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Değerli Okuyucular,

2010 yılı, Yesevi ailesi açısından tarihî bir yıl oldu. 
Üniversitemize ve Türk-Kazak kardeşliğine hizmet 
yolundaki kararlı duruşumuz, yönetim kademelerindeki 
arkadaşlarımızla oluşturduğumuz dayanışma ruhu, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni geleceğe güvenle bakan 
bir kurum hâline getirdi. Önemli açılışları ve temel atma 
törenlerini Türkiye ve Kazakistan Cumhurbaşkanları 
Sayın Abdullah Gül ve Sayın Nursultan Nazarbayev’in 
yüksek huzurlarında gerçekleştirdik. Bu coşkumuza, 
Türkiye ve Kazakistan’dan gelen değerli konuklarımız 
ortak oldu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni bir bayram yerine 
dönüştüren bu tablo, otuza yakın Türk ve Akraba 
topluluktan öğrenciyi, Kazakistan ve Türkiye bayrakları 
altında toplayan üniversitemiz mensuplarının gönlüne 
hiç silinmeyecek şekilde nakş olundu.

Gün geçtikçe gelişip serpilen bu fidanın tohumları, 
1991’de atıldı. 1993 yılından beri de Türkiye ve 
Kazakistan tarafından büyütülmekte... Ümit ediyoruz 
ki, bu fidan, kısa sürede iki ülke cumhurbaşkanlarının 
yüksek himayelerinde, Türk ve Akraba Topluluklara 
mensup gençler başta olmak üzere, farklı dil ve dinlerden 
öğrencileri gölgesinde barındıran, kardeşlik, dayanışma 
ve barışın sembolü ulu bir çınara dönüşecektir.

Birlikte yola koyulduğumuz mesai arkadaşlarıma, 
heyecanımıza ortak olan değerli dostlarımıza sonsuz 
teşekkürler…
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Üniversitemizde tarihî gün
Türkiye ve Kazakistan Cumhurbaşkanları  

ata yurdun kalbinde buluştu
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Gül ve Nazarbayev 
Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde

Eğitim-öğretim faaliyetlerini Kazakistan’ın Tür-
kistan şehrinde yürütmekte olan Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 
Türkiye ve Kazakistan Cumhurbaşkanlarına 
evsahipliği yaptı.

Sayın Abdullah Gül ile Sayın Nursultan Nazar-
bayev, 24 Mayıs 2010 pazartesi günü Üniversi-
temizi onurlandırdılar.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan  
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kazakistan Cumhuriyeti 
tarafından yaptırılan yeni Rektörlük binasının resmî 
açılışları gerçekleştirildi. Ayrıca merkez yerleşke 
içerisine yapılacak olan 1850 öğrenci kapasiteli 
eğitim binası ile 400.000 kitap kapasiteli Kütüpha-
ne ve 500 yatak kapasiteli öğrenci yurdu binaları-
nın temel atma törenleri yapıldı. 

Temel atma ve açılışları müteakip üniversi-
temiz Merkez Yerleşkesi içerisinde bulunan 
Kültür Merkezinde düzenlenen törende, 
Sayın Abdullah Gül’e, üniversitemiz tarafından 

Sayın Abdullah Gül 
ile Sayın Nursultan 
Nazarbayev, 
24 Mayıs 2010 
pazartesi günü 
Üniversitemizi 
onurlandırdılar.

Құрметті Абдуллах 
Гүл мен құрметті 
Нұрсұлтан 
Назарбаев 2010 
жылы 24 мамыр 
дүйсенбі күні 
университетіміздің 
абыройын 
арттырды. 

Университететімізде тарихи күн
Түркия және Қазақстан Президенттері 

атажұрттың төрінде кездесті

А.Гүл және Н.Назарбаев Ахмет 
Ясауи атындағы университетте
Оқу үдерісін Қазақстанның Түркістан 
қаласында жүргізетін Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Түркия мен Қазақстан 
Президенттеріне қонақжайлығын көрсетті.
Құрметті Абдуллах Гүл мен құрметті 
Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылы 24 мамыр 
дүйсенбі күні университетіміздің абыройын 
арттырды. 

Сапар барысында Түркия Республикасы 
тарапынан салынған клиника-диагностикалық 
орталық пен Қазақстан Республикасы 
тарапынан салынған жаңа әкімшілік 
ғимаратының ресми ашылу салтанаттары 
өткізілді. Сонымен қатар, университет 
қалашығында жаңадан салынатын 1850 
студентке арналған оқу корпус пен 400.000 кітап 
сыйымдылығында кітапхана және 500 орындық 
студенттік жатақхана ғимараттарының ірге 
тасын қалау салтанаттары өткізілді. 
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Uluslararası İlişkiler alanında Fahri Profesörlük 
diploması, Sayın Nursultan Nazarbayev’e de 
“Beylik Tuğu” takdim edildi. Her iki ülke cum-
hurbaşkanlarının programı, üniversitemiz Türk 
Dünyası Halk Dansları Topluluğunun sunduğu 
kısa gösteri programı ile sona erdi.

Cumhurbaşkanlarımızın ziyaretlerinde Mütevelli 
Heyet üyelerimiz Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek, Janseyit Tüymebayev ve 
Prof. Dr. Serik Piraliyev de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile bir-
likte, Türkiye’den Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Sayın Mustafa Demir başta olmak üzere YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğ-
lu, milletvekilleri Mehmet S. Tekelioğlu, Sami 
Güçlü, Mehmet Çiçek, Ali Uzunırmak, Behiç 
Çelik, Serafettin Halis; Moskova Büyükelçiliği 
Müsteşarı Lale Ülker, T.C. Astana Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Ali Kemal Aydın, Denizli Bele-
diye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Bir-
liği Başkanı Nihat Zeybekçi, Eyüp Belediye 
Başkanı İsmail Kavuncu, Keçiören Belediye 

Ірге тасын қалау мен ресми ашылу 
салтанаттарынан кейін университет 
қалашығындағы Мәдениет орталығында 
ұйымдастырылған рәсімде құрметті Абдуллах 
Гүл мырзаға университетіміз тарапынан 
«Халықаралық қатынастар саласында құрметті 
профессор» дипломы, құрметті Нұрсұлтан 
Назарбаевқа да билік асатаяғы табыс етілді.
Екі ел Президенттерінің бағдарламасы 
университеттің Түркі дүниесі халық ойындары 
тобының дайындаған қысқа бағдарламасымен 
аяқталды. 
Президенттердің сапарына Өкілетті Кеңес 
мүшелерімізден профессор доктор Мұстафа 
Исен, профессор доктор Мұхиттин Шимшек, 
Жансейіт Түймебаев және профессор доктор 
Серік Пірәлиев қатысты. 
Президентіміз құрметті Абдуллах Гүл 
мырзамен бірге Түркиядан Өркендеу және 
тұрғын үй шаруашылығы министрі құрметті 
Мұстафа Демирдің басшылығында Жоғары 
білім Кеңесінің төрағасы профессор доктор 
Юсуф Зия Өзжан, Ыстанбұл Әкімі Кадир 
Топбаш, Сыртқы істер министрінің кеңесшісі 
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Феридун Синирлиоғлу, депутаттар Мехмет 
С.Текеллиоғлу, Сами Гүчлү, Мехмет Чичек, 
Али Ұзынырмак, Бехич Челик, Серафеттин 
Халис, Мәскеу Елшілігінің кеңесшісі Лале 
Үлкер, Т.Р. Астана Елшілігінің Уақытша 
сенімді өкілі Али Кемаль Айдын, Денизли 
қаласының әкімі және Түркі дүниесі 
әкімшіліктері бірлігінің төрағасы Нихат 
Зейбекчи, Еюп қаласының әкімі Исмаил 
Кавунжу, Кечиорен әкімі Мұстафа Ак, 
бұрыңғы Мәдениет және мемлекеттік министр 
Намык Кемаль Зейбек, профессор доктор 
Невзат Ялчынташ, Қорғаныс өнеркәсібі 
басшысының орынбасары Исмаил Тохумжу, 
журналисттер Окай Гөненсин, Мехмет Алтан, 
Явуз Донат, Хүсейн Гүлерже мен көптеген 
бюрократ пен профессор-оқытушылар 
Түркістанға келді. 

