gerçekçi bir dış 
politika takip eden Kazakistan kilit rolü oynadı. 
Gelinen noktadan geriye doğru bakıldığında, 
bu sürecin yönünü belirleyici girişimler olarak, 
2007’den sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in beş kez bir araya gelme-
si, öne çıkmaktadır. 

Bu anlaşmalar, dünyanın ilgisinin Orta Asya’ya 
yoğunlaştığı bir dönemde, uluslararası konjonktür 

Dünyanın ilgisinin 
Orta Asya’ya 
yoğunlaştığı bir 
dönemde, iki ülke 
arasında yapılan 
bu anlaşmalar, 
Türkiye Kazakistan 
arasındaki ilişkilerde 
yeni bir süreci, 
yeni bir ufku ifade 
etmektedir.
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Түркия-Қазақстан қарым-қатынастарында

Жаңа белестер және Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
Өкілетті кеңес төрағасы, професссор-доктор Осман ХОРАТА
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Бұл келісімдер, барлық елдердің Орта Азияға 
деген қызығушылықтарының артқан кезеңінде, 
халықаралық конъюнктура тұрғысынан қарағанда 
үлкен маңызға ие болуда және Түркияны да бұл 
үдерістің маңызды ойыншыларының бірі дәрежесіне 
көтеруде. Солтүстік пен оңтүстік, шығыс пен ба-
тыс арасындағы қарым-қатынастарына бақылау 
жасауға қолайлы географиялық жерлері және бай 
энергетикалық қорларымен, дүниежүзілік геосаяси 
тұрғыдан қарағанда, стратегиялық бір маңызға ие 
Түркі тілдес Республикалар үшін де ортаға шыққан 
бұл жағдай, тәуелсіздіктерін нығайтулары, соны-
мен қатар ежелгі мәдениет орталықтарын қайтадан 
жандандыру мүмкіндіктерін тудыратын тарихи бір 
сәт.

Қазақстан Тәуелсіздіктің 19 жылында
Бүгінгі таңда, аймақтағы маңызды елдердің бірі 
болып табылатын Қазақстан, ғасырлар бойы 
жүректерінің түбінде сақталған тәуелсіздік ар-
манын жүзеге асырған уақыттан бері 18 жылды 
артқа тастады. Бұл, бір ел үшін өте қысқа бір 
уақыт. Бұған қарамастан, Қазақстан саяси және 
экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
еркін нарықтық экономиканы орнықтыру, демо-
кратия және әлемге ашылу тақырыптарында 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше елдер 
ішінде ең жоғары табыстарға қол жеткізген ел бол-
ды. Сыртқы саясат тұрғысынан қарағанда, Ресей 
мен Қытай бастаған көрші елдер және Түркиямен 
арадағы қарым-қатынастарын ұтымды бір саясат 
арқылы жүргізіп отырған Қазақстанның, шетел ин-
весторлары үшін, дүниенің ең тартымды 20 елінің 
арасына ене алуы, қиындықтардың үлкендігіне 
қарамастан, қысқа бір уақыт ішінде жүрілген 
жолдың маңызын айқындап отыр. Бұл жерде, 

күмәнсіз ең үлкен үлес, қиын-қыстау күндерде 
елдің басында тұрған Н.Назарбаевқа тиесілі. 

Тұрақтылық, тұрақты даму үстіндегі саяси 
және қоғамдық құрылымдармен жүзеге аса 

алады. Өмірді, уақытты және болашақты 
дұрыс таңдай білу, қоғамдар үшін    өмірлік 
маңызға ие. Жас Қазақстан мемлекетін 
халықаралық геосаясатта маңызды бір 
деңгейге жоғарылатқан, күмәнсіз оның 
уақыты мен болашағын дұрыс таңдауы 

және қысқа бір уақытта қажетті рефор-
маларды жүзеге асырудағы 
жетістіктері.

Бір қазақ мақалы бар: “Жүрген 
адам жолдың жайын айтады, 

жүрмеген, жүре алмаған адам қоғам болу 
қасиетін жоғалтады.” Бүгінгі таңда, Қазақстан 

2007 жылдан бергі жаңадан 
туындаған экономикалық дағдарысқа 
қарамастан, қолға алынған ұтымды 

реформалар арқылы болашаққа 
дұрыс “жүруін” жалғастыруда.

Бүгінгі таңда, 
аймақтағы маңызды 

елдердің бірі 
болып табылатын 

Қазақстан, 
ғасырлар бойы 

жүректерінің 
түбінде сақталған 

тәуелсіздік 
арманын жүзеге 

асырған уақыттан 
бері 18 жылды 

артқа тастады. Бұл, 
бір ел үшін өте 
қысқа бір уақыт

bakımından da büyük önem arz etmekte ve 
Türkiye’yi de bu sürecin önemli aktörlerinden 
biri hâline getirmektedir. Kuzey-güney ve doğu-
batı arasındaki ulaşım bağlantılarını kontrol eden 
coğrafi konumları ve zengin enerji kaynakları se-
bebiyle, dünya jeopolitiği bakımından stratejik bir 
öneme sahip Türk Cumhuriyetleri için de ortaya 
çıkan bu durum; bağımsızlıklarını güçlendirmele-
ri ve üzerinde yaşadıkları kadim medeniyet mer-
kezlerini yeniden tarihî canlılığına kavuşturmaları 
açısından tarihî bir fırsat doğurmaktadır.

Bağımsızlığının 
19. Yılında Kazakistan
Bugün bölgenin kilit ülkelerinden biri hâline ge-
len Kazakistan, asırlardır yüreğinin derinliklerin-
de yaşattığı bağımsızlık hayalinin gerçekleştiği 
tarihin üzerinden henüz 18 yılı geride bıraktı. 
Bu, bir ülke için son derece kısa bir dönemdir. 
Buna karşılık Kazakistan, siyasi ve ekonomik 
istikrarı sağlama, serbest piyasa ekonomisini 
yerleştirme, demokrasi ve dünyaya açılma ko-
nusunda, Bağımsız Devletler Topluluğu içinde 
en iyi performansı gösteren ülke oldu. Dış po-
litika açısından da, başta Rusya ve Çin olmak 
üzere, komşu ülkeler ve Türkiye ile ilişkilerin-
de akılcı bir politika takip eden Kazakistan’ın, 
yabancı yatırımcılar için dünyanın en cazip ilk 
yirmi ülkesi arasına girebilmesi, zorlukların bü-
yüklüğüne karşılık kısa sürede alınan mesafenin 
önemini açık bir şekilde göstermektedir. Şüp-
hesiz bunda en büyük pay, bu zor günlerde 
devlet başkanlığı yapan Nazarbayev’e aittir.

Sürdürülebilir kalkınma, sürekli gelişen, dina-
mik bir siyasi ve toplumsal yapıyla mümkün 
olabilmektedir. Hayatı, zamanı ve gelece-
ği doğru okuyabilmek, toplumlar için 
hayati bir öneme sahiptir. Genç Ka-
zakistan Cumhuriyetini, uluslararası 
jeopolitikte saygın bir yere yükselten, 
zamanı ve geleceği doğru okuma ve 
kısa sürede gerekli değişimi gerçekleş-
tirme konusundaki başarısıdır.

Bir Kazak atasözü var… “Yürüyen 
insan yolun hakkından gelir. Yürü-
meyen, düşünmeyen insan toplum 
olma vasfını yitirir.” Bugün Kazakistan, 
2007’den sonra yeniden kar-
şısına çıkan ekonomik krize 
rağmen, atılan akılcı temeller 
üzerinde geleceğe doğru “yü-
rümeye” devam etmektedir.

Bugün bölgenin 
kilit ülkelerinden 
biri hâline gelen 

Kazakistan, 
asırlardır yüreğinin 

derinliklerinde 
yaşattığı 

bağımsızlık 
hayalinin 

gerçekleştiği tarihin 
üzerinden henüz 

18 yılı geride 
bıraktı. Bu, bir ülke 

için son derece 
kısa bir dönemdir. 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
туралы жаңа ынтымақтастық келісімі
Қазақстан мен тәуелсіздігін жаңадан алған 
Түркі тілдес мемлекеттер үшін, саяси және 
экономикалық тұрақтылықты, бұл тұрақтылықты 
қолда ұстап тұратын өмірлік маңызға ие 
адам күшін жетілдіріп, сапалы білім беретін 
құрылымдарға ие болу  сұранысын тудыру-
да. Түркия және Қазақстан арасындағы та-
рихи келісімдер, Анкарадағы екі елдің Білім 
министрлері Нимет Чубукчу мен Жансейіт 
Түймебаев арасында “Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
қызметінің шарттары туралы келісімге” қол 
қойылуы, екі елдің бұл салаға берген маңызын 
көрсетеді. Бұл жерде, аталған университетті екі 
елдің ынтымақтастығын арттыратын бір ұйым 
деңгейіне жеткізу өте үлкен маңызға ие. Түркі 
тілдес мемлекеттер арасында саяси, мәдени 
және экономикалық қарым-қатынастарын жан-
дандыратын бұл үдеріс, күмәнсіз Қожа Ах-
мет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетіне де үлкен жауапкершілік артуда.

Жаңа ынтымақтастық келісімі – екі ел арасын-
да университетіміздің дербес, халықаралық 
ортақ бір мемлекеттік университет құрылымын 
қабылдаумен қатар, айрықша қызметтер, 
өкілеттілік пен жауапкершілік беру, қызметкерлерді 
тағайындау барысында туындаған мәселелерді 
шешеді және де университет Өкілетті кеңесінің 
жарғысын өзгерте алу құқығын да береді.

Бұл келісімдер, барлық елдердің Орта Азияға 
деген қызығушылықтарының артқан кезеңінде, 
халықаралық конъюнктура тұрғысынан қарағанда 
үлкен маңызға ие болуда және Түркияны да бұл 
үдерістің маңызды ойыншыларының бірі дәрежесіне 
көтеруде. Солтүстік пен оңтүстік, шығыс пен ба-
тыс арасындағы қарым-қатынастарына бақылау 
жасауға қолайлы географиялық жерлері және бай 
энергетикалық қорларымен, дүниежүзілік геосаяси 
тұрғыдан қарағанда, стратегиялық бір маңызға ие 
Түркі тілдес Республикалар үшін де ортаға шыққан 
бұл жағдай, тәуелсіздіктерін нығайтулары, соны-
мен қатар ежелгі мәдениет орталықтарын қайтадан 
жандандыру мүмкіндіктерін тудыратын тарихи бір 
сәт.

Қазақстан Тәуелсіздіктің 19 жылында
Бүгінгі таңда, аймақтағы маңызды елдердің бірі 
болып табылатын Қазақстан, ғасырлар бойы 
жүректерінің түбінде сақталған тәуелсіздік ар-
манын жүзеге асырған уақыттан бері 18 жылды 
артқа тастады. Бұл, бір ел үшін өте қысқа бір 
уақыт. Бұған қарамастан, Қазақстан саяси және 
экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, 
еркін нарықтық экономиканы орнықтыру, демо-
кратия және әлемге ашылу тақырыптарында 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше елдер 
ішінде ең жоғары табыстарға қол жеткізген ел бол-
ды. Сыртқы саясат тұрғысынан қарағанда, Ресей 
мен Қытай бастаған көрші елдер және Түркиямен 
арадағы қарым-қатынастарын ұтымды бір саясат 
арқылы жүргізіп отырған Қазақстанның, шетел ин-
весторлары үшін, дүниенің ең тартымды 20 елінің 
арасына ене алуы, қиындықтардың үлкендігіне 
қарамастан, қысқа бір уақыт ішінде жүрілген 
жолдың маңызын айқындап отыр. Бұл жерде, 

күмәнсіз ең үлкен үлес, қиын-қыстау күндерде 
елдің басында тұрған Н.Назарбаевқа тиесілі. 

Тұрақтылық, тұрақты даму үстіндегі саяси 
және қоғамдық құрылымдармен жүзеге аса 

алады. Өмірді, уақытты және болашақты 
дұрыс таңдай білу, қоғамдар үшін    өмірлік 
маңызға ие. Жас Қазақстан мемлекетін 
халықаралық геосаясатта маңызды бір 
деңгейге жоғарылатқан, күмәнсіз оның 
уақыты мен болашағын дұрыс таңдауы 

және қысқа бір уақытта қажетті рефор-
маларды жүзеге асырудағы 
жетістіктері.

Бір қазақ мақалы бар: “Жүрген 
адам жолдың жайын айтады, 

жүрмеген, жүре алмаған адам қоғам болу 
қасиетін жоғалтады.” Бүгінгі таңда, Қазақстан 

2007 жылдан бергі жаңадан 
туындаған экономикалық дағдарысқа 
қарамастан, қолға алынған ұтымды 

реформалар арқылы болашаққа 
дұрыс “жүруін” жалғастыруда.