Медицина факультетінің
клиника-диагностикалық 
орталығының ресми ашылуы
Президенттер университет қалашығына 
кіреберісте Өкілетті Кеңес төрағасы, профессор 
доктор Осман Хората, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі және университеттің 
Өкілетті Кеңес төрағасының орынбасары 
құрметті Жансейіт Түймебаев және ректор, 
профессор доктор Лесбек Ташимов тарапынан 
қарсы алынды. Құрметті Түймебаев бір 
платформа негізінде құрылған университеттің 
макеті негізінде университеттің орналасуы 
туралы Президенттерге мәлімет берді. Одан 
кейін Түркия Республикасы тарапынан салынған 
медицина факультетінің клиника-диагностикалық 
орталығының ресми ашылу салтанаты өткізілді. 
Рәсімнен кейін Президенттер орталықты аралады. 
Президенттерге орталықтың құрушы бас дәрігері, 
доктор Осман Ажар тарапынан мәлімет берілді. 
Қазақстанда университет жанында зерттеу 
емханасы бар алғашқы клиника-диагностикалық 
орталық шамамен 13000 m²-лік алаңда құрылды. 
Қазіргі таңда 100 орындық сиымдылығымен 
қызмет көрсеткен орталық 2008 жылы 1 
желтоқсаннан бастап науқастарды қабылдай 
бастады. 
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Başkanı Mustafa Ak, eski Kültür ve Devlet Ba-
kanı Namık Kemal Zeybek, Prof. Dr. Nevzat 
Yalçıntaş, Savunma Sanayii Müsteşar Yardım-
cısı İsmail Tohumcu, gazeteciler Okay Gönen-
sin, Mehmet Altan, Yavuz Donat, Hüseyin Gü-
lerce ile çok sayıda bürokrat ve öğretim üyesi 
de Türkistan’a geldiler.    

Tıp Fakültesi Hastanesi açılışı
Cumhurbaşkanlarının üniversitemiz yerleşke-
sine girişlerinde Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata, Kazakistan Eğitim ve 
Bilim Bakanı ve aynı zamanda üniversitemiz 
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Sayın Jan-
seyit Tüymebayev ile rektör Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov tarafından karşılandı. Sayın Tüyme-
bayev bir platform üzerine kurulan maket üze-
rinde üniversitemiz yerleşimi hakkında Cum-
hurbaşkanlarına bilgi verildi. Ardından Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Tıp Fakültesi 
Hastanesinin resmî açılışı gerçekleştirildi. Açı-
lıştan sonra Cumhurbaşkanları hastaneyi gez-
diler. Cumhurbaşkanlarına, Hastanenin kurucu 
başhekimi Op. Dr. Osman Acar tarafından bilgi 
verildi. 

Kazakistan’da ilk üniversite araştırma hastane-
si olma özelliği taşıyan Tıp Fakültesi Hastanesi, 
yaklaşık 13.000 m²’lik alan üzerine kurulmuş-
tur. Şu an 100 yatak kapasiteyle hizmet ver-
mekte olan hastane, 01 Aralık 2008 tarihinde 
hasta kabul etmeye başlamıştır. 

Kazakistan’da 
ilk üniversite 
araştırma 
hastanesi olma 
özelliği taşıyan 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi, 
yaklaşık 13.000 
m²’lik alan üzerine 
kurulmuştur. 

Şu an 100 yatak 
kapasiteyle 
hizmet vermekte 
olan hastane, 
01 Aralık 2008 
tarihinde hasta 
kabul etmeye 
başlamıştır. 

Қазақстанда 
университет 
жанында зерттеу 
емханасы бар 
алғашқы клиника-
диагностикалық 
орталық шамамен 
13000 m²-лік 
алаңда құрылды. 
Қазіргі таңда 
100 орындық 
сиымдылығымен 
қызмет көрсеткен 
орталық 
2008 жылы 1 
желтоқсаннан 
бастап 
науқастарды 
қабылдай бастады. 
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Temel atma töreni

Hastaneden sonra Türkistan Merkez Yerleşke-
sinde yapılacak olan 1850 öğrenci kapasiteli 
eğitim binası ile 400.000 kitap kapasiteli Mer-
kez Kütüphane binası ve 500 yatak kapasiteli 
öğrenci yurdu binalarının temel atma törenleri-
nin yapılacağı yere geçildi.

Temel atma törenleri, bir sütun üzerine, iki 
cumhurbaşkanı tarafından Türkçe ve Kazakça 
olarak yazılan yazıların yer aldığı kapsüllerin ayrı 
ayrı beton sütun içerisine yerleştirilmesiyle ger-
çekleştirildi.

Kapsülde şu ifadeler yer aldı:

Kazakistan ile Türkiye halklarının bu-
günkü sarsılmaz dostluğunun,  barış 
ve huzur içinde yaşamasının, kardeş 
ülkeler arasındaki işbirliğinin doğal bir 
devamı olarak Türkistan şehrindeki 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi yerleşkesinde Tıp Fakültesi 
eğitim binası, kütüphane ve öğrenci ya-
takhanesi yeni binalarının temeli atıldı. 
24 Mayıs 2010

Yeni Rektörlük binası açılışı
 Cumhurbaşkanları, temel atma töreninin ar-
dından Kazakistan Hükûmeti tarafından yaptırı-
lan yeni Rektörlük binasının açılışını gerçekleş-
tirdiler. Cumhurbaşkanlarına Rektör Taşimov 
tarafından üniversite fuayesinde, sinevizyon 
gösterimiyle, üniversite binası tanıtıldı. 

Ірге тасын қалау рәсімі
Клиника-диагностикалық орталықтан кейін 
Түркістанда университет қалашығында 
жаңадан құрылысы басталатын 1850 
студентке арналған оқу ғимараты мен 400000 
кітап қорына лайықталған орталық кітапхана 
және 500 орындық студенттік жатақхана 
ғимараттарының ірге тасын қалау рәсімі 
өткізілетін орынға өтілді. 
Ірге тасын қалау рәсімдері бір бағананың 
үстіне екі Президент тарапынан түрік және 
қазақ тілдерінде жазылған мәтіндер орналасқан 
капсулалар бөлек бөлек бетон бағананың ішіне 
орналыстыру арқылы жүзеге асырылды. 
Капсулада  мынадай мәтін жазылды:

Қазақстан және Түркия халықтарының 
бүгінгі таңдағы мызғымас достығының, 
татулығы мен ынтымақтастығының 
заңды жалғасы ретінде Түркістан 
қаласындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің аумағында 
медицина факультеті, кітапхана, 
студенттер жатақханасы жаңа 
ғимараттарының негізі қаланды. 2010 
жылғы 24 мамыр

Жаңа әкімшілік ғимаратының 
ашылуы
Президенттер ірге тасын қалау рәсімінен кейін 
Қазақстан Үкіметі тарапынан салынған жаңа 
әкімшілік ғимаратының ашылу салтанатын 
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Sekiz ve beş katlı bitişik iki bloktan oluşan Rek-
törlük binası, 2009 yılında hizmete girdi.

Rektörlük binasında, Rektörlük idari birimleri, 
senato salonu, üniversite müzesi, toplantı sa-
lonları, derslikler, laboratuvarlar ve çatı katında 
bir adet sera  yer almaktadır.

Resimli Tarih Müzesini ziyaret
Cumhurbaşkanlarımız Sayın Abdullah Gül ve 
Sayın Nursultan Nazarbayev, Kültür Merkezi’ne 
geçerek Resimli Türk Dünyası Tarih Müzesi’ni 
gezdiler ve müzedeki üniversitenin şeref defte-
rini imzaladılar.

Cumhurbaşkanı Gül ve Nazarbayev, şeref def-
terine şunları yazdı:

"Türk Dünyasının en önemli manevi 
merkezlerinden biri olan aziz Türkistan 
topraklarındaki Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi, ortak tarihimizin nişanesi 
ve kökü bir kardeş halklarımız arasın-
daki değişmez dostluğun altın bağıdır. 
Kardeş ülkeler arasında eğitim ve bilim 
alanında derin ilişkilerin parlak göster-
gesi olan bilim yuvasının bugünkü gel-
diği  aşama ve başarılarından memnu-
niyet duyuyoruz.

Kutlu yuvanın kandili her zaman parlak 
olsun."

"Türk Dünyasının 
en önemli manevi 
merkezlerinden 
biri olan aziz 
Türkistan 
topraklarındaki 
Uluslararası 
Türk-Kazak 
Üniversitesi, ortak 
tarihimizin nişanesi 
ve kökü bir 
kardeş halklarımız 
arasındaki 
değişmez 
dostluğun altın 
bağıdır."

«Түгел 
түркінің төрі 
болған қасиетті 
Түркістан 
жеріндегі 
Халықаралық 
қазақ-түрік 
университеті - 
тарихы ортақ, 
тамыры бір 
туыс халықтар 
арасындағы 
айнымас 
достықтың алтын 
арқауы»

өткізді .  Президенттерге университет 
ректоры Л.Ташимов ғимараттың фойесінде 
кинопроекция арқылы университет ғимаратын 
танытты. 
Сегіз және бес қабатты бірлескен екі блоктан 
тұратын әкімшілік ғимараты 2009 жылы 
қызмет ете бастады.
Әкімшілік ғимаратында ректораттың 
әкімшілік бөлімдері, Сенаттың мәжіліс залы, 
университет мұражайы, мәжіліс залдары, 
аудиториялар, лабораториялар және ең 
жоғарғы төбе қабатта жылыжай орналасты. 

Суретті Тарих мұражайын аралау
Президенттеріміз құрметті Абдуллах Гүл және 
Нұрсұлтан Назарбаев Мәдениет орталығында, 
суретті түрік дүниесі мұражайын аралады және 
мұражайдағы университеттің құрметті қонақтар 
кітабына қолтаңбаларын қалдырды.
Президенттер Гүл мен Назарбаев былай 
жазды: 
«Түгел түркінің төрі болған қасиетті 
Түркістан жеріндегі Халықаралық қазақ-түрік 
университеті – тарихы ортақ, тамыры бір туыс 
халықтар арасындағы айнымас достықтың 
алтын арқауы. Бауырлас елдер арасында білім-
ғылым саласындағы терең ынтымақтастықтың 
жарқын көрінісіне айналған оқу ордасының 
бүгінгі жеткен белесіне ризашылығымызды 
білдіреміз. Құтты шаңырақтың шырағы 
әрдайым жарық болғай!»
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Ödül töreni
Her iki ülke cumhurbaşkanları, Türkiye ve 
Kazakistan’dan gelen konuklar başta olmak 
üzere üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerinin doldurduğu salona beraber geçtiler.

Törende ilk konuşmayı, üniversitemiz Rektö-
rü Prof. Dr. Lesbek Taşimov yaptı. Taşimov, 
Kutsal Türkistan toprağına gelen Cumhurbaş-
kanlarına, değerli konuklara Üniversite çalışan-
ları ve öğrencileri adına hoş geldiniz, diyerek 

başladığı konuşmasında, Türkistan Devlet 
Üniversitesi’nin açılması ve üniversiteye büyük 
düşünür Ahmet Yesevi’nin adının verilmesinin 
Türk Dünyası için tarihî bir olay olduğunu söy-
leyerek şöyle dedi:

“Onüç asır önce Kültigin Kağan; ‘Ey Türkler! 
Sizin gücünüz birlikteliğinizdedir!’ demiştir. Bu 
sözler, bugün bizim ana misyonumuz hâline 
gelmiştir. Günümüz gençleri bu bilince ulaş-
mıştır. Onlar tüm Türk halklarının birlik ve be-
raberliğinin temelini oluşturmaktadır. Dünyanın 
dört bir yanına yayılmış Türk halklarının eğitime 
gönül vermiş gençliği burada bir araya gelerek 
Türkistan’ı kalkındırmak ve uluslararası Üni-
versitemizin itibarını yükseltmek için çaba sarf 
etmektedir.

Bilim yuvasından mezun olan gençlerimizin, 
zatı âlilerinizin gösterdiği yolda, iyi bir eğitim 
alarak, Türk Dünyasının istikrarına ve gelişme-
sine önemli katkılar sağlayacağına gönülden 
inanıyorum!”

Rektörün konuşmasının ardından Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bir 
konuşma yaptı. Nazarbayev, ünlü şair Mağ-
can Cumabayev’in ‘İki dünya eşiği, er Türk’ün 
beşiği’ diye nitelendirdiği, mukaddes Türkistan 
toprağına hoş geldiniz diyerek başladığı konuş-

“Onüç asır önce 
Kültigin Kağan; 
‘Ey Türkler! 
Sizin gücünüz 
birlikteliğinizdedir!’ 
demiştir. Bu sözler, 
bugün bizim ana 
misyonumuz 
hâline gelmiştir."

"Бұдан он үш 
ғасыр бұрын 
Күлтегін бабымыз 
«Әй, түріктер! 
Сендердің 
күштерің 
бірлікте!» деген 
екен. Бұл сөздер 
қазір біздің басты 
ұранымыз болып 
отыр."

Марапаттау рәсімі
Екі ел Президенттері Түркия және 
Қазақстаннан келген қонақтардан бастап 
университет оқытушы-профессорлары мен 
студенттерге толы үлкен залға өтті.  
Бұл рәсімде алғашқы сөзді университет 
ректоры, профессор доктор Лесбек 
Ташимов алды. Л.Ташимов киелі Түркістан 
топырағына қадам басқан Президенттерге, 
қымбатты қонақтарға университет оқытушы-

профессорлары мен студенттерінің 
ыстық ықыласын жеткізуімен бастаған 
баяндамасында, Түркістан мемлекеттік 
университетінің ашылуы мен оған ұлы 
ойшыл Ясауидің есімінің берілуі бүкіл түрік 
дүниесінде тарихи оқиға болғандығын айта 
отырып, былай деді: 
«Бұдан он үш ғасыр бұрын Күлтегін бабымыз 
«Әй, түріктер! Сендердің күштерің бірлікте!» 
деген екен. Бұл сөздер қазір біздің басты 
ұранымыз болып отыр. Түрік әулетінің 
бүгінгі ұрпақтары – біздің студенттеріміз 
мұны терең сезінеді. Олар бүкіл түрік 
халықтары ынтымағы мен бірлігінің негізі 
болып отыр. Дүниенің төрт бұрышына түгел 
тараған түрік халықтарының білім қуған 
жастары нақ осында бас қосып, Түркістанды 
түлетуге, халықаралық университетіміздің 
мерейін көтеруге ұмтылуда. 
Білім ордасының қабырғасынан түлеп ұшқан 
жастарымыз Өзіңіз сілтеген сара бағытпен ел 
келешегі жолында білім қуып, түрік дүниесін 
қалыптастыруға лайықты үлестерін қоса 
беретіндіктеріне кәміл сендіремін!»  
Университет ректорының сөзінен кейін 
Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев баяндама жасады. 
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masında, Türkistan şehrinin ortak tarihimizde 
önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan et-
tiği tarihten itibaren güvenli stratejik ortak oldu-
ğunu söyleyen Nazarbayev, Türkiye’nin samimi 
dostluk  ve sıcak ilgilerine yüksek değer verdik-
lerini belirtti.

Hepimizin kahraman Türk soyundan gelen ve 
büyüyen kökü bir nesiller olduğunu ifade eden 
Nazarbayev, şöyle devam etti: “Dilimiz yakın, 
dileğimiz birdir. Kaderimiz benzer, tarihimiz de 
ortaktır. Dünyanın türlü coğrafyalarında bulun-
mamıza rağmen, yüzyıllardır kesilmeyen kıy-
metli değerlerimiz, bizleri daha da yakınlaştır-
maktadır.” 

Ülkelerimiz arası dostane ilişkilerin en somut 
örneğinin Ahmet Yesevi Üniversitesi olduğunu 
söyleyen Nazarbayev; “Bağımsızlığımızın ilk yıl-
larında Türkistan’ı yeniden kalkındırma düşün-
cesini ortaya koyarak, bu düşüncenin hayata 
geçirilmesi için büyük özen gösterdim. Bu vesi-
le ile üniversite,  1992 yılında Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi olarak yeniden kuruldu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, halklarımızın eğitim 
alanındaki işbirliğinin canlandırılmasında ve kül-
türel-manevi yakınlaşmasında önemli bir yere 
sahiptir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e  
Fahri Profesörlük Belgesi
Nazarbayev’in konuşmasından sonra Üniver-
sitemiz Rektörü Lesbek Taşimov ve Rektör 
I. Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Nakip’in Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül’e Fahri Profesörlük belgesi verilmesiyle ilgili 
Senato Kararı okundu. Ardından, Rektör  Ta-
şimov tarafından Uluslararası İlişkiler alanında 
fahri profesörlük belgesi arz edildi ve cübbe 
giydirildi. 