Бүгінгі таңда, 
аймақтағы маңызды 

елдердің бірі 
болып табылатын 

Қазақстан, 
ғасырлар бойы 

жүректерінің 
түбінде сақталған 

тәуелсіздік 
арманын жүзеге 

асырған уақыттан 
бері 18 жылды 

артқа тастады. Бұл, 
бір ел үшін өте 
қысқа бір уақыт

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hakkında 
Yeni İşbirliği Anlaşması
Kazakistan ve bağımsızlığını yeni kazanan Türk 
Cumhuriyetleri için, siyasi ve ekonomik istikrar 
kadar, bu yapıyı ayakta tutacak insan gücünü 
yetiştirecek, kaliteli eğitim veren kurumlara sa-
hip olmak da hayati önem arz etmektedir. Türki-
ye ile Kazakistan arasındaki tarihî anlaşmaların 
imzalandığı Ankara Zirvesinde, iki ülke Eğitim 
Bakanları Janseyit Tüymebayev ile Nimet Çu-
bukçu tarafından, “Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin İşleyişine 
Dair Anlaşma”nın imzalanması da; iki ülkenin 
konuya verdiği önemi ve üniversiteyi iki ülkenin 
işbirliğine yaraşır bir kurum hâline getirme ira-
desini göstermesi açısından son derece önem-
lidir. Türk Devletleri arasında, siyasi, kültürel ve 
ekonomik ilişkilerin büyük bir ivme kazandığı bu 
süreç, şüphesiz Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne 
de önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Yeni İşbirliği Anlaşması, iki ülke nezdinde üni-
versitemizin özerk, uluslararası ortak bir devlet 
üniversitesi statüsünü kabul etmekte; ayrıca 
görev, yetki ve sorumluluk dağılımı ile vergi-
lendirme ve personel görevlendirmelerinde ya-
şanan sorunlara çözüm getirmekte; Mütevelli 
Heyetine ihtiyaçlar doğrultusunda Tüzüğü de-
ğiştirebilme yetkisini vermektedir.
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
- Ежелгі мәдениет орталығында бой 
көтерген ғылым-білім ұясы
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті, бұл ауыр үдерісте, Түрік 
қоғамының  ең маңызды сұранысы  болып отырған 
адам күшін жетілдіру және Түрік қоғамының ортақ 
құндылықтар айналасында тұрақты татулыққа 
жетуінің негізін қалаған Қожа Ахмет Ясауидің 
рухани күш-қуатын сақтап қалу арқылы, Түркі 
тілдес елдер мен қауымдардың арасында 
ғылым-білімге негізделген достастық көпірлерін 
құру мақсатында құрылған қарапайым, бірақ, өте 
жоғары дәрежедегі мазмұнға ие негізгі қадам. 
Түркістан даласында өнген бұл өнім, әрбір өткен 
күн сайын өсіп, жетілуде және тек қана Түркістан 
қаласы үшін емес, тарихи Түркістан өлкесінің 
cәтcіздіктерге толы тағдырын өзгертуде мойны-
на артылған жауапкершілікті абыроймен атқару 
үшін жұмыс жасауда.  Байқалып тұрғандай, бұл 
өлке, Түрік тарихы мен мәдениеті тұрғысынан 
алып қарағанда, көптеген маңызды өркендеулер 
мен Түріктерді Орта дәуірдің шыңына шығаратын 
өркениеттің негізгі қазығы қағылған ежелгі ғылым 
және мәдениет орталығы.
Бұл өнімнің алғаш дәндерін, Кеңес Одағы ыды-
рамай тұрып, 1991 жылы Түркістанды қайтадан 
тарихи миссиясымен қауыштыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев септі. Бұл білім ордасы, 
1992 жылы Түркия және Қазақстан Республи-
калары арасындағы  екі жақты келісім негізінде 
бүгінгі дәрежеге ие болып, “Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті” 
атауымен талапкерлерге құшақ аша бастаған бо-
латын.
Өткен жылдар ішінде, бұл мағынадағы 
мақсаттардың жүзеге асуында бірқатар 
жетістіктердің болуымен қатар, қазіргі заманғы 
құқықтық және басқарушылық құрылымының 
болмауы, университеттің бәсекелестік күшін 
әрбір өткен күн сайын әлсіретіп, ұйым ішінде 
кездесетін мәселелер күн өткен сайын үлкейіп, 
университеттің жетістіктерімен қоса кемшіліктері 
де бар бір ұйым жағдайына келтірген еді.
2009 жылдың 22 қазанында қол қойылған жаңа 
ынтымақтастық келісімі әсіресе, құқықтық және 
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Ahmet Yesevi Üniversitesi: 
Kadim Kültür Merkezinde Yükselen 
Bir Eğitim ve Bilim Yuvası
Ahmet Yesevi Üniversitesi, bu zor süreçte Türk 
topluluklarının en önemli ihtiyacı olan insan gü-
cünü yetiştirmek ve Türk topluluklarının ortak 
değerler etrafında istikrarlı birlikteliklere ulaş-
masının temellerini atan Ahmet Yesevi ruhunu 
yaşatarak, Türk Devlet ve Toplulukları arasın-
da bilim ve bilgiye dayalı köprüler oluşturmak 
amacıyla kurulan, son derece anlamlı bir giri-
şimdir. Türkistan steplerinde filizlenen bu fidan, 
her geçen gün büyümekte ve sadece Türkistan 
şehrinin değil, tarihî Türkistan bölgesinin makus 
talihini değiştirmede üzerine düşen sorumlulu-
ğu yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilindiği gibi 
bu bölge, Türk tarihi ve medeniyeti açısından, 
Türkleri Orta Çağ’ın zirvesine taşıyacak geliş-
melerin temellerinin atıldığı kadim bir bilim ve 
kültür merkezidir.

Bu filizin tohumu, henüz Sovyetler Birliği dağıl-
madan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev tarafından, Türkistan’ı yeniden 
tarihî misyonuna kavuşturmak amacıyla 1991 
yılında atılmış; 1993’te Türkiye ve Kazakistan 
Cumhuriyetleri arasındaki ikili anlaşma ile de 
bugünkü varlığını kazanarak, “Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi” 
adıyla öğrencilere kucak açmaya başlamıştır. 
22 Ekim’de imzalanan Yeni İşbirliği Anlaşması, 
özellikle idari ve hukuki sorunlara çözüm getir-
mekte ve üniversiteyi Türk-Kazak dostluğunun 
bir sembol kurumu olarak geleceğe daha güçlü 
bir şekilde taşıyabilmenin önünü açmaktadır.

Görevi devraldıktan sonra, üniversitenin kuru-
luş gayesine uygun bir şekilde görevlerini yerine 

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, 

Yesevi ruhunu 
yaşatarak, 

Türk Devlet 
ve Toplulukları 
arasında bilim 

ve bilgiye 
dayalı köprüler 

oluşturmak 
amacıyla kurulan, 

son derece 
anlamlı bir 
girişimdir.
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басқарушылық саласындағы мәселелердің 
шешімін табуда және университетті қазақ-түрік 
достастығының символы ретінде болашаққа бұдан 
да күшті тәсілдермен қадам басуына жол ашуда.
Қызметтерді қолға алғаннан кейін, университеттің 
құрылу мақсатына сай тәсілдермен қызметтерін 
жүзеге асыруы үшін, мәселелерді шешуде 
ержүректік танытып, батыл шешімдер қабылдап, 
жылдардан бері шешілмей келе жатқан мәселелерді 
шешіп, университетте белсенді, жемісті басқару 
ұғымының қалыптастыру арқылы білім беру және 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының сапасын арттыру 
үшін қажетті шаралардың негізі қаланды.

Жаңа белестеріміз
Бұдан кейінгі белестеріміз, университет үшін 
жасайтын әрбір жұмысымыздың бастауын қазақ-
түрік достастығынан ала отырып, барлық Түркі 
тілдес елдер мен қауымдарының арасындағы 
достастықты одан әрі жандандыру; жасайтын 
әрбір қателігіміздің де тек қана университетіміз 
үшін емес, бұл достық көпірлеріне де зиян 
келтіретінін есте ұстау; алдымен еліміздегі универ-
ситеттер қорын бірге пайдалануға, бөлісуге баса 
назар аудару; басталған жаңа үдерістің рухына 
сай болу; қысқа бір уақытта негізгі жұмыстардың 
кемшіл тұстарын толықтырып, университетті 
қазақ-түрік ынтымақтастығына сай халықаралық 
дәрежедегі білім мен ғылымның орталығына 
және Түркі тілдес елдер мен қауымдарының 
арасындағы достастық пен ынтымақтастықтың 
символына айналдыру.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
- Ежелгі мәдениет орталығында бой 
көтерген ғылым-білім ұясы
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті, бұл ауыр үдерісте, Түрік 
қоғамының  ең маңызды сұранысы  болып отырған 
адам күшін жетілдіру және Түрік қоғамының ортақ 
құндылықтар айналасында тұрақты татулыққа 
жетуінің негізін қалаған Қожа Ахмет Ясауидің 
рухани күш-қуатын сақтап қалу арқылы, Түркі 
тілдес елдер мен қауымдардың арасында 
ғылым-білімге негізделген достастық көпірлерін 
құру мақсатында құрылған қарапайым, бірақ, өте 
жоғары дәрежедегі мазмұнға ие негізгі қадам. 
Түркістан даласында өнген бұл өнім, әрбір өткен 
күн сайын өсіп, жетілуде және тек қана Түркістан 
қаласы үшін емес, тарихи Түркістан өлкесінің 
cәтcіздіктерге толы тағдырын өзгертуде мойны-
на артылған жауапкершілікті абыроймен атқару 
үшін жұмыс жасауда.  Байқалып тұрғандай, бұл 
өлке, Түрік тарихы мен мәдениеті тұрғысынан 
алып қарағанда, көптеген маңызды өркендеулер 
мен Түріктерді Орта дәуірдің шыңына шығаратын 
өркениеттің негізгі қазығы қағылған ежелгі ғылым 
және мәдениет орталығы.
Бұл өнімнің алғаш дәндерін, Кеңес Одағы ыды-
рамай тұрып, 1991 жылы Түркістанды қайтадан 
тарихи миссиясымен қауыштыру мақсатында 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев септі. Бұл білім ордасы, 
1992 жылы Түркия және Қазақстан Республи-
калары арасындағы  екі жақты келісім негізінде 
бүгінгі дәрежеге ие болып, “Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті” 
атауымен талапкерлерге құшақ аша бастаған бо-
латын.
Өткен жылдар ішінде, бұл мағынадағы 
мақсаттардың жүзеге асуында бірқатар 
жетістіктердің болуымен қатар, қазіргі заманғы 
құқықтық және басқарушылық құрылымының 
болмауы, университеттің бәсекелестік күшін 
әрбір өткен күн сайын әлсіретіп, ұйым ішінде 
кездесетін мәселелер күн өткен сайын үлкейіп, 
университеттің жетістіктерімен қоса кемшіліктері 
де бар бір ұйым жағдайына келтірген еді.
2009 жылдың 22 қазанында қол қойылған жаңа 
ынтымақтастық келісімі әсіресе, құқықтық және 
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getirebilmesi için, sorunlarının üzerine cesaretle 
gidilerek, radikal kararlar alınmış ve yıllardır çö-
zülemeyen sorunlar çözümlenerek üniversitede 
etkin, verimli bir yönetim anlayışının yerleşmesi, 
eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için 
gerekli alt yapı oluşturulmuştur.

Yeni ufkumuz
Bundan sonraki ufkumuz; üniversiteye yapaca-
ğımız her katkının, başta Türk-Kazak dostluğu 
olmak üzere bütün Türk Devlet ve Toplulukları 
arasındaki dostluğa katkı olacağı; yapacağımız 
her yanlışın da, sadece üniversitemize değil bu 
dostluk köprülerine zarar vereceğinin bilinciyle; 
öncelikle ülkemizdeki üniversiter birikimi pay-
laşmaya ağırlık vermek, başlayan yeni sürecin 
ruhuna uygun olarak, kısa sürede alt yapı ek-
siklerini tamamlayarak üniversiteyi Türk-Kazak 
işbirliğine yaraşır, uluslararası saygınlıkta bir 
eğitim ve bilim merkezi hâline getirmek; zaman 
içinde kartalın Türkiye kanadını da oluşturarak, 
Ahmet Yesevi Üniversitesini Türk Devlet ve 
Toplulukları arasındaki dostluk ve dayanışma-
nın sembolü hâline getirmektir.
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Университетіміз Өкілетті кеңесінің 35-мәжілісі 
2009 жылдың 5 қарашасында Түркия және 
Қазақстан Республикалары мүшелерінің 
қатысуымен, орталығымыз болып табылатын 
Түркістан қаласында өткізілді.

Өкілетті кеңес мүшелері, университетімізді 
құрылу мақсатына сай бір құрылымға айналды-
ратын жұмыстарға бағыт-бағдар беру үшін тағы 
да бірнеше маңызды шешімдерге қол қойды.

Университетіміз Өкілетті кеңес төрағасы, 
професссор-доктор Осман Хората мырзаның 
басшылығымен өткен мәжіліске себепті 
жағдайлары болған 2 мүшесінен өзге барлық 
мүшелері түгел қатысты.

Өкілетті кеңес мәжілісіне университеттің І вице-
президенті, профессор-доктор Махир Накип; 
вице-президент, доктор Аднан Текшен; вице-
президент, техн.ғ.д., профессор Талжан Раим-
бердиев; Өкілетті кеңес басқармасының Бас 
координаторы Мухсин Мете; ТүрТЕП бастығы, 

Өкілетті кеңестің
35-мәжілісі
Түркістанда өткізілді

Басты мақсатымыз, 
университетімізді 

мәселелерімен 
еске алынатын 

бір ұйым болудан 
құтқарып, ұлттық 

және халықаралық 
деңгейдегі үлкен 

жетістіктерімен еске 
алынатын бір ұйым 
дәрежесіне көтеру

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 35. toplantısı, 
5 Kasım 2009 tarihinde Türkiye ve Kazakis-
tanlı üyelerin katılımıyla, merkez yerleşkemizin 
bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 
gerçekleştirildi.

Mütevelli Heyet üyelerimiz, üniversitemizi, ku-
ruluş amacına uygun bir yapıya dönüştürecek 
çalışmalara yön vermek üzere yine birçok 
önemli karara imza attı.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Osman Horata başkanlığında yapılan top-
lantıda, mazereti olan 2 üye dışında diğer üye-
lerin tamamı hazır bulundu.

Mütevelli Heyet toplantısında ayrıca, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rektör Yardımcısı 
Dr. Adnan Tekşen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Taljan Rayimberdiyev, MHB Genel Koordina-

Mütevelli Heyet
35. toplantısı
Türkistan’da yapıldı

Öncelikli amacımız, 
üniversitemizi 

sorunlarıyla anılan 
bir kurum olmaktan 

kurtarıp; ulusal ve 
uluslararası alandaki 

başarılarıyla anılan 
bir kurum hâline 

getirmektir.
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Университетіміз Өкілетті кеңесінің 35-мәжілісі 
2009 жылдың 5 қарашасында Түркия және 
Қазақстан Республикалары мүшелерінің 
қатысуымен, орталығымыз болып табылатын 
Түркістан қаласында өткізілді.

Өкілетті кеңес мүшелері, университетімізді 
құрылу мақсатына сай бір құрылымға айналды-
ратын жұмыстарға бағыт-бағдар беру үшін тағы 
да бірнеше маңызды шешімдерге қол қойды.

Университетіміз Өкілетті кеңес төрағасы, 
професссор-доктор Осман Хората мырзаның 
басшылығымен өткен мәжіліске себепті 
жағдайлары болған 2 мүшесінен өзге барлық 
мүшелері түгел қатысты.

Өкілетті кеңес мәжілісіне университеттің І вице-
президенті, профессор-доктор Махир Накип; 
вице-президент, доктор Аднан Текшен; вице-
президент, техн.ғ.д., профессор Талжан Раим-
бердиев; Өкілетті кеңес басқармасының Бас 
координаторы Мухсин Мете; ТүрТЕП бастығы, 

Өкілетті кеңестің
35-мәжілісі
Түркістанда өткізілді

Басты мақсатымыз, 
университетімізді 

мәселелерімен 
еске алынатын 

бір ұйым болудан 
құтқарып, ұлттық 

және халықаралық 
деңгейдегі үлкен 

жетістіктерімен еске 
алынатын бір ұйым 
дәрежесіне көтеру

профессор-доктор Мустафа Тан; Өкілетті кеңес 
басқармасының басқару және қаржы жөніндегі 
координаторы Ахмет Шевки Зенгин және басқа да 
басшылық құрамдағы қызметкерлер де қатысып 
отырды.

Професссор-доктор Осман Хората мәжіліс 
басында, Өкілетті кеңестің 34-мәжілісінен 
кейін жасалған жұмыстар жөнінде Өкілетті 
кеңес мүшелеріне бірқатар мәліметтер берді. 
Професссор-доктор Осман Хората мәжілісте 
Өкілетті кеңес мүшелеріне арнап былай деді:

“Қадірменді Өкілетті кеңес мүшелері!

Бағалы уақыттарыңызды бөліп, университетіміз 
үшін Өкілетті кеңесіміздің 35-мәжілісінің абырой-
ын арттырдыңыздар! Қош келдіңіздер!

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің эстафедасын 
алғаннан бері 20 айды артқа тастадық. 
Байқалып тұрғандай, алдыңғы мақсатымыз, 
университетімізді мәселелерімен еске алына-
тын бір ұйым болудан құтқарып, ұлттық және 
халықаралық деңгейдегі үлкен жетістіктерімен 
еске алынатын бір ұйым дәрежесіне көтеру 
еді. Бұл жолда аянбай төр төктік және бұл 
төккен тердің жемісін жинай бастадық. Сіздер 
де бұл тебіренісімізге ортақ болдыңыздыр! 
Барлығыңызға рахмет айтамын!

Байқалып тұрғандай, Университетіміздің 
құқықтық жағдайын айқындаған Түркия Ре-
спубликасы Үкіметі және Қазақстан Республи-
касы Үкіметі арасындағы “Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
қызметінің шарттары туралы” келісімге, екі 
ел Президенттерінің 2009 жыл 22 қазандағы 
Анкарадағы кездесуінде, Түркия Республика-
сы Ұлттық білім министрі Нимет Чубукчу мен 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрі Жансейіт Түймебаев қол қойды.

Бұл келісім – екі ел арасында университетіміздің 
дербес, халықаралық ортақ бір мемлекеттік уни-
верситет ретінде қабылдаумен қатар, айрықша 
қызметтер, өкілеттілік пен жауапкершілік беру 
және қызметкерлерді тағайындау барысында 
туындаған мәселелерді шешеді және де универ-
ситет Өкілетті кеңесінің жарғысын өзгерте алу 
құқығын да береді.

Әр кездегідей, бұл жолы да ең үлкен көмекті 
құрметті министріміз Жансейіт Түймебаев 
пен Президент аппаратының Бас хатшы-
сы, құрметті Мустафа Исеннен байқадық. 
Ол кісілерге университетіміз атынан ерекше 
ризашылығымызды білдіреміз.

Ашылған бұл жолда, атқарушы өкіметтегі 
достарымыздың бұл мәселелерді ең жоғары 
деңгейде шешетініне күмәнім жоқ.

Бұл келісімге дейін бізді қуанышқа бөлеген 
тағы бір жағдай – 2009 жылдың 22 қазанында 
Қазақстан Республикасы мен Түркия Республи-

törü Muhsin Mete, TÜRTEP Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Tan, MHB İdari ve Mali İşler Koordi-
natörü Ahmet Şevki Zengin ve diğer idari per-
sonel hazır bulundu.

Prof. Dr. Osman Horata, toplantının başında, 
34. Mütevelli Heyeti toplantısından sonra ya-
pılan çalışmalar hakkında Mütevelli Heyeti bil-
gilendirdi. Prof. Dr. Osman Horata, toplantıda 
üyelere hitaben yaptığı açış konuşmasında 
şunları söyledi:

“Değerli Üyeler,

Değerli vakitlerinizi ayırıp üniversitemiz için 35. 
Mütevelli Heyet toplantımızı onurlandırdınız. 
Hoş geldiniz!

Ahmet Yesevi meşalesini devraldığımızdan 
bu yana, 20 ayı geride bıraktık. Bilindiği gibi 
öncelikli amacımız, üniversitemizi sorunlarıy-
la anılan bir kurum olmaktan kurtarıp; ulusal 
ve uluslararası alandaki başarılarıyla anılan bir 
kurum hâline getirmekti. Bu konuda büyük bir 
özveriyle gayret sarf ettik ve bu çabalarımızın 
meyvelerini toplamaya başladık. Sizler de he-
yecanımıza ortak oldunuz. Hepinize teşekkür 
ederim.

Bilindiği gibi, üniversitemizin hukuki yapısına 
açıklık getiren, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûme-
ti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti Ara-
sında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi’nin İşleyine Dair Anlaşma”, 
iki ülke Cumhurbaşkanlarını bir araya getiren 
Ankara zirvesinde, 22.10.2009’da Ankara’da 
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu ile Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Bakanı Janseyit Tüymebayev arasında 
imzalandı.

Bu anlaşma, iki ülke nezdinde üniversitemizin 
özerk, uluslararası ortak bir devlet üniversitesi 
yapısını kabul etmekte; ayrıca görev, yetki ve 
sorumluluk dağılımı ile vergilendirme ve perso-
nel görevlendirmelerde yaşanan sorunlara çö-
züm getirmekte ve Mütevelli Heyetine Tüzüğü 
değiştirebilme yetkisini vermektedir.

Her konuda olduğu gibi, bu süreçte de en bü-
yük desteği Sayın Bakanımız Janseyit Tüyme-
bayev ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Sayın Mustafa İsen’den gördük. Kendilerine 
üniversitemiz adına özel olarak şükranlarımızı 
arz ediyoruz.

Açılan bu yolda, icra makamında görev alan 
arkadaşlarımızın sorumluluklarını en üst dü-
zeyde yerine getireceğinden şüphem yoktur.
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касы арасындағы Стратегиялық ынтымақтастық 
жөніндегі келісімге қол қойылуы. Бұл 
келісімдердің қазақ-түрік достығының символы 
ретінде, университетімізге жүктеп отырған үлкен 
бір жауапкершілігін сезінудеміз және бұл жолда 
жүктелген міндеттемелерді ең жақсы, өте жоғары 
тәсілдермен шешуге күш салатын боламыз,” – 
деді.

Професссор-доктор Осман Хората сөзін Өкілетті 
кеңестің 34-мәжілісінен бұл күнге дейінгі 6 айлық 
мерзіміндегі жасалған жұмыстарды қысқаша ба-
яндаумен аяқтады.

Өкілетті кеңес төрағасынан кейін сөз алған 
университетіміз ректоры, техн.ғ.д., профес-
сор Лесбек Тәшімов 2008-2009 оқу жылының 
қорытындысы туралы баяндама жасады. 
Алдыңғы мәжілістерде қабылданған Өкілетті 
кеңес қаулыларының жүзеге асуын және уни-
верситетке қатысты ілгерілеушіліктер жөнінде 
Өкілетті кеңеске мәліметтер берді.

Бұдан кейін, мәжілістің күнтәртібі бойынша 
мәселелер қаралды.

Өкілетті кеңестің 35-мәжілісінде қабылданған 
қаулылардың бірқатары төмендегідей:

- Университетімізге қатысты, Еуропа аймағы 
және бұл аймақта жасайтын көптеген Түркі 
тілдес елдер мен қауымдардың тарихи, 
әлеуметтік-мәдени, саяси және экономикалық 
құрылымы тұрғысында ғылыми ізденістер мен 
зерттеулер жасау, бұл саладағы жобаларды 
жоспарлау, қолдау, аймақтың тарихи және 
мәдени мұрасының қорғалуына, аймақтағы 
бейбітшілік пен ынтымақтастықтың іргесін 
нығайту мақсатында Алматы қаласында Евра-
зия ғылыми-зерттеу институтының құрылуына;

Bu anlaşma kadar bizleri sevindiren bir husus 
da, 22 Ekim 2009’da, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında Stratejik 
Ortaklık Anlaşması imzalanması oldu. Bu an-
laşmanın, Türk-Kazak dostluğunun sembol 
kurumu olarak üniversitemize yüklediği büyük 
sorumluluğun bilincindeyiz ve bu konuda üze-
rimize düşen ağır görevi en iyi bir şekilde yeri-
ne getirme çabası içinde olacağız.”

Horata, 34. Mütevelli Heyet toplantısından bu 
yana geçen yaklaşık 6 aylık sürede yapılanları 
kısaca özetleyerek sözlerini tamamladı.

Mütevelli Heyet Başkanımızın konuşmasının 
ardından Rektör Prof. Dr. Lesbek Taşimov da, 
2008-2009 Öğretim Yılı Faaliyet raporuyla ilgili 
Rektörlük özetini sundu. Önceki toplantılarda 
alınan Mütevelli Heyet Kararlarının uygulan-
ması ve üniversiteyle ilgili gelişmeler hakkında 
Mütevelli Heyetine bilgi verdi.

Toplantıda, daha sonra gündem gereği karar-
ların görüşülmesine geçildi.

Mütevelli Heyetin 35. toplantısında alınan ka-
rarlardan bazıları ise şöyle:

• Üniversitemize bağlı olarak, Avrasya bölgesi 
ve bu bölgede yoğun olarak yaşayan Türk 
Dili konuşan Devlet ve Toplulukların, tarihî 
sosyo-kültürel, siyasî ve ekonomik yapısı 
üzerinde disiplinler arası bilimsel araştırma-
lar yapmak, bu alandaki projeleri planlamak, 
desteklemek, bölgenin tarihî ve kültürel mi-
rasının korunmasına, bölgesel barışın ve 
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- Университетіміздің 2009-2013 жылдарға 
арналғын Стратегиялық жоспарының 2010 
жылдың басынан жүзеге асырылуна;

- Университетімізді ішкі және сыртқы елдерде 
танытуға бағытталған жұмыстардың басталуы-
на;

- Кәсіби шет тілін оқыту үшін қажетті шаралардың 
қолға алынуына;

- Университетке бөлінген 2010 жылғы 
инвестициялық бюджеттен және Қазақстан Ре-
спубликасы бюджетінен 500 кісілік жатақхана 
ғимараты мен бір оқу ғимараты және Түркия 
Республикасы бюджетінен Орталық Кітапхана 
ғимаратының құрылуына;

рұқсат беретін  шешімдер қабылданды.

Мәжілісте, Өкілетті кеңес басқармасы мен 
Ректораттың бірлесе дайындаған Евразия 
ғылыми-зерттеу институтының Ережесі және 
бұдан алдын дайындалған ТүрТЕП ұйымы мен 
қызметінің Ережесі, Өкілетті кеңес басқармасы 
қызметкерлерінің Ережесі мен Қаржылық 
бақылау Ережесіне енгізілген кейбір өзгертулер 
мен толықтырулар қабылданды.

касы арасындағы Стратегиялық ынтымақтастық 
жөніндегі келісімге қол қойылуы. Бұл 
келісімдердің қазақ-түрік достығының символы 
ретінде, университетімізге жүктеп отырған үлкен 
бір жауапкершілігін сезінудеміз және бұл жолда 
жүктелген міндеттемелерді ең жақсы, өте жоғары 
тәсілдермен шешуге күш салатын боламыз,” – 
деді.

Професссор-доктор Осман Хората сөзін Өкілетті 
кеңестің 34-мәжілісінен бұл күнге дейінгі 6 айлық 
мерзіміндегі жасалған жұмыстарды қысқаша ба-
яндаумен аяқтады.

Өкілетті кеңес төрағасынан кейін сөз алған 
университетіміз ректоры, техн.ғ.д., профес-
сор Лесбек Тәшімов 2008-2009 оқу жылының 
қорытындысы туралы баяндама жасады. 
Алдыңғы мәжілістерде қабылданған Өкілетті 
кеңес қаулыларының жүзеге асуын және уни-
верситетке қатысты ілгерілеушіліктер жөнінде 
Өкілетті кеңеске мәліметтер берді.

Бұдан кейін, мәжілістің күнтәртібі бойынша 
мәселелер қаралды.

Өкілетті кеңестің 35-мәжілісінде қабылданған 
қаулылардың бірқатары төмендегідей:

- Университетімізге қатысты, Еуропа аймағы 
және бұл аймақта жасайтын көптеген Түркі 
тілдес елдер мен қауымдардың тарихи, 
әлеуметтік-мәдени, саяси және экономикалық 
құрылымы тұрғысында ғылыми ізденістер мен 
зерттеулер жасау, бұл саладағы жобаларды 
жоспарлау, қолдау, аймақтың тарихи және 
мәдени мұрасының қорғалуына, аймақтағы 
бейбітшілік пен ынтымақтастықтың іргесін 
нығайту мақсатында Алматы қаласында Евра-
зия ғылыми-зерттеу институтының құрылуына;

işbirliğinin tesisine katkıda bulunmak ama-
cıyla, faaliyetlerini Almatı’da bulunan binada 
yürütmek üzere Avrasya Araştırma Enstitü-
sü kurulmasına,

• Yurt içi ve yurt dışında üniversitemizin tanıtı-
mına dönük bir çalışma başlatılmasına,

• 2009-2013 yılları arasını kapsayan üniversi-
temiz Stratejik Planının 2010 yılı başından 
itibaren uygulamaya konulmasına,

• İyi bir mesleki yabancı dil eğitimi için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına,

• Kazakistan Cumhuriyeti bütçesinden 500 kişi-
lik yurt binası ile Türkiye Cumhuriyeti bütçesin-
den Merkez Kütüphane binasının yapılmasına, 
karar verildi.