“Dilimiz yakın, 
dileğimiz birdir. 
Kaderimiz benzer, 
tarihimiz de ortaktır. 
Dünyanın türlü 
coğrafyalarında 
bulunmamıza 
rağmen, yüzyıllardır 
kesilmeyen kıymetli 
değerlerimiz, 
bizleri daha da 
yakınlaştırmaktadır.”

«Тіліміз жақын, 
тілегіміз бір. 
Тағдырымыз ұқсас, 
тарихымыз ортақ. 
Жер арасы шалғай 
болғанымен, 
ғасырлар 
қойнауынан 
үзілмей 
жеткен асыл 
құндылықтарымыз 
алтын арқаудай 
бізді етене 
жақындастырады.» 

Н.Назарбаев, атақты Мағжан ақын «екі 
дүниенің есігі, ер түріктің бесігі» деп жырға 
қосқан қасиетті Түркістан жеріне қош келдіңіз 
деп бастаған баяндамасында Түркістан 
қаласының ортақ тарихымызда маңызды 
орынға ие болғандығын айтты.
Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған сәттен 
бастап Түркия сенімді стратегиялық 
серіктесі болғандығын білдірген Н.Назарбаев, 
Түркияның адал достық және ыстық 
ықыласын жоғары бағалағанын айтты. 
Бәріміз байырғы баба-батыр түркінің кіндігінен 
өсіп-өнген ұрпақ болғанымызды баяндаған 
Н.Назарбаев, сөзін былай жалғастырды: 
«Тіліміз жақын, тілегіміз бір. Тағдырымыз 
ұқсас, тарихымыз ортақ. Жер арасы шалғай 
болғанымен, ғасырлар қойнауынан үзілмей 
жеткен асыл құндылықтарымыз алтын 
арқаудай бізді етене жақындастырады.»
Елдер арасындағы қалтқысыз қарым-
қатынастарының  айшықты бір көрінісі 
Ахмет Ясауи университеті болғандығын 
айтқан Н.Назарбаев «Еліміз тәуелсіздік алған 
алғашқы жылдан бастап мен Түркістанды 
қайта түлету идеясын көтеріп, оны 
жүзеге асыруға  ден қойдым. Сондықтан 
Түркістандағы университет  1992 жылы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті болып 
қайта құрылды. Ахмет Ясауи университетінің 
халықтарымыздың білім беру саласында, өзара 
мәдени-рухани тұрғыдан жақындаса түсуінде 
маңызы орасан зор» деді. 

Президент Абдуллах Гүлге 
«Құрметті профессор» дипломы
Назарбаевтың сөзінен кейін университет 
ректоры Лесбек Ташимов және І Вице-
президент профессор доктор Махир Накип 
Түркия Республикасы Президенті құрметті 
Абдуллах Гүл мырзаға құрметті профессор 
атағын беру туралы Сенат шешімін оқыды. 
Одан кейін ректор Л.Ташимов «Халықаралық 
қатынастар саласы бойынша құрметті 
профессор» дипломын табыс етті және мантия 
кигізді. 
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23.04.2010 tarih ve 3 nolu üniversite proto-
kolünde fahri profesörlüğün gerekçesi şöyle 
belirtildi: 

"Türk-Kazak halkları arasındaki kardeş-
liğin pekiştirilmesindeki katkıları; Türk 
Dünyası ile ilişkileri geliştirme konusun-
daki yoğun çabaları; Irak krizi sırasında 
önemli bir işlev gören Irak’a Komşu 
Ülkeler Süreci’nin başlamasındaki ön-
cülüğü; hem Batı Dünyası hem de Türk 
ve İslâm Dünyası ile ilişkilerin geliştiril-
mesi; kendi değerlerine sahip çıkarak 
dünyayla bütünleşmeyi hedefleyen, 
demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğünü benimseyen anlayışların-
dan dolayı ‘Uluslararası İlişkiler alanında 
Fahri Profesörlük’ belgesi tevcih edil-
miştir."

Diploma töreninin ardından Sayın Gül, "Bugün, 
Oğuz Han’ın Başkenti, Türklerin kutsal yurdu 
Türkistan’da bulunmaktan ve Hoca Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi’nde sizlerle beraber olmaktan, 
gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluk 
duyuyorum" diyerek başladığı konuşmasında 
şöyle dedi:

“Bana bu rütbeyi lâyık gördükleri için Ahmet 
Yesevi Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. 
Şüphesiz ki birçok üniversiteden bu tip unvan-
ları aldım ama Orta Asya’nın ve Anadolu’nun 
mayasını yoğuran, bizim manevi liderlerimiz-
den Hoca Ahmet Yesevi’nin ismini taşıyan bu 
üniversiteden aldığım turkuaz renkli cübbe, 

Президентіміз 
Абдуллах Гүл 
университетіміздің 
құрметті 
профессоры 
болды.

Cumhurbaşkanımız 
Abdullah Gül, 
üniversitemiz fahri 
profesörü oldu.

Профессор атағын беру туралы университет 
Сенатының 23.04.2010 жылғы шешімінде 
(№ 3 хаттама) мынадай анықтама берілді:

"Түркия Республикасының Президенті 
жоғары мәртебелі Абдуллах 
Гүл мырзаға «қазақ және түрік 
халықтарының арасындағы 
бауырластықты нығайтуға қосқан 
қомақты үлесі, түркі дүниесімен 
қарым-қатынастарды дамыту 
жолындағы белсенді жұмыстары, Ирак 
дағдарысы кезінде «Иракқа көрші 
мемлекеттер процесі» атты маңызы 
аса зор бейбітшілік бағдарламасына 
мұрындық болғаны үшін; сондай-
ақ, Батыс және Түрік ислам әлемі 
өркениетінің қарым-қатынастарын 
нығайтуға қосқан үлесі, ұлттық 
құндылықтарға құрмет көрсетіп, 
бүкіл әлеммен өркениеттік тең 
дәрежелік қатынаста болу ұстанымын 
мақсат еткен демократиялық, 
адам құқықтары мен конституция 
үстемдігін басшылыққа алғаны 
үшін» университеттің «Халықаралық 
қатынастар» саласы бойынша құрметті 
профессор дипломы берілді."

Диплом табыс ету рәсімінен кейін құрметті 
А.Гүл мырза «Бүгін Оғыз ханның астанасы, 
түркілердің киелі атамекені Түркістанға 
келіп, Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінде 
Сіздермен жүздесіп отырғаным – мен үшін 
терең толғандырар үлкен бақыт» деп бастаған 
баяндамасында былай деді:

«Мені осы атаққа лайық деп тапқаны үшін 
университет ұжымына шексіз алғысымды 
айтамын. Шүбәсіз, бірнеше университеттен 
осындай атақ алдым, бірақ Орта Азияның 
және Анадолының ұйытқысы болған рухани 
жетекшілеріміздің бірі Қожа Ахмет Ясауидің 
атымен аталатын осы университеттен алып 
отырған көгілдір түсті мантия – күмәнсіз 
осы атақтардың ішіндегі ерекше маңызға 
ие, орны бөлек, бағалы сыйлық. Сондықтан, 
бұны көзімнің қарашығындай сақтайтыныма 
сенімдімін және тағы да баршаңызға 
алғысымды білдіремін».

Қазақстанға бірнеше рет келгенімен 
Түркістанға алғашқы рет ат басын тірегенін 
білдірген Президент, Ахмет Ясауи атындағы 
университеттің Түркістан қаласында құрылуы 
Түркістанның құндылығын одан сайын 
арттырғанын айтты. 
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şüphesiz ki aldığım unvanların içerisinde ayrı 
bir önem ve ayrı bir değer taşımaktadır. Bunu 
en güzel şekilde muhafaza edeceğim ve tekrar 
hepinize çok teşekkür ediyorum.” 

Kazakistan’a birçok kez gelmesine rağmen 
Türkistan’ı ilk defa ziyaret ettiğini belirten Cum-
hurbaşkanı, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin 
Türkistan’da kurulmasının Türkistan’a ayrı bir 
değer kazandırdığını söyledi. 

Konuşmasında Türkiye ile Kazakistan arasın-
daki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı, birbirin-
den uzak kalan bütün Türk yurtlarının, birbiriyle 
tekrar kucaklaştığını, tekrar bir araya geldiğini,  
ayrı ayrı devletler içerisinde, birbirimize karşılıklı 
saygı ve muhabbetle büyük bir dayanışma ve 
işbirliği örneği başlattıklarını söyledi. 

Eğitim alanında da Kazakistan’la ortak birçok 
projeye imza atıldığını söyleyen Gül, Türkiye ile 
Kazakistan arasındaki dayanışma ve işbirliği-

nin, örnek alınacak bir şekilde devam ettiğini 
söyledi. Kazakistan’da ikisi resmî olmak üzere 
30’a yakın Türk lisesi ile iki üniversitenin olması 
ve bugün Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
Kazak ve Türk devletlerinin bir ortak projesi 
olarak ortaya çıkmış olmasının, eğitime veri-
len önemi gösterdiğini ifade eden Gül, Ahmet 
Yesevi Üniversitesinin, eğitim alanında yapılan 
işbirliğinin en muşahhas, en somut örneği ol-
duğunu söyledi. 

Gül, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İnşallah bundan sonraki buluşmamızda Ah-
met Yesevi Üniversitesi’ni daha büyümüş, bü-
tün projelerini tamamlamış bir şekilde görme 
dileğinde olduğumuzu da sizlere bir kez daha 
ifade ediyor, hepinize tekrar sevgiler, muhab-
betler ve başarılar diliyorum.”

"Bugün, Oğuz 
Han’ın Başkenti, 
Türklerin kutsal 
yurdu Türkistan’da 
bulunmaktan ve 
Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde 
sizlerle beraber 
olmaktan, gerçekten 
çok büyük bir 
heyecan ve 
mutluluk   
duyuyorum."

Бүгін Оғыз 
ханның астанасы, 
түркілердің 
киелі атамекені 
Түркістанға келіп, 
Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы 
Халықаралық 
қазақ-түрік 
университетінде 
Сіздермен жүздесіп 
отырғаным – 
мен үшін терең 
толғандырар үлкен 
бақыт.

Баяндамасында Түркия мен Қазақстан 
арасындағы қатынастардан сөз еткен 
Президент бір-біріне шалғай жатқан түркі 
ұлттары мен ұлыстары бір-бірімен қайта 
қауышып, қайтадан біріккенін, жеке-жеке 
мемлекеттер болсақ та бір бірімізге деген 
құрмет және сүйіспеншіліктің шеңберінде 
өзара демеушілік пен ынтымақтастықтың 
өнегелі үлгісін көрсете бастағанымызды 
айтты. 

Білім саласында да Қазақстанмен ортақ 
бірнеше жобаға қол қойылғанын айтқан  
А.Гүл, Түркия мен Қазақстан арасындағы 
тілектестік және ынтымақтастығының үлгі 
алатындай дамитындығын айтты. Қазақстанда 
екеуі ресми 30-ға жуық түрік лицейі мен екі 
университеттің болуы және бүгінде Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы университеттің қазақ 

және түрік елдерінің ортақ жобасы ретінде 
құрылғаны білім мен ғылымға қаншалықты 
маңыз беріп отырғанымызды көрсеткенін 
білдірген А.Гүл, Ахмет Ясауи атындағы 
университеттің білім беру саласында жасалған 
ынтымақтастықтың ең нақты және ең айқын 
үлгісі екендігін білдірді. 

А.Гүл баяндамасын былай аяқтады:

«Алла тағала бұйырса, бұдан кейінгі 
кездесуімізде Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
университетті бұдан да жетік дамыған, күллі 
жобаларын жүзеге асырған, өзіндік орны 
мен беделі бар оқу ордасы ретінде көруге 
тілектеспін. Тағы бір рет ықылас сезімім мен 
сүйіспеншілігімді білдіремін.»
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Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e 
Beylik Tuğu takdimi
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanımız 
Sayın Abdullah Gül, Sayın Nazarbayev’in Ekim 
2009 tarihinde Ankara’ya yaptığı ziyarette Türk 
Dünyasının Aksakalı (Duayeni) unvanı verildiğini 
belirterek, Sayın Nazarbayev’e kaftan giydirdi 
ve “beylik tuğu”  takdim etti.

 ‘Beylik tuğu’ takdiminin ardından kürsüye ge-
len Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Os-
man Horata, yaptığı konuşmada, üniversitemiz 
için tarihî bir gün yaşadıklarını belirterek, bu 
onuru yaşama fırsatı bahşettikleri için Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e şükranlarını arz etti; coşkularına ortak 
olan değerli konuklara da teşekkürlerini sundu.

Programın sonunda ise üniversitemiz Türk 
Dünyası Halk Dansları Topluluğu kısa bir gös-
teri sundu. Gülbanu Joldasbekova’nın seslen-

Президент Н.Назарбаевқа билік 
асатаяғының табыс етілуі
Баяндамалардан кейін Президентіміз құрметті 
Абдуллах Гүл, құрметті Н.Назарбаевқа 2009 
жылы қазан айындағы Анкара сапарында 
Түркі дүниесінің ақсақалы атағы берілгенін 
анықтай отырып, құрметті Н.Назарбаевқа 
шапан кигізіп, билік асатаяғын табыс етті. 
«Билік асатаяғының» табыс етілуінен кейін сөз 
алған Өкілетті Кеңес төрағамыз профессор, 
доктор Осман Хората сөйлеген сөзінде бұл 
университетіміз үшін тарихи күн болғанын, 
университеттің абыройын арттыруға 
мүмкіндік танытқандары үшін Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия 
Республикасының Президенті Абдуллах Гүлге 
алғысын білдіріп, осы тебіреніс сезімдерімізге 
ортақ болған қымбатты қонақтарға да 
ризашылығын білдірді. 
Бағдарламаның соңында болса 
университетіміздің Түркі дүниесі халық 
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dirdiği “Gesi Bağları” türküsünün ardından Ka-
zakça bir şarkı seslendirildi ve üniversitemizde 
eğitim gören 14 ülkeden 29 Türk ve Akraba 
Topluluktan öğrencilerin birlikte sunduğu halk 
oyunları gösterisi, Cumhurbaşkanları ve davet-
liler tarafından ilgiyle izlendi.

Kültür Merkezi fuaye salonunda ise Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cum-
hurbaşkanımız sayın Abdullah Gül’e çapan giy-
dirdi ve kendi kitabını hediye etti.  

Her iki ülke Cumhurbaşkanı, beraberindeki 
heyetle birlikte Ahmet Yesevi Türbesini de zi-
yaret etti. Sayın Nazarbayev ve Sayın Gül, Tür-
kistan Valiliği tarafından onurlarına verilen öğle 
yemeğini müteakip Çimkent’e gitmek üzere 
Türkistan’dan ayrıldı.

ойындары тобы қысқа бір концерт қойды. 
Гүлбану Жолдасбекованың орындауында 
«Геси баулары» атты халық әнінен кейін 
қазақ тілінде бір ән орындалды және 
университетімізде білім алып жатқан 14 елден 
келген 29 түркі және туыс қауымдастық 
өкілдерінің орындауындағы халық ойыны 
Президенттер және көрермендер тарапынан 
қызығушылықпен қарсы алынды. 
Мәдениет орталығының фойе залында болса 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
Президентіміз құрметті Абдуллах Гүлге 
шапан кигізіп, өз кітабын табыс етті. 
Екі ел Президенттері бірге келген 
делегацияларымен бірге Ахмет Ясауи 
кесенесін зиярат етті. Құрметті Н.Назарбаев 
және құрметті А.Гүл олардың құрметіне 
Түркістан әкімшілігі тарапынан берілген 
түскі астан кейін Шымкентке бет бұрды. 
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Saygıdeğer Cumhurbaşkanı,

Kökleri derinlere uzanan büyük şair Mağcan Cumabayev’in “İki dünyanın eşiği, Er 
Türk’ün beşiği” diye tanımladığı şarkılara güfte olan mukaddes Türkistan toprağına hoş 
geldiniz!

Değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler,

Bütün Türklerin tazimle önünde eğildiği Türkistan, ortak tarihimizde özel bir yere sahiptir. 
Bugün bu kutsal evimiz ve manevî mekânda kardeş ülke Türkiye’den teşrif eden değerli 
konuklarla ve sizlerle bir arada bulunmaktan son derece sevinçliyim.

Türkiye, bizim bağımsızlığımızın ilân edildiği andan beri güvenli stratejik ortağımızdır. 
Bizler Türk elinin içten ve değişmez dostluk niyeti ile sımsıcak ilgilerine yüksek değer 
vermekteyiz.