Toplantıda, Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Rek-
törlüğün işbirliğiyle yeni hazırlanan; Avrasya 
Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği ile daha önce 
çıkarılmış olan TÜRTEP Teşkilat ve İşleyiş Yö-
netmeliği, MHB Personel Yönetmeliği ile Mali 
Denetim Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde 
yapılan değişiklikler kabul edildi.
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Cambridge Üniversitesi ile ortaklaşa uluslararası sempozyum:

“İslam Uygarlığı ve Kazakistan’daki
  Dinî Meseleler”

Üniversitemiz ile Cambridge Üniversitesi’nin 
birlikte düzenlediği “Uluslararası İslam Uygarlığı 
ve Kazakistan’daki Dinî Meseleler” adlı ulus-
lararası sempozyum, 4 Kasım 2009 tarihinde 
Türkistan merkez yerleşkesinde yapıldı.

Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. 
Osman Horata ile Kazakistan Eğitim ve Bilim 
Bakanı ve aynı zamanda Mütevelli Heyet üye-
miz olan Janseyit Tüymebayev’in de konuş-
macı olarak katıldığı sempozyuma Kazakistan, 
Türkiye, İngiltere, İtalya ve İspanya’dan 48 bilim 
adamı katıldı.

Konferansın açış konuşmasını yapan Janseyit 
Tüymebayev; “…Din, büyük bir varlıktır. Teme-
lini dinî inançlar oluşturur. İnanç, insanı basa-
mak basamak ileri sürükleyen esas kuvvettir. 
İnancın bulunmadığı bir ortamda hiçbir şey 
elde edilemez veyahut inançsızlık ile bir geliş-
me sağlanamaz.

Dinî gelişme, Kazakistan’ın bağımsızlığının 
önemli göstergelerinden biridir. Dine ve dinin 
toplumdaki önemine karşı görüşler tamamen 
değiştirilmelidir.

Hiçbir devlette siyasi kurumlar halkı birleştirme ve 
manevi yönden eğitmede din kadar etkili olamaz.

“…Din, büyük bir 
varlıktır. Temelini dinî 

inançlar oluşturur. 
İnanç, insanı 

basamak basamak 
ileri sürükleyen esas 

kuvvettir. İnancın 
bulunmadığı bir 
ortamda hiçbir 

şey elde edilemez 
veyahut inançsızlık 

ile bir gelişme 
sağlanamaz.
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Bu yıldan itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Eği-
tim ve Bilim Bakanlığı kararıyla bütün okullarda 
“din bilgisi” dersi zorunlu olarak okutulmaya 
başlanmıştır. Çünkü din, bilim ve medeniyetin 
önemli bir unsuru ve köküdür. Bu gerçeği ge-
lecek nesillere öğretmek bizim için bir görev-
dir…” dedi.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata da yaptığı açış konuşmasında şunları 
söyledi: “Üniversitemizle Cambridge Üniver-
sitesi arasında düzenlenen “İslam Uygarlığı ve 
Kazakistan’daki Dinî Meseleler” konulu sem-
pozyum vesilesiyle, sizleri Ahmet Yesevi’nin 
adını taşıyan bir üniversitede misafir etmekten 
büyük bir onur duyuyoruz.

Bu sempozyumu, öncelikle üniversitemizin 
eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, gerçek-
leştirdiği uluslararası toplantılarla, uluslararası 
saygınlıkta bir üniversite olma yolunda ilerle-
meye devam ettiğini göstermesi açısından, son 
derece önemli buluyorum.

Bilindiği gibi bu topraklar, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin ve büyük bir kitleyi ve coğrafyayı 
etkileyen bir düşünce sisteminin doğduğu bir 
merkezdir. Bu düşünce sisteminin, felsefi, sos-
yolojik, tarihî ve güncel boyutuyla araştırılması 
konusunda en büyük sorumluluk, Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’ne düşmektedir. Bu toplantı da, 
bu çerçevede üniversitemizin gerçekleştirdiği 
önemli bir faaliyettir.”

Horata, konuşmasını şöyle tamamladı: “İbn 
Sina, Farabi, Beyrunî gibi bilginlerle Ahmet Ye-
sevi, Yunus Emre ve Mevlânâ gibi sûfiler, Türk-
leri büyük kültür ve medeniyetlere taşıyan ge-
lişmelerin tohumlarını eken, Türk Rönesansının 
önünü açan düşünürlerdir.

Sanayileşme süreciyle birlikte, her şeyin akıl ve 
bilimle sınırlandırılması, insanın bilgi ve teknolo-
jiye esir olması hayatı tekdüzeleştirmiş ve insanî 
duyguların geri plana atılmasına sebep olmuş-
tur. Günümüzde, buna tepki olarak insanı yeni-
den hayatın merkezine alan, insani hasletlere, 
aklın yanında sezgiye ve duyguya yani gönüle 
de önem veren yaklaşımlar tekrar revaç bulma-
ya başlamıştır.

Çünkü 13. yüzyıl mutasavvıfı Mevlânâ’nın de-
diği gibi;

"Bu topraklar, 
büyük bir kitleyi ve 
coğrafyayı etkileyen 
bir düşünce 
sisteminin doğduğu 
bir merkezdir. 
Bu düşünce 
sisteminin, felsefi, 
sosyolojik, tarihî ve 
güncel boyutuyla 
araştırılması 
konusunda en 
büyük sorumluluk, 
Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne 
düşmektedir."

Topraktan yeşeren gül bahçesi yok olur,
Gönülden yeşeren gül bahçesi ne hoştur.

Ahmet Yesevi de, toprakta değil gönül bah-
çesinde güller yetiştiren bir sufidir ve bu gül-
ler, güzelliğini ve kokusunu korumaya devam 
etmektedir.”

Sempozyumda Çimkent Bölge Valisi A. Mir-
zahmedov da bir konuşma yaptı. Mirzahmedov 
yaptığı konuşmada; “…halkın millî ve manevî 
birliğini korumak ve yerleşmesini sağlamak en 
başta gelen görevimizdir. Kazakistan’da farklı 
dinî inançlara hoşgörüyle yaklaşılmaktadır. Çok 
uluslu ve çok dinli ülkelerde olması gereken de 
budur. Çünkü her topluluğun kendi inançlarını, 
gelenek ve göreneklerini yaşaması en tabii hak-
kıdır…” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. Sak-
sena, Dr. Stefen Fennel, Prof. Aptin Hanba-
gi de birer konuşma yaptılar. Konuşmacılar, 
Kazakistan’ın dinî yapısı, din ile ilgili yeni geliş-
meler, geleceğe yönelik planlar ve günümüzde 
yaşanan kimi problemlere değindiler. Protokol 
konuşmaları dışında altı tebliğin sunulduğu ilk 
oturumdaki genel tema, Kazakistan’ın ve Orta 
Asya’nın geçmişindeki tasavvufî hareketler 
oldu.

Sempozyum aynı gün öğleden sonra ise, tebliğ 
sayısı çok olduğu için üç ayrı oturum halinde 
devam etti. “Tasavvuf ve Hoca Ahmet Yesevi” 
başlıklı birinci oturumda başta Ahmet Yesevi ol-
mak üzere tarihimizdeki meşhur mutasavvıflar 
ve tasavvuf meseleleri konuşuldu. İkinci oturu-
mun konusu “İslam Uygarlığı ile Tarihi ve Orta 
Asya Tarihindeki Dinî ve Felsefî Gelişmeler ile 
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“Kazakistan’da 
farklı dinî inançlara 

hoşgörüyle 
yaklaşılmaktadır. 

Çok uluslu ve 
çok dinli ülkelerde 
olması gereken de 
budur. Çünkü her 
topluluğun kendi 

inançlarını, gelenek ve 
göreneklerini yaşaması 

en tabii hakkıdır…”

Günümüze Yansımaları” idi. “Kazakistan’daki 
Din Eğitimi Meselesi” adlı üçüncü oturumda da 
Kazakistan’daki dinî gruplar arasında barışın 
sağlanması ve din eğitiminin geleceği konuları 
ele alındı.

Sempozyuma katılan bilim adamları ortak ka-
naatlerini şu şekilde ifade ettiler: Konferans-
ta ileri sürülen fikirler de göstermiştir ki; din 
Kazakistan’ın bir gerçeğidir. Başta nüfusun 
%65’ini oluşturan Müslümanlar olmak üzere 
bütün din ve inanç mensupları barış ve birbiri 
ile yakın ilişkiler içinde yaşamak istemektedir-
ler. Bu noktada dinin önemi daha da iyi anla-
şılmaktadır. Aşırı dinî akımlar gibi çağdaş dün-
yanın yaşadığı problemler elbette bu ülkede de 
yaşanmaktadır. Ancak modernleşmekte olan 
Kazakistan bundan sonra bu mesele üzerinde 

bilimsel araştırmalara daha fazla önem vere-
cektir. Bu konferans bunu bir kez daha gös-
termiştir.

Kapanış konuşmasını yapan Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mahir Nakip; Türkistan bölgesinin Asya’nın 
dinî hareketliliğinde bir köşe taşı, bir merkez 
olduğunu belirterek, üniversite olarak böylesi 
önemli bir konuda düzenlenen sempozyuma 
ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. 
Nakip, Cambridge Üniversitesi’ne ve değişik 
ülkelerden gelen katılımcılara teşekkür etti ve 
ortaya konan bilimsel bilgilerin yeni çalışmalara 
kaynaklık etmesini temenni ettiğini söyledi.

Gün boyunca devam eden sempozyum son-
rası Üniversitemiz Türk Dünyası Dans ve Müzik 
Grubu tarafından gösteriler sahnelendi.
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Üniversitemiz  
"9. Türk Dünyası 
Ekonomi, Bilişim ve 
Kültür Forumu”nda 
üst düzeyde temsil  
edildi

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Hacettepe Üni-
versitesi tarafından düzenlenen “9. Türk Dünyası 
Ekonomi, Bilim ve Kültür Forumu”na Türkiye, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Gagavuz Özerk Bölgesi’nden 
üst düzey yetkililer ve bilim adamları katıldı. Müte-
velli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata ve 
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip’in 
birer bildiri ile katıldığı Forum, 11-13 Aralık 2009 
tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Foruma, “Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ortak Devlet 
Üniversitesi: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi” adlı bildiri ile katılan Horata, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki ilk ortak üniversitesi 
olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni, kuruluş amacı ve 
gelişimi açısından değerlendirdi ve bundan sonraki 
benzer teşebbüsler için bu tecrübenin ışığında bazı 
önerilerde bulundu. Bu tür kurumların, bilgi payla-
şımı, insani ve politik amaçlarla kurulabildiğini, fakat 
konu üniversite olunca, önceliğin bilgi paylaşımı ol-
ması gerektiğini, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, 
öncelikle ortak tarihi ve kültürel değerler sebebiyle, 
Türk Cumhuriyetlerine zor dönemlerinde uzatılan 
mütevazi fakat anlamlı bir dost eli olduğunu belirt-
ti. Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip de, Yard. 
Doç. Dr. İlhami Vural ile birlikte hazırladıkları “Güney 
Kazakistan Tüketicisinin Yaşam Biçimi” isimli bildi-
risini sundu. Nakip, Güney Kazakistan pazarının 
yaşam biçimine göre bölümlendirilebilirliğini istatis-
tiksel tekniklerle gösterdi ve her pazar bölümünün 
demografik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Üniversitemiz ve Manas Üniversitesi işbirliğiyle 
02-03 Nisan 2010 tarihinde Kırgızistan’ın baş-
kenti Bişkek’te “Global Mali Kriz Konferansı” 
düzenleniyor.

Konferansın konusu, “kriz yönetimi, kriz orta-
mında üretim stratejileri ve pazarlama, finansal 
kriz ve işletme finansmanı ve krizin ülke ekono-
mileri üzerine etkileri” olarak belirlendi.

Koordinasyonu üniversitemiz Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip ile Manas Üniversitesi 
İİBF Dekanı Prof. Dr. Kasım Karahan tarafından 
yürütülecek olan konferansta, Üniversitemiz ve 
Manas Üniversitesi başta olmak üzere Kaza-
kistan ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden 
25 akademisyen, bilim kurulunda görev alıyor.

Katılımın ücretsiz olacağı konferansa kayıt yap-
tırmak yeterli olacak. Kayıtlar internet üzerinden 
globalmalikriz@gmail.com adresinden yapılabi-
lecek. Bu amaçla, ilgilenenlerin söz konusu ad-
rese e-posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Konaklama ve yol giderlerini katılımcıların ken-
dilerinin karşılayacağı konferans için bir web 
sitesi de oluşturuldu. Konferansla ilgili her türlü 
bilgiye www.globalmalikriz.net internet adresi 
üzerinden ulaşmak mümkün.

Üniversitemiz ve 
Manas Üniversitesi  
işbirliğiyle
“Global Mali Kriz 
Konferansı”
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Üniversitemiz Türkoloji Araştırma Enstitüsü tara-
fından 26-27 Kasım 2009 tarihinde Kazakistan’ın 
büyük ozanlarından Maylıkoja Cultankojaulı’nın 
doğumunun 175. yıldönümü münasebeti ile ‘Ka-
zak Edebiyatında Kitabî Ozanlar Geleneği’ ko-
nulu konferans düzenlendi. Oturum başkanlığını 
Doç. Dr. Dosay Kenjetay’ın yaptığı konferansın 
açılışında, Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, 
Kazak Edebiyatının tanınmış âlimlerinden Rah-
mankul Berdibayev, Kazak ozanları konusunda 
önemli çalışmaları olan Prof. Dr. Ötegen Kümis-
baev, Prof. Dr. Temirhan Tebegenov ile Kazak Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Saparbek 
Ergöbek birer konuşma yaptılar. Prof. Dr. Mahir 
Nakip, Maylıkoja Cultankojaulı’nun hayatı hak-
kında kısa bilgi vererek başladığı konuşmasının 
sonunda; “Zamanımızın güncel meselelerini bun-
dan 175 yıl önce dile getiren, eserlerinde işleyen 
Maylıkoja’nın şiirleri, günümüz için de son derece 
büyük öneme haiz olup, güncelliğini yitirmeden 
genç nesillere örnek olabilecek türdendir.” dedi.