Malumlarınız, kardeş iki eli birleştirecek unsurlar, küçümsenemeyecek kadar fazladır. 
Hepimiz, kahraman Türk soyundan büyüyüp gelişen, köklü bir geçmişin  nesilleriyiz. 
Dilimiz yakın, dileğimiz birdir. Kaderimiz benzer, tarihimiz ortaktır. Dünyanın değişik coğ-
rafyalarında bulunmamıza rağmen, asırlar boyu kesintiye uğramayan asil değerlerimiz, 
hasletlerimiz altın köprüler kurarak bizi bize daha da yakınlaştıracaktır.

Köklü tarihî geçmişimiz, iki ülke ilişkilerinin süratle gelişmesine olumlu bir etki yapmak-
tadır. Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliği, her yıl bütün alanlarda derinleşerek ge-
lişmektedir. 

Bizim art niyete dayanmayan, pürüzsüz ve dostça ilişkilerimizin en somut örneği, bu 
eğitim kurumudur. Büyük şair ve ulema düşünür Hoca Ahmet Yesevi babamızın adını 
sahiplenen bu üniversite, Türk Dünyasındaki ilk uluslararası üniversitedir.

Ülkemizin bağımsızlığa kavuştuğu ilk yıldan itibaren, Türkistan’ı yeniden yapılandırarak 
geliştirmek ülküsünü ele alıp bu düşüncenin hayata geçirilmesine büyük önem verdim. 
Bu vesile ile Türkistan’daki üniversite, 1992 yılında Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
olarak yeniden yapılandırıldı.

Eğitim kurumuna Türkistan’ın manevî sütunu Hazret Sultan babamızın, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin adının verilmesi sıradan bir olay değildir. Medeniyetler arası çatışmalarla ilgili 
söylemlerin hız kesmediği sıkıntılı zaman diliminde, iyilik ve hoşgörü anlayışını bayraklaş-
tıran Yesevi fikriyatının bütün insanlık için büyük önemi haiz olduğu bellidir. 

Böylece bir zamanlar müridlerini dünyanın dört bir tarafına gönderen Yesevi babamı-
zın ismi, nesillerini kutsal mekâna davet eden bir ülküye dönüştü. Bu güzel çalışmanın 
başlangıcında, o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal ile 
ortak hareket ettiğimiz bugün hâlâ hatırımdadır. Eğitim kurumunun gelişmesinde üniver-
sitenin Fahri Profesörlük unvanını alan Sayın Süleyman Demirel Aksakalın da çok de-
ğerli çalışmaları olmuştur. Bugün bu kutlu eğitim kurumunun Fahri Profesörlük unvanına 
sahip olan Sayın Abdullah Gül de Kazak-Türk işbirliğinin genişleyerek pekiştirilmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

Bugün itibariyle üniversitede yirmi iki bine yakın genç, doksan bir uzmanlık alanında öğ-
renim görmektedir. Bugüne kadar eğitim kurumundan mezun olan öğrenci sayısı yetmiş 
beş bine ulaşmıştır.

Kazakistan Cumhuriyeti, 2002 yılından beri Türkiye ile diğer Türk Devlet ve Toplulukları 
öğrenci adayları için bu üniversitede her yıl kesintisiz olarak iki yüz öğrenciye devlet eği-
tim bursu vermektedir. 

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Nursultan Nazarbayev'in konuşmaları
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"Kardeş iki eli 
birleştirecek 
unsurlar, 
küçümsenemeyecek 
kadar fazladır. 
Hepimiz, kahraman 
Türk soyundan 
büyüyüp gelişen, 
köklü bir geçmişin  
nesilleriyiz. Dilimiz 
yakın, dileğimiz 
birdir. Kaderimiz 
benzer, tarihimiz 
ortaktır."
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Жоғары мәртебелі  Президент Мырза !

Тамырын тереңге тартқан, Мағжан ақын «екі дүниенің есігі, ер түріктің бесігі» деп 
жырға қосқан қасиетті Түркістан жеріне қош келдіңіз.

Қадірлі оқытушылар мен студенттер!

Түгел түркінің тәу етер төрі болған  Түркістанның  ортақ тарихымызда алар 
орны айрықша. Бүгін осы құтты қоныс, рухани ордада туыс ел Түркиядан келген  
мәртебелі меймандармен және сіздермен кездесіп отырғаныма қуаныштымын.

Түркия – біздің тәуелсіздігімізді жариялаған сәттен бері сенімді стратегиялық  
серіктесіміз. Біз түрік елінің айнымас достық пейілі мен ыстық ықыласын жоғары 
бағалаймыз.

Баршаңыз білесіздер, бауырлас екі елді байланыстыратын тұстар аз емес. Бәріміз 
байырғы  баба-батыр түркінің кіндігінен өсіп-өнген ұрпақпыз. Тіліміз жақын, 
тілегіміз бір. Тағдырымыз ұқсас, тарихымыз ортақ. Жер арасы шалғай болғанымен, 
ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен асыл құндылықтарымыз алтын арқаудай 
бізді етене жақындастырады.

Тарихи тамырластығымыз екі ел қатынасының қарқынды дамуына оң ықпал етуде. 
Қазақстан мен Түркия арасындағы ынтымақтастық жыл сайын  барлық салада 
барынша  тереңдеп келеді. 

Біздің қалтқысыз қарым-қатынастарымыздың  айшықты бір көрінісі – осы оқу 
орны. Ұлы ақын, ғұлама ойшыл Қожа Ахмет Иасауи  бабамыздың  атын иеленген 
бұл университет – түркі әлеміндегі тұңғыш Халықаралық университет.

Еліміз тәуелсіздік алған алғашқы жылдан бастап мен Түркістанды  қайта түлету 
идеясын көтеріп, оны жүзеге асыруға  ден қойдым. Сондықтан Түркістандағы 
университет  1992 жылы Халықаралық қазақ-түрік университеті болып қайта 
құрылды. 

Білім ордасына Түркістанның рухани ұстыны Әзірет Сұлтан бабамыздың – Қожа 
Ахмет Иасауидің аты берілуі тегін емес. Өркениеттер қақтығысы туралы әңгіменің 
өршіп тұрған бүгінгі алмағайып заманда ізгілік пен толеранттықты ту еткен  Иасауи 
ілімінің барша адамзат баласы үшін маңызы айрықша екені белгілі.

Осылайша бір кездері шәкірттерін  дүниенің төрткіл бұрышына аттандырған 
Иасауи бабамыздың  аты ұрпақтарын құтты қонысқа  қайта шақырған  ұранға 
айналды. Игілікті істің басы-қасында сол кездегі Түркия Президенті, марқұм 
Тұрғыт Өзал  екеуміздің бірге болғанымыз әлі күнге жадымда. Оқу орнының 
дамуында университеттің құрметті профессоры атағын алған Сүлеймен Демирел 
ақсақалдың да еңбегі елеулі болды. Бүгін осы құтты білім ордасының құрметті 
профессоры атанып отырған Абдуллаһ Гүл де қазақ-түрік  ынтымақтастығының  
кең қанат жайып, өрістей түсуіне қомақты үлес қосып келеді. 

Университетте қазір 22 мыңға жуық жас 91 мамандық бойынша білім алуда. Осы 
күнге дейін бұл оқу орнынан түлеп ұшқан мамандар саны 75 мыңға жетті.

Қазақстан 2002 жылдан бері Түркия мен өзге де түркі тілдес елдердің талапкерлері 
үшін осы білім ордасына жыл сайын тұрақты түрде 200 мемлекеттік грантын 
тағайындады. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Құрметті Нұрсұлтан Назарбаевтың Баяндамасы

«Бауырлас 
екі елді 
байланыстыратын 
тұстар аз 
емес. Бәріміз 
байырғы  баба-
батыр түркінің 
кіндігінен өсіп-
өнген ұрпақпыз. 
Тіліміз жақын, 
тілегіміз бір. 
Тағдырымыз 
ұқсас, тарихымыз 
ортақ.»



Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, halklarımızın eğitim alanın-
da, karşılıklı kültürel ve manevî açıdan yakınlaşmasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 
üniversite bir zamanlar El Farabî, Hoca Ahmet Yesevi gibi evrensel düzeydeki bilginleri 
insanlığa armağan eden bu kutsal mekânın yeniden kalkındırılmasına, genel olarak ülke-
mizin gelişmesine olumlu yönde tesir etmektedir.

Bugün itibariyle üniversite, Türk devlet ve akraba topluluklarının bilim arayan, bilime gö-
nül vermiş gençlerinin bir araya geldikleri kutlu bir yuvaya dönüşmüştür. Burada dünya-
nın 30’a yakın ülkesinden gelen öğrenciler öğrenim görmektedir. Öğrencilerimiz, Türk 
halklarının ortak hasleti olarak kabul gören iyilik felsefesini, çağdaş bilim anlayışıyla bağ-
daştırmaktadır. Üniversite mezunları, sadece Kazakistan ve Türkiye’de değil, ülkelerimi-
zin gönüllü elçileri olarak Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde 
çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yürütmektedir. 

Değerli konuklar,

Şecereli şehir Türkistan, eski tarihinden bugüne kadar tüm Türk halklarını bir araya ge-
tiren mukaddesatından ayrılmış değildir. Kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sayın Abdullah Gül ile birlikte bugün bu kutlu şehre gelişimiz bunun bir kanıtıdır.

Yaradana hamdolsun, tüm Türk dünyasının birliği yolunda, diğer akraba toplulukla-
rın hepsine direk olmuş Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşlik, büyük ülküleri 
içermektedir.

Bu münasebetle Kazakistan’la diz dize oturup büyük çalışmalara imza atan kardeş Tür-
kiye tarafına minnet ve takdir duygularımı sunuyorum.

Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’ni dünyada ilk olarak tanıyan Türk kardeşlerimiz, 
Türkistan’ın en mühim ve paha biçilemez kültürel değeri Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nin 
büyük onarım ve restorasyon çalışmalarındaki yardımlarını unutmuyoruz.

Kardeşler arasında gönülleri böylesine sevince gark eden değerli çalışmalar az değildir. 
Geçen sene Türk Dili Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi’nin kurulması yolunda mutaba-
kat sağladık. Şimdi Astana’da halklarımızın ve ortak genel Türk kültür mirasının dünya 
çapında propagandasını yapmak ve tanıtmak amacıyla Türk Dünyası Akademisi açıl-
mak üzeredir. Benim bir zamanlar, Türk Dünyasının kültürel ve manevî mirasının beraber 
araştırılması yönündeki düşüncelerimin hayata geçirilmesi beni sevindirmekte ve heye-
canlandırmaktadır.

Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki değişik üniversitelerde şu anda dört yüz elli Türkiyeli öğ-
renci öğrenim görmektedir. Türkiye’de ise 1992 yılından beri üç binden fazla Kazakistanlı 
öğrenci öğrenim görmüştür. Söz konusu yıllar arasında Türk-Kazak Liselerinin üç yüze 
yakın öğrencisi, uluslararası yarışmalarda büyük dereceler elde etmiştir.

Bilgili, kültürlü bir milletin geleceği aydınlıktır. Her zaman; “en verimli yatırım, insana yapı-
lan yatırımdır” şeklindeki görüşü savunmaktayım.

Bu sene, Kazakistan halkına yaptığım geleneksel “Ulusa Sesleniş” konuşmamda, yük-
sek öğretim kalitesinin, uluslararası en yüksek standartlara uygun olması gerektiğini ilet-
tim. Ülkemizdeki yüksek öğretim kurumları, dünyanın öncü üniversiteleri reytingine dahil 
olmak için çaba göstermelidir.

Üniversite, yeni asrın taleplerine uygun, kaliteli eğitim vererek dünyadaki acımasız re-
kabete dayalı, yetenekli kadrolar hazırlamak zorundadır. Bu, eğitim kalitesinin yükseltil-
mesine olumlu yönde katkı sağlayarak eğitim kurumu mezunlarının meslekî gelişimine, 
yaşam boyu başarılı olmalarına yol açacaktır.

Sizlerin bu denli büyük sorumluluğun altından kalkacağınıza gönülden inanıyorum. 

Hepinize başarılar, ailelerinize esenlikler diliyor; ilim ve ibret yolundaki çalışmalarınızın de-
vamlı olmasını diliyorum.

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

"Bizim art niyete 
dayanmayan, 
pürüzsüz ve dostça 
ilişkilerimizin en 
somut örneği, bu 
eğitim kurumudur. 
Büyük şair ve ulema 
düşünür Hoca Ahmet 
Yesevi babamızın 
adını sahiplenen 
bu üniversite, Türk 
Dünyasındaki 
ilk uluslararası 
üniversitedir."

AYHABER14

H
A

B
E

R



“Біздің қалтқысыз 
қарым-
қатынастарымыздың  
айшықты бір көрінісі 
– осы оқу орны. 
Ұлы ақын, ғұлама 
ойшыл Қожа Ахмет 
Иасауи  бабамыздың  
атын иеленген бұл 
университет – түркі 
әлеміндегі тұңғыш 
Халықаралық 
университет.”

ХҚТУ-дың халықтарымыздың білім беру саласында, өзара мәдени-рухани тұрғыдан 
жақындаса түсуінде маңызы орасан. Ол кезінде адамзатқа Әл-Фараби, Қожа Ахмет 
Иасауи сынды әлемдік деңгейдегі ғұламаларды тарту еткен өңірінің қайта түлеуіне, 
жалпы өлкенің дамуына оң септігін тигізіп отыр. 

Бүгінде университет түркі тілдес елдердің білім іздеген талапты жастарының 
табысатын  құтты орнына айналды.  Мұнда әлемнің 14 мемлекетінен келген 
шәкірттер білім алуда. Олар түркі халықтарына ортақ дәстүр болған ізгілік ілімін 
озық ғылыммен ұштастыра түсуде. Оқу орнын бітірген түлектер Қазақстан мен 
Түркияда  ғана емес, еліміздің ерікті елшілері ретінде ТМД және Европа елдерінде 
түрлі салалар бойынша жемісті еңбек етіп жүр.   

Қадірлі қауым!

Шежірелі шаһар Түркістан бағзыдан бүгінге дейін барша түрік халықтарының 
басын қосатын қасиетінен айрылған емес. Туыстас Түркияның  Президенті 
Абдуллаһ Гүл мырзамен бірге бүгін осы құтты қалаға келіп отырғанымыз-соның 
бір айғағы.

Тәңірге тәубе, тугел түркінің тұтастығы бағытында өзге туыстардың баршасына 
тірек болған Түркия мен Қазақстан арасындағы бауырластық биік белестерді 
бағындырып келеді. 

Бұл орайда мен Қазақстанмен тізе қосып, орасан еңбек сіңіріп келе жатқан бауырлас 
Түркия тарапына зор алғысымды білдіремін.

Қазақстанның тәуелсіздігін әлемде алғашқы болып таныған түрік бауырларымыз 
осы Түркістанның ең басты, баға жетпес құндылығы Қожа Ахмет Иасауи 
бабамыздың кесенесін күрделі қайта жөндеуден өткізуге көмек еткенін біз 
ұмытпаймыз. 

Ағайын арасындағы мұндай көңіл сүйсінтетін абзал істер аз емес. Былтыр біз Түркі 
тілдес мемлекеттер ынтымақтастығы Кеңесін құру туралы келісімге қол жеткіздік. 
Енді Астанада халықтарымыздың және ортақ жалпы түркі мәдени мұраларын әлем 
деңгейінде  насихаттап, таныту мақсатында Түркі Әлемі Академиясы ашылғалы 
отыр. Мені бір кезде түркі әлемінің мәдени-рухани  мұраларын бірлесіп, зерттеу 
туралы айтқан ойларымның іс жүзіне аса бастағаны қуантады.

Жалпы, Қазақстан жоғарғы оқу орындарында қазіргі кезде Түркияның 450 азаматы 
оқып жатыр. Ал Түркияда 1992 жылдан бері 3000-нан астам қазақстандық талапкер 
білім алды.  Осы жылдар  ішінде қазақ-түрік лицейлерінің 300-ге жуық шәкірттері 
халықаралық  жарыстардың жеңімпазы атанды. 

Білімді елдің болашағы жарқын. Мен қай дәуірде болмасын, ең сенімді инвестиция 
- адами ресурстарына салынған қаражат деп есептеймін. 

Мен Қазақстан халқына биылғы дәстүрлі  Жолдауымда жоғары білім сапасы ең 
жоғары  халықаралық талаптарға жауап беруі тиістігін атап айттым. Елдегі жоғары 
оқу орындары әлемнің жетекші университеттерінің рейтингіне енуге ұмтылулары 
керек.   