Açılışta konuşan Rahmankul Berdibayev de; ‘Gü-
listan Bülbülleri’ adlı eserinin Kazak halk ozanları 
konusundaki ilk çalışma olduğunu, o dönemde 
böyle çalışmaların yapılmasının zorluğunu hatır-
lattı. Berdibayev, Kazak Sözlü Edebiyatının çeşitli 
zenginliklerle dolu olduğunu, ama zaman geçtik-
çe kullanılmadığından unutulur hale geldiğini belir-
terek, gerekli araştırmaların bir ân önce yapılarak 
Kazak Sözlü Edebiyatının su yüzüne çıkarılması 
gerektiğini söyledi. Açılış konuşmalarından sonra 
değişik üniversitelerden gelen ilim adamları bildi-
rilerini sundular. Kapanış konuşmasının ardından 
düzenlenen konserle program sona erdi.

Üniversitemizde Türkiye’de eğitim imkânları ve 
şartlarının anlatıldığı bir konferans düzenlendi. 
T.C. Kazakistan Büyükelçiliği Eğitim İşleri Müşa-
viri Dr. Kadir Çetin’in konuşmacı olarak katıldığı 
program, 05 Aralık 2009 Cumartesi günü ger-
çekleştirildi.

Öğrenciler başta olmak üzere velilerin de ilgi 
gösterdiği programda, Dr. Kadir Çetin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Türk devlet ve topluluklarına yö-
nelik eğitim çalışmalarını anlattı. Bu çerçevede 
her yıl onlarca öğrencinin kimi burslu, kimi kendi 
imkânları ile Türkiye’de eğitim gördüğünü söyle-
yen Çetin, Türkiye’de eğitim için takip edilmesi 
gereken işlemleri, müracaat yerlerini ve şartlarını 
açıkladı.

Toplantı sonrası öğrenci ve velilerin sorularını tek 
tek cevaplayan Çetin, gösterilen ilginin kendisini 
mutlu ettiğini ifade ederek bu tür toplantıların her 
yıl düzenlenmesi için çalışacaklarını söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ise, Dr. Kadir 
Çetin’e teşekkür ederek, burada liseli, üniversi-
teli pek çok öğrenci ve velinin kendilerinden bilgi 
almaya çalıştığını, Rektörlük olarak bilginin kay-
nağını davet ettiklerini, böylece öğrenci ve velile-
rin doğru bilgilenmelerini amaçladıklarını belirtti.

“Kazak Edebiyatında 
  Kitabî Ozanlar  
  Geleneği"  konferansı

“Türkiye'de Eğitim" 
konulu konferans
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Türkistan
Mütevelli Heyet Başkanı 20 aylık 
faaliyetlerini anlattı
Mütevelli Heyetin 35. toplantısı sebebiyle 
Türkistan’da bulunan Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Prof. Dr. Osman Horata, üniversite 
personeline yönelik bir bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.

2 Kasım 2009 Pazartesi günü yapılan toplantı-
ya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Ta-
şimov başta olmak üzere, Rektör Vekili, Rek-
tör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları 
ve öğretim üyeleri katıldı.

Mütevelli Heyetine Mart 2008 tarihinde yapılan 
atamalardan sonra aradan geçen yaklaşık 20 
aylık sürecin değerlendirildiği toplantıda Baş-
kan Horata; toplantının amacının, üniversite ile 
ilgili son gelişmeleri paylaşmak, geçen 20 ay-
lık süre zarfında Mütevelli Heyeti olarak neler 
yapıldığını kısaca hatırlatmak ve önümüzdeki 
dönemde yapılacak faaliyetlerle ilgili görüş alış 
verişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Horata, özetle şunları söyledi:

“Mütevelli Heyet Başkanlığına atanmamızın 
üzerinden yaklaşık olarak 20 ay geçti. Bu süre 
içinde, başta Rektörümüz ve Rektör Vekili-
miz olmak üzere, bütün arkadaşlarımızla son 
derece verimli bir çalışma dönemine girdik. 
Üniversitemizin sorunlarının üzerine cesaretle 
gittik ve sorunların çözümü konusunda büyük 
bir mesafe kat ettik.

Bu süreçte, 21-22 Ekim 2009’da gerçekleşen 
iki ülke Cumhurbaşkanlarının Ankara zirvesin-
de üniversitemizde yeni bir süreci başlatan 
İşbirliği Anlaşmasını imzalandı. Üniversitemiz 
için hayırlı olsun!” dedi.

Konuşmasına, Atatürk’ün Türk Millî Mücade-
lesini başlatmak üzere geldiği Samsun’a çık-
madan on yıl öncesinde söylediği sözlerinden 
örnek vererek devam eden Horata, “Amacı-
mız, hiç kimsenin önünde eğilmeden, hiç kim-
seyi aldatmadan, üniversitemiz ve Türk-Kazak 
dostluğu adına faydalı olan ne ise cesaretle 
onu yapmak oldu. Çünkü üniversiteye yapaca-
ğımız her katkının, başta Türk-Kazak dostluğu 
olmak üzere bütün Türk devlet ve toplulukları 
arasındaki dostluğa katkı olacağını; yapaca-
ğımız her yanlışın da, sadece üniversitemize 
değil bu dostluk köprülerine zarar vereceğini 

Mütevelli Heyet 
Başkanlığına 
atanmamızın 
üzerinden yaklaşık 
olarak 
20 ay geçti. Bu 
süre içinde, başta 
Rektörümüz ve 
Rektör Vekilimiz 
olmak üzere, bütün 
arkadaşlarımızla 
son derece 
verimli bir çalışma 
dönemine girdik. 
Üniversitemizin 
sorunlarının üzerine 
cesaretle gittik ve 
sorunların çözümü 
konusunda büyük 
bir mesafe kat ettik.

Bilgilendirme ve tanıtım toplantıları
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Üniversitenin üst 
yönetimini temsil 

eden Mütevelli Heyeti 
Başkanlığı olarak, 
temel görevimiz; 

üniversitemizin, hukuki, 
mali sorunlarına, 

alt yapı sorunlarına 
çözüm bulmak ve 

üniversitemizin kuruluş 
misyonuna uygun 

bir şekilde gelişimini 
sağlamak için icrada 
yer alan yöneticilerle 

yakın bir işbirliği içinde 
olmaktır.
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temizin kuruluş misyonuna uygun bir şekilde 
gelişimini sağlamak için icrada yer alan yöne-
ticilerle yakın bir işbirliği içinde olmaktır.

Üniversitede en büyük görev ise, şüphesiz siz 
değerli yöneticilere ve öğretim üyelerine düş-
mektedir.” diyen Horata, konuşmasının deva-
mında 20 aylık süreçte yapılanları kısaca anlattı.

Horata, konuşmasını, “Bundan sonraki amacı-
mız, gerek akademik ve idari, gerekse eğitim-
öğretim yapısı bakımından, üniversitemizin her 
alanda evrensel standartları yakalaması için 
gerekli adımları cesaretle atmak, kısa sürede 
üniversitemizin alt yapı eksiklerini tamamlamak 
ve Ahmet Yesevi Üniversitesini Türk-Kazak 
işbirliğine yaraşır bir şekilde uluslararası say-
gınlıkta bir üniversite hâline getirmektir.” diye 
tamamladı.

biliyoruz. Bizler, bunun bilinciyle, bu ağır yü-
kün sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

Mütevelli Heyet Başkanı olarak, bu ağır yükün 
sorumluluğuyla, görev ve yetkilerimi Tüzük 
çerçevesinde ve kurum hiyerarşisini gözete-
rek kullanmaya özel bir dikkat sarf ettim. Her 
iki ülkeyi liyakat ile temsil noktasında zaafiyet 
gördüğümde ise cesaretle gereğini yapmaya, 
adil, hukuki kararlar vermeye çalıştım. Kısaca-
sı, temsil ettiğimiz ülkelerimize karşı sorumlu-
luğumuzun gereğini en iyi şekilde yerine getir-
me çabası içinde oldum. Bundan sonraki gö-
rev sürem için de bu böyle devam edecektir.

Üniversitenin üst yönetimini temsil eden Müte-
velli Heyeti Başkanlığı olarak, temel görevimiz; 
üniversitemizin, hukuki, mali sorunlarına, alt 
yapı sorunlarına çözüm bulmak ve üniversi-
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Kazak-Türk İşadamları Derneği (KATİAD) ile 
üniversitemizin faaliyetleri ve yeni vizyonu ko-
nusunda 14 Kasım 2009 tarihinde Almatı’da 
bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda ilk konuşmayı Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. Mahir Nakip yaptı. Nakip, üniversi-
temizin akademik, fiziksel, idari ve mali yapısı 
hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Son 
birbuçuk yıl zarfında akademik ve idari saha-
da yapılan değişiklikler ile üniversitenin yeni 

misyon ve vizyonunu anlattı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Dr. Adnan 
Tekşen ise, bir durum değerlendirmesi yaptı. 
Tekşen, bu yıldan başlayarak KATİAD üyeleri 
ile daha yakın işbirliği yapılacağını söyledi.

Kapanış konuşmasını yapan KATİAD Baş-
kan Vekili Buğra Kavuncu, Rektör Vekilimize 
ve Rektör Yardımcımıza teşekkür ederek, 
KATİAD’ın Ahmet Yesevi Üniversitesi ile her 
türlü işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Almatı

Rektör Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen, 25 Kasım 2009 günü Astana Intercontinental Otel’de 
Türkiye’nin Kazakistan Büyükelçisi Atilla Günay başta olmak üzere, elçilik müşavirleri, TİKA tem-
silcisi Ömer Kocaman, işadamları ve gazetecilerden oluşan bir gruba, üniversitemizi tanıtan bir 
sunum yaptı.

Büyükelçi Günay, üniversitede kısa sürede atılan adımlar ve sağlanan başarıları öğrenmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Günay, en kısa zamanda üniversiteyi ziyaret edeceğini belirterek, Üniversiteye, büyükelçilik olarak 
gerekli desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Astana
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Üniversitemizle, Hacettepe ve Gazi 
Üniversiteleri arasında toplantılar

AHEK (Ahmet Yesevi-Hacettepe Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu), 
2009 yılı ikinci toplantısını 24 Eylül 2009 tarihinde Ankara’da 
yaptı. Toplantıya, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Kazdağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Ünal, 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Bakıtcan Junisov 
ve Tıp Fakültesi Hastanemiz kurucu başhekimi ve Sağlık İşleri 

AGEK (Ahmet Yesevi-Gazi Üniversitesi Eşgü-
düm Kurulu), 2009 yılı ikinci toplantısını 12 Ekim 
2009 tarihinde Ankara’da yaptı. Toplantıya Gazi 
Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Bahtiyar 
Akyılmaz ile Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. 
Mahir Nakip ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taljan 
Rayimberdiyev katıldı. Toplantı öncesinde Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan’ı ma-
kamında ziyaret eden Nakip ve Rayimberdiyev, 
protokolün imzalanmasının ardından yapılan 
faaliyetlerle ilgili bilgi verdiler, görüş alışverişinde 
bulundular. Prof. Dr. Rıza Ayhan, ziyaret anısına 
konuklara birer plaket takdim etti.

AGEK toplantısında, yüksek lisans ve doktora 
programına başlayan öğrencilerimizin durumla-
rı değerlendirildi. Ayrıca, üniversitemizde görev 

Üniversitemizle Hacettepe ve Gazi Üniversitesi arasında Mart 2009 ayında imzalanan 
Uluslararası İşbirliği Protokolü uyarınca ortak eğitim etkinliklerinin koordinasyonu ve 
eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla AYÜ-Hacettepe Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu 
(AHEK) ve AYÜ-Gazi Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu (AGEK) oluşturulmuş ve ilk toplantıları 
Haziran 2009 ayında Türkistan’da gerçekleştirilmişti.

AYÜ-Hacettepe Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu toplantısı
Danışmanı Op. Dr. Osman Acar 
katıldı.

Toplantıda; ihtiyaç duyulan ko-
nularda kurslar düzenlenmesi, 
bunun için ilk olarak Acil Tıp 
Kursu’nun 2010 yılı içerisin-
de Türkistan’da yapılması ka-
rarlaştırıldı. Üniversitemiz Tıp 
Fakültesinin ihtiyaç duyduğu 
bölümlerde Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi öğretim üye-
leri tarafından eğitim desteği 
sağlanması ve 2010 yılı içerisin-
de Türkistan’da uluslararası bir 
sempozyum düzenlenmesi gibi 
önemli kararların alındığı toplan-
tıda, iki üniversite arasındaki iş 
birliğinin artarak devam etmesi 
temennisinde bulunuldu.

AYÜ-Gazi Üniversitesi Eşgüdüm Kurulu toplantısı

yapan İngilizce ve Türkçe okutmanlarına kurslar 
düzenlenmesi, İşletme, iktisat ve uluslararası ilişki-
ler bölümü öğrencileri ile Tıp Fakültesinin Türkiyeli 
öğrencilerine yaz aylarında staj imkânı sağlanması, 
2010 yılı içerisinde Türkistan ve Ankara’da ulusla-
rarası ilişkiler alanında bir sempozyum düzenlen-
mesi gibi önemli kararlar alındı.
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TÜRTEP’te görev 
değişikliği
Prof. Dr. Mustafa Tan, 
TÜRTEP Başkanlığına 
atandı
Üniversitemiz Türkistan Uzaktan 
Eğitim Fakültesi, Türkiye Türkçesiyle 
Eğitim Programları (TÜRTEP) Baş-
kanlığına, Gazi Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Mustafa Tan atandı. 
Prof. Tan, bir süredir TÜRTEP’de da-
nışman olarak görev yapıyordu.

Prof. Dr. Bilal Güneş ve 
Doç. Dr. Mustafa Karadağ 
Başkan Yardımcılığına 
atandı
TÜRTEP Akademik Başkan yardım-
cılığına yine Gazi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Bilal Güneş, Teknik ve İdari 
Başkan Yardımcılığına ise Doç. Dr. 
Mustafa Karadağ getirildiler.

Prof. Dr. Mustafa Tan, 1948 Yılında 
Karaman’da doğdu. 1968 yılında An-
kara Fen Fakültesi, Fizik Bölümünden 
ve Ankara Yüksek Öğretmen Oku-
lundan mezun oldu. Erzurum Atatürk 
Üniversitesine asistan oldu ve 1976 
yılında doktorasını tamamladı. 1979-
1981 yılları arasında ABD Atlanta’da 

Georgia Institute of Technology’de çalıştı. 1983 yılında do-
çent oldu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fa-
kültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 1989 yılında Gazi Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesine profesör olarak atandı.

1995-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakülte-
si Dekanlığı yaptı. Prof. Dr. Mustafa Tan, ayrıca TÜBİTAK 
Temel Bilimler Grup üyeliği, TUBİTAK (BİDEB) Başkan Da-
nışmanlığı, MEB, Eğitim Programları Danışmanlığı ve ABD-
Türkiye Fulbright üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Prof. 
Tan, evli ve üç çocuk babasıdır.

PROF.DR. MUSTAFA TAN

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, YÖK üye-
liğine atandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevinin yanı sıra, üniversite-
miz Mütevelli Heyet üyeliği görevlerini de sürdüren Sayın İsen’in YÖK 
üyeliğine atanması ile ilgili karar, 17 Ekim 2009 gün ve 27379 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sayın İsen’e bu görevinde de üstün başarılar diliyor, kendisini tebrik 
ediyoruz.

Mütevelli Heyet Üyemiz 
Prof. Dr. Mustafa İsen
YÖK Üyeliğine atandı
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Prof. Dr. 
Mahir Nakip’e 
Kazakistan’da ödül
Üniversitemiz Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip, Kazakistan 
Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı nişanı ile ödüllendirildi.

“4 Ekim-Öğretmenler Günü (Ustazdar Küni)” 
Üniversitemizde büyük bir coşkuyla kutlandı.

"Öğretmenler Günü" dolayısıyla Üniversitemiz 
merkez yerleşkesi Kültür Merkezi’nde bir prog-
ram düzenlendi.

Türkiye ve Kazakistan millî marşlarının okunması 
ile başlayan programda Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov ve Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mahir Nakip, günün anlam ve önemi üzerine 
birer konuşma yaptılar. Daha sonra ödül töreni-
ne geçildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşi-
mov, “Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim-Öğretim 
Etkinlikleri Değerli Öğretim Üyesi” nişanını, Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip’in göğsüne taktı. 
Bu ödül, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abilha-
yır Bahtıbayev’e de verildi.

Programda ayrıca eğitim-öğretimin gelişimine 
katkılarından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Eği-
tim ve Bilim Bakanlığı “Ibıray Altınsarin” ödülleri 
de dağıtıldı.

Ödül alan öğretim üyeleri arasında, Türkiye tara-
fından Doç. Dr. Kemal Kantarcı, Doç. Dr. Derviş 
Kılınçkaya ve Prof. Dr. İsmail Çalışkan da vardı.

Programın son bölümünde, Üniversitemiz sanat 
topluluğunun sergilediği oyun ve sanatçıların 
seslendirdiği şarkılar beğeniyle izlendi.
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Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Les-
bek Taşimov, Türk Dünyası Sanat-
çılar ve Yazarlar Vakfı (TÜRKSAV) 
tarafından “Türk Dünyası Hizmet 
Ödülü”ne lâyık görüldü. Taşimov, 
ödülünü, Ankara’da düzenlenen 
bir törenle aldı.

Taşimov’a ödül, Türk dünyasında 
matematik biliminin yaygınlaştırıl-
ması yönünde eserleri ve etkileri 

dolayısıyla verildi.

TÜRKSAV tarafından 24 Ekim 
2009 tarihinde Ankara’da dü-
zenlenen ve Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata’nın da hazır bulundu-

ğu törende Rektör Taşimov’a ödülünü Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak takdim etti.

Taşimov’u, aldığı bu ödülden dolayı kutluyor, ba-
şarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Prof. Dr. 
Lesbek Taşimov’a
“Türk Dünyası 
Hizmet Ödülü”
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19-21 Kasım 2009 da, Güney Kazakistan Va-
liliği ile Eyalet Kültür Müdürlüğü’nün himaye-
sinde düzenlenen Moda Tasarım Yarışması, 
Eyalet Opera ve Bale salonunda yapıldı. Ya-
rışma, Eyalet içinde moda tasarımında yete-
nekli gençleri seçmek ve bu gençlerin moda 
alanında yetişmesine yardımcı olmak için “Yö-
resel, Lüks, Yaratıcı ve Megapolis” dallarında 
düzenlendi. Üniversitemiz Spor ve Sanat Fa-
kültesi ‘’Tasarım ve Resim Sanatı’’ bölümünün 
öğretim görevlileri ve öğrencileri de yarışmada 
yeteneklerini sergiledi.

Üniversitemiz Tasarım Bölümü 3. sınıf öğren-
cileri Yaratıcı Modeller dalında ‘’Bozkır Şa-
manları’’ tasarımıyla ikincilik koltuğuna otur-
du. Üniversitemizi temsilen, Spor ve Sanat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Zaimoğlu ve Bilim Uzmanı M. Azieva 
da defilede de hazır bulundular.

Eyalet kapsamında yapılan yarışma oldukça 
renkli geçti. Tasarlanan giyimleri Üniversite-
miz öğrencilerinden Vahdet Tarakçı, S. Ça-
ğatay Kariper, Y. Ulvi Uzun podyumda başarı 
ile sergilediler. Yarışmada son olarak bütün 
katılımcılara sertifikalar verildi.

Üniversitemize Astana’dan ödül
Kazakistan’ın Başkenti Astana’da 
2 Aralık 2009 tarihinde “Parz 
2009” adı altında bir ödül töreni 
düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı  Nur-
sultan Nazarbayev’in de katıldığı 
ödül töreninde ekonomik krize 
rağmen Kazakistan’da 2009 yılı 
içerisinde sosyal yardımlarda bu-
lunan 144 kurum ve kuruluşa ödül 
ve teşekkür belgeleri verildi.

İlk ödülleri daha çok petrol, gaz ve 
inşaat şirketleri alırken, 144 kuru-

luşun içine girmeyi başaran tek eğitim kurumu Üniversitemiz 
oldu.

Teşekkür Belgesini Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip, 
Kazakistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanı G. 
Abdıkalıkova’dan aldı.

Güney Kazakistan defilesinde 
öğrencilerimize tasarım ödülü
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Türkiye’deki stajlarını tamamlayarak Kazakistan’a 
dönecek olan Turizm Bölümü öğrencilerimiz için 
düzenlenen programa katılmak üzere Alanya’ya 
giden Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, Akdeniz Üniversitesi’nde görüşme 
yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörünün şehir dışında 
olması nedeniyle evsahipliğini Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Abid Demircan’ın yaptığı ziyarette 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir 
Deniz ile Rektör Danışmanı ve aynı zamanda 
Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin 
Süleymanlar da hazır bulundu.

Prof. Dr. Horata, görüşmenin amacının; bundan 
bir süre önce üniversitemizin iki dekanının Akdeniz 
Üniversitesi Rektörlüğünce misafir edilmesi vesile-
siyle kendilerine teşekkür etmek, ayrıca üniversite-
lerimiz arasında yapılabilecek işbirliği konuları ile ilgili 
görüş alış-verişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Abid Demircan da, Türk Dünyasının ilk ortak dev-
let üniversitesi olan Ahmet Yesevi Üniversitesinin 
Mütevelli Heyet Başkanını üniversitelerinde gör-
mekten memnuniyet duyduklarını, Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin başarılı çalışmalarını yakından ta-
kip ettiklerini ve üniversitelerimiz arasında işbirliği 
yapılmasının öneminden bahisle, Tıp Fakültesi 
Hastanesi hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda 
her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Horata, daha sonra Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Deniz’i de ma-
kamında ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Başkanımızdan  
Akdeniz Üniversitesine ziyaret

Dekanlarımız 
Akdeniz Üniversitesine misafir oldular

Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi Dekanı Boraj 
Mirzaliyev ile Tarih Fakültesi Dekanı Köpjasar Je-
dibayev, Akdeniz Üniversitesi’nde incelemelerde 
bulunmak üzere 21 Temmuz-01 Ağustos 2009 
tarihleri arasında Türkiye’ye geldiler.

Akdeniz Üniversitesi’nin davetlisi olarak Antalya’ya 
gelen Mirzaliyev ve Jedibayev, ilk olarak Akdeniz 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcebe’yi 
makamında ziyaret ettiler ve kendilerine gös-
terilen konukseverlikten dolayı Sayın Rektöre 
teşekkürlerini sundular. Rektör Kurtcebe de, 
Türk-Kazak kardeşliğinin sembol kurumu Ahmet 

Yesevi Üniversitesinin iki dekanını Üniversitelerin-
de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, bu tür 
ziyaretlerin önümüzdeki yıllarda artarak devam 
etmesinden mutlu olacaklarını belirtti.

Dekanlarımız, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Aziz Ergin’i ve 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir 
Deniz’i makamlarında ziyaret ettiler. Her iki fakül-
tenin çalışmalarını yakından izleme imkanı bulan 
dekanlar, Antalya’da kaldıkları süre içerisinde 
Üniversitenin çeşitli birimlerinde inceleme yaptılar, 
görüş alışverişinde bulundular.
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Rektör Yardımcımızın Türkiye ziyareti
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve TÜR-
TEP Dekanı Roza Kadirbayeva, Ankara ve 
İstanbul’da bulunan resmi kurum ve kuruluşlar 
ile TÜRTEP’te incelemelerde bulunmak üzere 
beraberinde Kültür Merkezi Müdürü Gülsara 
Ziyadinova ve Kütüphane Müdürü Mervert Ab-
semetova ile birlikte 01 Ağustos 2009 tarihinde 
Türkiye’ye geldi.

Ankara’da ilk olarak Mütevelli Heyet Başka-
nımız Prof. Dr. Osman Horata’yı makamında 
ziyaret etti. Kadirbayeva ve beraberindekiler 

Ankara’da bulundukları süre içerisinde Anado-
lu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere Milli 
Kütüphane, Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, 
ULAKBİM Kütüphanesi, Kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Halk Oyunları Merkezi FOMGED’de 
incelemelerde bulundular.

TÜRTEP İstanbul Bürosunu da ziyaret ederek 
çalışmalarda bulunan Rektör Yardımcısı Roza 
Kadirbayeva ve beraberindekiler, 11 Ağustos 
tarihinde ülkemizden ayrıldılar.

Kalite Yönetim Sistemi ve Eğitim 
Bölümü Başkanının Türkiye ziyareti

Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen seminerle-
re katılmak, Kayseri, Ankara ve İstanbul’da bazı 
üniversiteler ile resmî kurumlarda incelemelerde 
bulunmak üzere Üniversitemiz Kalite Yönetim 
Sistemi Daire Başkanı Ermahan Şahabayev ve 
Eğitim Bölümü Başkanı Doç.Dr. Nurlan Ormanov 
11 Temmuz 2009’da Türkiye’ye geldiler.

Erciyes Üniversitesi’ndeki incelemelerine Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin Müzik ve Heykel Bölümlerini 
gezerek başlayan heyet, ardından İletişim Fakültesi 
ve Fen Fakültesi Dekanlıklarını ziyaret ettiler.

Heyete, üniversitenin öğrenci işleri otomasyon 
sistemini tanıtmak amacıyla önce Bilgi İşlem Mer-
kezi gezdirildi. Ardından Rektörlüğe bağlı Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkan-
lığı ziyaret edilerek, iki birim arasındaki bağlantı 
hakkında bilgi verildi. Heyet, daha sonra Stratejik 
Geliştirme Daire Başkanlığını ziyaret etti. Burada 
Stratejik Planın uygulanması ve özellikle üniversi-
tenin mali yapısı ile ilgili bilgi alındı.

Şahabayev ve Ormanov, Ankara’da bulundukla-
rı süre içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu ve 
TSE gibi kurumların yanında Hacettepe ve Gazi 
Üniversitelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları 
ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarında ince-
lemelerde bulundular.

Ankara’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra 
İstanbul’a gittiler. TÜRTEP İstanbul Bürosuna 
çalışma ziyareti gerçekleştiren Şahabayev ve Or-
manov, 21 Temmuz 2009 tarihinde ülkemizden 
ayrıldılar.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarının ziyareti

Resmi bir ziyaret amacıy-
la Kazakistan’da bulunan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı İsmet Yılmaz, 
2 Ekim 2009 Cuma günü 
Türkistan’a gelerek üniver-
sitemizi ziyaret etti.

Müsteşara ziyaretinde 
Rektör Vekili Prof. Dr. 
Mahir Nakip ve Rektör 
Yardımcımız Dr. Adnan 
Tekşen eşlik etti.

İsmet Yılmaz, Türkistan 
ziyaretine ilk olarak Arslan Baba türbesiyle baş-
ladı. Otrar müzesini gezerek incelemelerde bulu-

nan Yılmaz, daha sonra 
Türkistan’a geldi Ahmet 
Yesevi Türbesini ziyare-
tin ardından üniversite-

mize geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, 
üniversitemizde incelemelerde bulundu.

Üniversite ziyaretinin ardından Kentav şehrine 
geçen Yılmaz, üniversitemizin burada bulunan 
birimlerinde de incelemelerde bulundu. Türki-
ye ve Kazakistan hükûmetlerinin, Hoca Ahmet 

Yesevi’nin yaşadığı bu 
şehirde çok büyük bir 
başarı sergilediklerini 
gördüğünü ve bundan 
da mutlu olduğunu 
söyleyen Yılmaz, 3 
Ekim 2009 Cumarte-
si günü Türkistan’dan 
ayrıldı.

Verimlilik alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla 
resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan’da 
bulunan Milli Prodüktivite Merkezi’nden bir he-
yet, üniversitemizi de ziyaret ederek temaslarda 
bulundu.

MPM Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Kerim Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Ve-
kili Prof. Dr. Mehmet Eroğlu, 16. Dünya Verimlilik 
Kongresi Koordinatörü Rasim Yılmaz ve Ulusla-
rarası İlişkiler Bölümü uzmanı Gözde Cüce’den 
oluşan MPM heyeti, 13 Kasım 2009 tarihinde ya-
pılan ziyarette bir de sunum gerçekleştirdiler.

Kültür Merkezi salonunda yapılan sunumda ko-
nuşan Kerim Ünal, dünyada iki yılda bir yapılan 
ve 2010’da 16.sı düzenlenecek olan “Uluslara-
rası Verimlilik Artırımı” konulu kongreye Türkiye; 
Kanada, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride 
bırakarak ev sahibi olmaya layık görülmüş, ter-
cih edilmiştir, dedi.

Milli Prodüktivite Merkezi’nden ziyaret
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Öğrencilerimiz hizmet içi eğitim 
kursuna katıldılar

Üniversitemiz Tarih-Pedagoji ve 
Filoloji Fakültelerinin 1., 2. ve 3. 
sınıflarında okuyan Kazakistanlı 
on öğrencimiz, Bilkent Üniver-
sitesi Bölge Ülkeleri Kurs Prog-
ramları Direktörlüğü’nce 01-15 
Temmuz 2009 tarihleri arasın-
da düzenlenen “Türkiye Türk-
çesi Hizmet içi Eğitim Kursu”na 
katıldı. Bilkent Üniversitesi’nce 
düzenlenen hizmet içi eğitim 
kursuna katılmak üzere Türk 
dünyasının çeşitli bölgelerinden 
gelen öğrenciler için 12 Temmuz 2009 tarihinde bir 
tören düzenlendi.

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal 
Başkanı Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın da hazır 
bulunduğu törene, Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata da katıldı. Horata, dü-
zenlenen törende yaptığı konuşmada şunları 
söyledi. “Bilkent Üniversitesi, yıllardır yurt dışın-

daki birçok ülkeye dost elini 
uzatmaktadır. Bu, ülkemiz adı-
na uzatılan bir dost eli. Bu yıl 
Bilkent Üniversitesi, dost elini 
Kazakistan’a kadar uzattı ve 
10 başarılı öğrencimizi misa-
fir etti. Onlara ülkemizin dost 
yüzünü, bilim hayatındaki ev-
rensel, güçlü yüzünü gösterdi. 
Ben bu anlamlı katkı için Onur-
sal Başkanımız Sayın İhsan 
Doğramacıya ve Rektörlüğü-
müze teşekkür ederim.

Sevgili öğrenciler,

Aldığınız eğitimin yanında, burada kurduğunuz 
dostlukların da, onun kadar önemli olduğunu unut-
mayın. Sade eğitim hayatınızın değil, okul sonrası 
hayatınızda da bu köprülerin sizlere yararlı olabi-
leceğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, 20.000 öğrencisi olan 33 ülkeden dil, 
din farkı gözetmeden herkese hitap eden, kadim 
bilim merkezinde tarihî ipek yolu üzerinde kurulan 
ve geleceğe doğru koşan bir kurum… Ben, öğ-
rencilerimizin oluşturduğu bu tabloyu nadide bir 
çiçek demetine benzetiyorum. Bu çiçek demetini 
daha da zenginleştirmek ve geliştirmek için bütün 
varlığımızla çaba gösteriyoruz. Bilkent Üniversite-
sinin de bu çabalarının sizlere, ülkeler arasındaki 
dostluk ve dayanışmaya küçük de olsa katkıda 
bulunabilmesi dileğiyle, hepinizi tebrik ediyorum.”

Program, öğrencilere verilen sertifikalar ile son 
buldu.
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Öğrencilerimize Kayseri’de eğitim
Üniversitemizin İngilizce-Türkçe Bölümünden 
beş kişilik öğrenci grubu, bilgi-görgü ve tecrü-
belerini artırmak, Türkiye Türkçelerini ilerletmek 
amacıyla Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen 
programa katılmak üzere 12 Temmuz-07 Ağus-
tos 2009 tarihleri arasında Kayseri’ye geldiler.

Öğrenciler, Kayseri’de bulundukları süre içeri-
sinde Erciyes Üniversitesi’ne ait bilim sitesinde 
konakladılar. Öğrencilerin Türkiye’yi kültürel, ta-
rihsel ve kurumsal tanımaları için geziler ve zi-

Üniversitemizle Alanya Turizm 
İşletmecileri Derneği (ALTİD) ara-
sında imzalanan işbirliği protokolü 
neticesinde Ekonomi Fakültesi Tu-
rizm Bölümü öğrencilerimizden 10 
kişilik bir grup, 11 Haziran 2009 
tarihinde Alanya’ya geldiler ve 
daha önceden planlandığı üzere 
gruplar halinde beş yıldızlı 4 ayrı 
otele yerleştirildiler.

Otellerin çeşitli birimlerinde görev 
alarak bilgi ve tecrübelerini artırma 
imkânı bulan öğrencilerimiz, stajla-
rını 10 Eylül 2009 tarihinde tamamladılar.

Öğrencilerin stajlarını tamamlamaları sebebiyle 
ALTİD tarafından bir program düzenlendi. 10 
Eylül 2009 Perşembe günü düzenlenen prog-
rama Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, ALTİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Gülçin Güner başta olmak üzere ALTİD Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Otel yöneticilerinden bazılarının da hazır bu-
lunduğu programda ALTİD yöneticileri, 2010 
yılında üniversitemizden beklentilerini Mütevel-
li Heyet Başkanımıza ilettiler ve Türk Dünyası 

turizminin geliştirilmesi konusunda Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi ile her türlü işbirliğine hazır ol-
duklarını dile getirdiler.

Yemeğin ardından Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata, bu işbirliğinden ve öğ-
rencilere sağlanan imkanlardan dolayı ALTİD’e 
bir teşekkür plaketi takdim etti.

Program, Mütevelli Heyet Başkanımızın öğren-
cilerle yaptığı sohbet ve kendilerine dağıttığı 
hediyelerin ardından sona erdi.

Öğrencilerimiz, 12 Eylül 2009 tarihinde de ül-
kemizden ayrıldılar.

Turizm öğrencilerimiz stajlarını tamamladılar

yaretler düzenlendi. Bu çerçevede ev ziyaretleri 
başta olmak üzere şehrin ve ülkemizin değişik 
yerlerine ziyaretler ziyaretler gerçekleştirildi.

Öğrencilerimiz 7 Ağustos 2009 tarihinde 
Kayseri’den İstanbul’a getirildiler ve gün boyu 
İstanbul’un tarihi ve kültürel yerleri gezdirildi. 8 
Ağustos 2009 tarihinde bilgi dağarcıkları daha 
gelişmiş bir şekilde Kazakistan’a dönmeleri sağ-
landı. Bu vesile ile öğrencilerimizi misafir eden 
Erciyes Üniversitesi’ne teşekkür ediyoruz.
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bilig dijital ortamda
Üniversitemizin Mütevelli Heyet Başkanlığı ta-
rafından, yayını gerçekleştirilen bilimsel yayınlar 
başta olmak üzere, dergi ve kitap yayınlarının di-
jital ortama aktarılması çalışmaları başlatılmış ve 
ilk olarak “Mayalar ve Türklük” kitabı elektronik 
ortama aktarılmıştı.

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından 1996 yı-
lından bu yana uluslararası standartlarda hakemli 
bir dergi olarak yayımlanan bilig / Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Dergisinin ilk 50 sayısı da, dijital 
ortamda hazırlanarak CD olarak çıkarıldı.

bilig interaktif CD, derginin kuruluş tarihi olan 
1996 yılında yayımlanan 1. sayısından, 2009 yı-
lında yayımlanan 50. sayısına kadar isteğe göre 
indekslenmesi, bilgilere hızlı bir şekilde erişilmesi 
ve kolay baskı alınması fonksiyonlarını içerecek 
şekilde hazırlandı.

CD içerisine sayısal sistemle yerleştirilen dergi-
nin ilk 50 sayısı, PDF formatında hazırlandı. Ma-

Üniversitemizde kendi alanında bir ilk olan ve dört dilde 
hazırlanan sözlük, bir yandan Türk-Kazak öğretim üyele-
rinin işbirliğine güzel bir örnek oluştururken; diğer yandan 
terminoloji sıkıntısı çeken öğrenciler için başvurulacak bir 
eser oldu. 152 sayfadan ibaret olan sözlüğün daha çok 
Tıp ve Fen Fakültelerinde kullanılacağı belirtildi.

“Türkçe, Kazakça, Rusça, İngilizce” dillerinde hazırlanan 
sözlük, Üniversitemiz matbaasında basıldı.

"İki Halk Arasında Uzlaştırıcı, Örnek Üniversite" 
Kazakistan basınında
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata tarafından kaleme alınan “İki Halk Ara-
sında Uzlaştırıcı, Örnek Üniversite” adlı makale, 
Kazakistan’ın “Egemen Kazakistan” gazetesinin 
10 Ekim 2009 tarihli baskısında yayımlandı. Ma-
kalenin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Türkiye ziyareti öncesinde yayım-
lanması, üniversitemizin tanıtımı açısından da 
yararlı oldu.

Öğretim Üyelerimizden

“Dört Dilde Histolojik, Sitolojik ve Embriyolojik Terimler Sözlüğü”
Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. M. Turan 
Akay, Kazakistanlı 
öğretim üyesi Doç. 
Dr. Sovet A. Ajayev 
ile birlikte “Dört Dilde 
Histolojik, Sitolojik ve 
Embriyolojik Terimler 
Sözlüğü” hazırladı.

kale ve yazar adı 
dizini ile yazara 
veya makaleye 
ulaşım daha 
rahat hale geti-
rildi.

İnteraktif olarak 
hazırlanan bilig, CD 
kayıtlarının yanında web 
sunucumuza da yüklendi. Dergiye ait sayfa ek-
ranı, tanıtımımıza faydalı olacak şekilde görsel 
olarak daha aktif hale getirildi. Ekranda sayfalar 
arasında geçişin bir bütünlük içerisinde yapılma-
sı sağlandı. 

CD içerisine ayrıca 3 ayrı fon müziği yerleştirildi. 
Böylece okuyucunun, okurken bir taraftan da 
müzik dinlemesine imkân sağlandı.

Nice ellinci sayılara…
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Ankara’daki çeşitli üniversitelerde lisans, yük-
sek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi görmek 
üzere Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından 
Türkiye’ye getirilen Kazakistanlı öğrencilerimi-
ze, eğitimlerinin yanı sıra ülkemizin tarihî ve tu-
ristik yerlerinin de tanıtılması amacıyla bir gezi 
düzenlendi.

Mütevelli Heyet Başkanlığımız personeli neza-
retinde Kurban Bayramının üçüncü ve dördün-

Tarih ve kültür gezisi

Dokuz Kumalak yarışmasına katıldık

Dokuz ülkeden (Kazakistan, Türkiye, Özbekis-
tan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 
Rusya, Çin, Moğolistan) 31 yarışmacının ka-
tıldığı yarışmaya, Türkiye adına üniversitemiz 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Çalışkan 
katıldı. Yedi tur yarışın yapıldığı şampiyona 25 
Ekim Pazar günü tamamlandı ve kapanış töreni 
ile ödüller dağıtıldı.

Şampiyonanın ilk gününde bir sempozyum ya-
pıldı. Katılımcıların Dokuz Kumalakla ilgili kendi 

ülkelerinde ya-
pılanları anlat-
tığı sempoz-
yumda, Türkiye 
adına Prof. Dr. 
İsmail Çalışkan 
bir bildiri sun-
du.

Prof. Dr. Ça-
lışkan, konuş-
masında; Orta 

Asya’da Dokuz Kumalak olarak bilinen oyu-
nun Türkiye’de Mangala adı ile yaygın oldu-
ğunu, her statüden, yaşlı genç pek çok in-
sanın bu oyunu oynadığını belirterek, oyunla 
ilgili çalışan iki kardeşin araştırmalarını www.
mangala.com.tr adresinde yayınladıklarını, 
ayrıca; basın yayın yoluyla da tanıtımlar ya-
pıldığını, oyun tahtalarının piyasada bulundu-
ğunu söyledi.

cü günlerinde gerçekleştirilen geziye, öğrenci-
lerimiz aileleri ile birlikte katıldı.

Grup ilk olarak Ihlara Vadisini gezdi, daha sonra 
Nevşehir bölgesinde bulunan yer altı şehirlerin-
de gezi ve incelemelerde bulundu. İkinci gün ise 
Ürgüp-Göreme, Kapadokya ve Avanos gezildi.

Geziye katılanlar, Mütevelli Heyet Başkanlığınca 
düzenlenen bu geziler vasıtasıyla Türkiye’yi daha 
yakından tanıma fırsatı bulduklarını ve bundan 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

“I. Asya Dokuz Kumalak Açık Şampiyonası”, 19-26 Ekim 2009 tarihleri arasında Çimkent 
şehrinde yapıldı.
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Üniversitemize Kazakistan 
Dil Bayramı’nda birincilik ödülü
“Kazakistan Halklarının Dilleri Günü”, 2009 yılında da değişik etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Güney Kazakistan’ın Çim-
kent şehrinde yaşamakta olan değişik milletlerin 
kültürlerinin sergilendiği bir program ve yarışma 
düzenlendi.

Çimkent Emniyet Müdürlüğü bahçesinde 12 Ey-
lül 2009’da düzenlenen yarışmaya katılan ekipler; 
Selamlama, Atasözleri, Milli Türküler, Mutfak ve 
Giyim ve Dilekler’den oluşan bölümlerde hüner-
lerini sergilediler.

Programa, Türkistan bölgesini temsilen Türkistan 
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve üniver-
sitemiz birlikte katıldı. Programda ayrıca Üniversi-
temiz halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu.

21 grubun katıldığı ve birbirinden güzel yemekler, 
halk oyunları ve gösterilerin sunulduğu yarışmanın 
en dikkati çeken bölümü ise millî yemekler oldu.

Türkistan bölgesini temsilen katılan ekibimiz, bi-
rinci seçilerek yarışmanın büyük ödülünü almaya 
hak kazandı.

Üniversitemizde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk halk dansları kursu düzenlendi.

Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından görevlendiri-
len Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları 
Topluluğu Sanatçısı N. Ergün İşiner tarafından veri-
len kursa, Türkiye ve Türk dünyasından öğrenciler 
katıldı.

Ergün İşiner, geçen yıl da  aynı şekilde kurs verdikle-
rini belirterek, öğrencilerin ilgisinden memnun oldu-
ğunu söyledi. İşiner, bu sene iki grup halinde çalış-
tıklarını, gündüz grubunda daha çok Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencilerine, akşamları da diğer öğrenci-
lere kurs verdiklerini belirtti. Halk Dansları Kursuna 
Türk Dünyasının farklı yerlerinden gelen öğrencilerin 
katıldığını ve bunun da büyük bir renklilik olduğunu belirten İşiner, bu sene geçen yıl çalışamadıkları 
halay ve kaşık oyunlarından örnekler çalıştıklarını belirtti.

Türk Dünyasından katılan kursiyer öğrenciler ise, Ergün İşiner’in üniversitemize gelmesinden büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek, kendileri için farklı bir kültür olan Anadolu halk danslarını öğ-
renmekten mutluluk duyduklarını söylediler.

Türkistan’da Türk halk dansları kursu
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Şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı du-
ruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla 
başlayan programın açılış konuşmasını Üni-
versitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Osman Horata yaptı. Horata konuşmasında; 
“Türk Millî Mücadelesi ve ardından Cumhuriye-
tin ilanı, sadece Türkiye açısından değil, dünya 
tarihi açısından da bir dönüm noktasıdır” dedi. 
Konuşmasının devamında iki ülkenin dostluğu-
na ve kardeşliğine değinen Horata; Sovyetler 
sonrası bölgede ciddi bir boşluk oluştuğunu 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
Türkistan’da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, üniversitemizde de 
kutlandı. Kültür Merkezi’nde yapılan kutlamaya 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, 
Rektör Prof. Dr. Lesbek Taşimov, Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip, akademik ve idari personel 
ile öğrenciler katıldı.

27 Ağustos 2009 tarihinde Astana’da düzen-
lenen kutlamaya, Astana’da askerî ataşeliği 
bulunan çok sayıda ülkenin büyükelçi ve tem-
silcilikleri ile Kazakistan Genel Kurmay Başkan-
lığı üst düzey yetkilileri katıldı.

Üniversitemizi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir 
Nakip ve Rektör Yardımcısı Dr. Adnan Tek-
şen temsil ettiler. Tören başlamadan önce 
Üniversitemize bağlı Yaygın Eğitim Merkezi 

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Kazakistan Anayasa Günü kutlamaları

Müdürlüğü’nün hazırladığı Halı-Kilim Sergisi ge-
zildi ve büyük beğeni topladı.

Resmî açılış konuşmalarından sonra Güzel Sa-
natlar Fakültemize bağlı Müzik ve Halk Dansları 
Bölümü öğrencileri, Türk Dünyasının çeşitli yöre-
lerinden derlenen oyunlar oynadı ve türküler söy-
lediler. Öğrencilerimizin sundukları Artvin Atabarı 
oyunu, katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

T.C. Astana Büyükelçiliği Askerî Ataşeliği tarafından Astana’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Kazakistan Anayasa Günü, birlikte kutlandı.
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ve bu boşluğun dünya barışı açısından tehlike 
arz ettiğini, Kazakistan’ın büyük lideri Nursultan 
Nazarbayev’in, akılcı, hukukî temellere ve ba-
ğımsızlığa dayalı politikasıyla bu boşluğu dol-
durmada büyük rol oynadığını söyledi. Başkan 
Horata, iki ülkenin bağımsızlıklarının sembolü 
olan bayraklarının sonsuza kadar semalarda 
dalgalanması temennisi ile konuşmasını bitirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Ta-
şimov ise; Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. Millî Mücadelenin kendileri 
için de örnek teşkil ettiğini belirtti. İki ülkenin 
ortak bir tarihe sahip olduğunu ve bu tarihi ba-
ğın bugün de devam ettiğini söyleyen Taşimov, 
aramızdaki bağ, iki ülkenin dostluğundan ziya-
de kardeşlik bağıdır ve bu kardeşliğin ilelebet 
devam edecektir, dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ise konuş-
masında, bağımsızlık mücadelemizin tüm ezilen 
halklara örnek olduğunu söyledi. İki ülkenin son 
zamanlarda birbirini stratejik ortak olarak kabul 
etmesinin önemine değinen ve bu işbirliğinin iki 

ülkenin geleceği açısından büyük bir gelişme 
olduğunu belirten Prof. Dr. Nakip, herkesin 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini anlatan Tarih Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Derviş Kılınçkaya; Millî 
Mücadele döneminden günümüze kadar olan 
süreci özetleyip Türk Dünyasının birliğine de-
ğindi.

Dans gösterileri ve konserle devam eden prog-
ram, hep bir ağızdan söylenen 10. Yıl Marşıyla 
son buldu.

Kültür Merkezinde düzenlenen programın ar-
dından üniversitenin Turan Misafirhanesi Res-
toranında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı re-
sepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, Rektör 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Mahir Nakip, rektör yardımcıları, dekanlar, 
bölüm başkanları ve üniversitede görev yapan 
Türkiyeli öğretim üyeleri katıldı.
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‘ Türkistan’ konulu fotoğraf  yarışması 
 ve sergisi

Üniversitemiz Sinema ve 
Fotoğrafçılık Kulübü tarafından 
“Türkistan” konulu Fotoğraf 
Yarışması düzenlendi.
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Kasım-Aralık ayları içersinde düzenlenen ve üniversitemiz öğrencileri-
ne açık olan yarışmaya ilgi büyük oldu. Yaklaşık yüz fotoğrafın katıldığı 
yarışmada; Prof. Dr. M. Turan Akay, Prof. Dr. Kıvandık Eralin, Kenan 
Yavan ve Süleyman Aydın’dan oluşan jüri değerlendirme yaptı.

Yarışmada Filoloji Fakültesi’nden Saltanat Usmanova birinci olurken; 
Sanat ve Spor Fakültesi’nden Madina Şpekbayeva ikinci, Filoloji 
Fakültesi’nden Kasiyet Smayılova üçüncü oldu. Ayrıca Enver Tursın 
ve Süleyman Kanbal da Mansiyon’a lâyık görüldü.

Yarışma ilanında beş öğrenciye ödül öngörülmesine rağmen, jüri ka-
tılım çokluğunu dikkate alarak beş öğrenciyi de Jüri Ödülü ile ayrıca 
ödüllendirdi. Yarışmaya katılan fotoğraflarla 09 Aralık 2009 tarihinde 
Kültür Merkezi’nde bir sergi açıldı ve bir hafta süreyle açık kaldı. Ser-
ginin açılışına katılan Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, böylesi güzel 
çalışmaların olmasından duydukları memnuniyeti belirterek, bu tür-
den faaliyetlerle yaşadığımız yere farklı bakış açılarının kazandırıldığını, 
şehir kültürünün oluşturulduğunu, insan-şehir-sanat üçlüsünün bü-
tünleştiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.

Yarışma hakkında bilgi veren kulüp danışmanı Süleyman Aydın da; 
bu yarışmada amacın, yaşadığımız yere farklı bakmayı, yaşadığımız 
farklılıkların farkında olmayı hissettirmeyi amaçlandığını söyleyerek, bu 
yarışmayla güzel bir Türkistan albümünün de oluştuğunu ifade etti. 
Yarışmaya ilginin kendilerini yeni yarışmalar ve faaliyetler için heye-
canlandırdığını belirten Aydın, sırada Kısa Film Yarışması’nın olduğu-
nu söyledi.

Fotoğraflar Erciyes Üniversitesi'nde de sergilendi

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde 30 Aralık 2009-04 
Ocak 2010 tarihleri arasında sergilenen fotoğraflar ilgiyle izlendi.
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Üniversitemizden bir yenilik daha
Eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda sürekli kendini yenileyen 
üniversitemizde bir yenilik daha gerçekleştirildi ve sınavlar merkezi sistemle yapılmaya 
başlandı.

Her iki dersin soru bankasını oluşturmak için 
ders okutmanlarınca hazırlanan 3000 soru, 
bir komisyon tarafından incelendi.

Yeni sisteme göre her öğrenci, sınav salo-
nunda bulunan bilgisayarlardan birine şif-
resini girmek suretiyle sadece kendisine ait 
olan soru kitapçığını yazıcıdan çıkarmakta 
ve salonda yerini alarak cevaplamaktadır.

Her öğrenciye çıkan 50 soruluk küme, diğer 
öğrencilere çıkanlardan farklı olduğu için, 
hem adalet sağlanmış, hem de sınavı kontrol 
etmek daha kolay hâle gelmiştir. Cevap kâ-
ğıtları optik okuyucu tarafından okunduktan 
sonra, anında imzalanarak ilan edilmiştir.

İngilizce sınavının ise 24–26 Şubat 2010 tarih-
leri arasında yapılacağı bildirildi. Bahar Döne-
minde ise yine birer servis dersi olan Felsefe, 
Din Bilgisi, Bilgi İşlem ve Hukukun Temelleri 
dersleri de bu sisteme dâhil edilecek.

Üniversitemizde eğitim-öğretim kalitesini artırmak mak-

sadıyla Rektörlüğümüz bir yeniliğe daha imza attı. Birinci 

sınıflarda okuyan öğrencilerin Türkçe ve İngilizce servis 

dersleri, merkezi sınavla yapılmaya başlandı. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip’in başkanlığında Rek-

tör Yardımcısı Sersenbek Turtabayev, Oku Bölüm Başkanı 

Nurlan Ormanov, Sınav Merkezi Başkanı İlyas Erpay ve iki 

teknik elemandan oluşan sınav komisyonu, Türkçe sınavı-

nı 18-19.12.2009 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Yaygın Eğitim Merkezi'nden Goblen sergisi
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, Dokuma Bölümü 
tarafından “Sanatçının Engin Dünyası” adlı Goblen sergisi 
düzenlendi.
Dokuma Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin yeteneklerini 
gösterme şansını yakaladığı sergi büyük ilgi gördü. Öğ-
rencilerin eserlerinden oluşan 13 parçalık 
sergide özellikle Möldir Abişovanın “Motifle-
rin Sırları” adlı gobleni büyük beğeni topladı. 
Serginin danışmanlığını Dokuma Bölümü 
başkanı Prof.Dr. Kuandık Eralin, öğretim 
görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu ve 
Okutman Perizat Serikbaeva’nın yaptı. Açılış 
konuşmasını yapan Prof. Dr. Kuandık Eralin, 
“unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri 
olan Goblen Sanatının üniversitemiz öğren-
cileri tarafından yaşatılması önemli bir geliş-
medir. Dokuma bölümü adına emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. 
Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu 

goblen sanatı hakkında bilgi vererek, “Bir 
zamanlar kralların sanatı olarak anılan gob-
len, günümüzde maalesef hakettiği değeri 
bulamamaktadır. Goblen sanatının yaşatıl-
ması sanat tarihi açısından önemlidir.” dedi.
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İftar yemekleri

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata tarafından Çimkent ve Türkistan şehirlerinin ileri 
gelenleri, üst düzey bürokratları, gazeteciler, iş adamları ve üniversite rektörlerine iftar verildi.

17 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen iftara yak-
laşık 250 kişi katıldı. Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov yemekte bir konuşma 
yaparak, iftarın kim tarafından ve hangi amaç-
la verildiğini anlattı. Konuşmasında Türkiye’nin 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne yapmış olduğu 
katkıları tek tek anlatan Taşimov, üniversitenin 

son bir buçuk yıl içerisinde kaydettiği başarı-
nın, iki tarafın uyumlu çalışmalarının neticesi 
olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Osman Horata adına konuşan Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ise, Türkiye 
ile Kazakistan’ın kardeş iki ülke olduğunu ve 
Ahmet Yesevi Üniversitesinin de bu iki devlet 
arasında bugüne kadar kurulmuş en güçlü ve 
önemli köprü olduğunu ifade etti.

Yemek sırasında hemen hemen her masadan 
birer Kazak konuşmacı söz alarak Türkiye’nin 
Kazakistan’ı tanıyan ilk ülke olduğunu ve ilk 
yardım elinin Türkiye’den geldiğini ve iki ülkede 
yaşayanların köklerinin bir millet olduğunu dile 
getirdiler.

İftar, Üniversitemiz İlahiyat Bölümü öğretim üye-
si Prof. Dr. İsmail Çalışkan’ın okuduğu Kur’an-ı 
Kerim ve arkasından iki ülke dostluğunun de-
vamı için yapılan Kazakça dualar ile sona erdi.

Ankara

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof.Dr. Osman 
Horata, Mütevelli Heyetin Türkiyeli üyeleri başta 
olmak üzere, bilig Yayın Kurulu üyeleri, Dene-
tim Komisyonu üyeleri ve personele iftar verdi.

Çimkent

Mütevelli Heyetin Türkiyeli üyeleri başta olmak üzere, bilig Yayın Kurulu üyeleri, Denetim Komisyonu üyeleri 
ve personel iftarda bir araya geldi.

17 Eylül 2009 tarihinde verilen iftara ayrıca 
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz da misafir olarak katıldı.

İftarın ardından Mütevelli Heyet Başkanı ve 
üyelerimiz, davetlilerin bayramını kutladılar.
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