Университет жаңа ғасыр талабына сай сапалы білім беріп, жаһандық бәсекеге 
қабілетті мамандар әзірлеуі тиіс. Бұл білім сапасын арттыруға ықпал етіп, оқу орны 
түлектерінің кәсіби өсуіне, өмірде табысты болуына жол ашады. 

Сіздердің сондай биік үдеден шығатындарыңызға сенім білдіремін. 

Баршаңызға табыс, отбасыларыңызға амандық, ғылым мен ғибрат жолындағы 
істеріңізге сәттілік тілеймін. 

Назарларыңызға рахмет.
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"Çok değerli dostum, Sayın Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sayın 
Rektör, Rektör Yardımcıları, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin çok seçkin 
öğretim üyeleri, değerli öğrenciler ve çok şüphesiz ki Türkiye’den benimle 
beraber gelen değerli misafirler,

Hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün, Oğuz Han’ın Baş-
kenti, Türkler’in çok kutsal yurdu Türkistan’da bulunmaktan ve Türkistan’da 
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde sizlerle beraber olmaktan, gerçekten 
çok büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum.

Sözlerime başlamadan önce, üniversitenize teşekkür ediyorum, bana bu 
rütbeyi layık gördükleri için. Şüphesiz ki birçok üniversiteden bu tip unvanları 
aldım ama, Orta Asya’nın ve Anadolu’nun mayasını yoğuran, bizim manevi 
liderlerimizden Hoca Ahmet Yesevi’nin ismini taşıyan bu Üniversiteden al-
dığım turkuaz renkli cübbe, şüphesiz ki aldığım unvanların içerisinde ayrı 
bir önem ve ayrı bir değer taşımaktadır. Bunu en güzel şekilde muhafaza 
edeceğim ve tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar,

Bugün Kazakistan’da ilk defa Türkistan’ı ziyaret ediyorum. Önce Almatı’yı, 
daha sonra da Astana’yı defalarca ziyaret ettim. Bunların bir kısmı Dışişleri 
Bakanı olarak, bir kısmı Cumhurbaşkanı olarak ki, Cumhurbaşkanı olarak bu 
üçüncü gelişimdir Kazakistan’a. Ama ilk defa Türkistan’a geliyorum. Türkis-
tan, bizim hepimiz için, bütün Türkler için çok ayrı anlam ifade eden bir yer. 
İyi ki de bu üniversite Türkistan’a kurulmuş ve Türkistan bu şekilde bütün 
Türkler’in kalbinde, ayrı bir değer kazanmaya devam etmektedir.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler, çok dostane, kardeşçe, birbirine 
yakışır, güçlü bir şekilde gelişmektedir. Sovyetlerden sonra birbirinden uzak 
kalan bütün Türk yurtları, birbiriyle tekrar kucaklaşmış, bütün Türk dünyası, 
tekrar bir araya gelmiştir. Hepimiz ayrı ayrı devletlerimiz içerisinde, hepimiz 
birbirimize karşılıklı saygı ve muhabbet sevgi içerisinde, büyük bir dayanışma 
ve işbirliği örneği başlattık. Bundan hepimiz de büyük bir gurur duyuyoruz. 

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler, gerçekten müstesnadır. Bunda 
Sayın Nazarbayev’in çok büyük katkısı olmuştur. Kazakistan, bugün Orta 
Asya’nın parlayan bir yıldızı hâline gelmiştir. Siyasi konulardaki başarısı, eko-
nomik konulardaki gelişimi, eğitime, kültüre verdiği değer açısından hepimiz 
Kazakistan'la iftihar ediyoruz. Türkiye, bağımsız olduğu günden itibaren da-
ima Kazakistan’ın yanında olmuştur. Her konuda kendisine her türlü desteği 
vermiştir. Bunu sadece devlet adamları değil, Türkiye’deki bütün Türkler, 
herkes yakından takip etmiştir. Ve bu başarılarla da çok büyük gurur duy-
muştur. Kazakistan, AGİT gibi bir kuruluşun dönem başkanlığını yapmak-
tadır. Seçimle dönem başkanlığını kazanmış, CICA gibi, Asya'da İşbirliği ve 
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın kuruluşuna öncülük etmiş ve Genel 
Sekreterliğini burada oluşturmuş; ekonomik konularda, petrol, doğalgaz ve 
diğer enerji alanlarında kendisini ispatlamış ve sadece kendisine değil, bütün 
çevreye güvenli enerji dağıtan bir ülke hâline gelmiştir. Almatı gibi çok güzel 
bir şehrin yanında, 10 sene içerisinde Astana gibi gerçekten çok modern bir 
kent ortaya çıkarmıştır. Bütün bunlar çok büyük başarılardır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  
Sayın Abdullah Gül’ün konuşmaları
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"Orta Asya’nın 
ve Anadolu’nun 
mayasını yoğuran, 
bizim manevi 
liderlerimizden 
Hoca Ahmet 
Yesevi’nin ismini 
taşıyan bu 
Üniversiteden 
aldığım turkuaz 
renkli cübbe, 
şüphesiz ki 
aldığım unvanların 
içerisinde ayrı bir 
önem ve ayrı bir 
değer taşımaktadır."
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Аса қадірлі досым, құрметті Президент Нұрсұлтан Назарбаев! 
Құрметті ректор және вице-президенттер! Ахмет Ясауи атындағы университеттің 
таңдаулы оқытушы-профессорлары! Сүйікті студенттер және менімен бірге 
Түркиядан келген қадірлі қонақтар!
Барлығыңызға ыстық ықыласым мен сүйіспеншілік сезімдерімді білдіремін. Бүгін 
Оғыз ханның астанасы, түркілердің киелі атамекені Түркістанға келіп, Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде Сіздермен 
жүздесіп отырғаным – мен үшін терең толғандырар үлкен бақыт.
Сөзімді бастамай тұрып, мені осы атаққа лайық деп тапқаны үшін университет 
ұжымына шексіз алғысымды айтамын. Шүбәсіз, бірнеше университеттен осындай 
атақ алдым, бірақ Орта Азияның және Анадолының ұйытқысы болған рухани 
жетекшілеріміздің бірі Қожа Ахмет Ясауидің атымен аталатын осы университеттен 
алып отырған көгілдір түсті мантия – күмәнсіз осы атақтардың ішіндегі ерекше 
маңызға ие, орны бөлек, бағалы сыйлық. Сондықтан, бұны көзімнің қарашығындай 
сақтайтыныма сенімдімін және тағы да баршаңызға алғысымды білдіремін. 
Қымбатты қонақтар!
Бүгін Қазақстанның Түркістан қаласына тұңғыш рет ат басын тіреуім. Бұдан 
бұрын Алматыға, Астанаға бірнеше рет келгенмін. Оның ішінде Сыртқы істер 
министрі ретінде де, Президент ретінде де жасаған сапарларым болды. Ал, бұл – 
Қазақстанға президент ретінде үшінші келуім, Түркістан топырағына алғаш рет 
аяқ басуым. Бәріміз үшін, күллі түркі жұрағаты үшін Түркістан – айрықша орны 
мен маңызы бар қасиетті мекен. Университетті Түркістан қаласында ашқанымыз 
да жақсы болды, осылайша Түркістан бүкіл түркілердің жүрегіндегі өзіне тиесілі 
құндылығын асқақтата түсті.  
Түркия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастар достық пен бауырластық 
аясында өзара үйлесімді әрі қарқынды дамып келеді. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін 
бір-біріне шалғай жатқан түркі ұлттары мен ұлыстары бір-бірімен қайта қауышып, 
Түркі әлемі қайта бірікті. Жеке-жеке мемлекет болсақ та, бір-бірімізге деген 
құрмет пен сүйіспеншіліктің шеңберінде өзара демеушілік пен ынтымақтастықтың 
өнегелі үлгісін көрсете бастадық. Бұны баршамыз мақтан тұтамыз. 
Қазақстан мен Түркия арасындағы байланыстар шынымен де ерекше. Мұнда 
Н.Назарбаевтың қосқан қомақты үлесін айтпай кетуге болмайды. Бүгінде Қазақстан 
Орта Азияның жарқыраған жұлдызына айналды. Саяси жетістіктер мен қарқынды 
экономикалық дамуға қол жеткізгені және білім мен мәдениет саласына жете мән 
бергені үшін барлығымыз Қазақстанды жоғары бағалаймыз. Түркия тәуелсіздігіне 
қауышқан Қазақстанның жанынан әрдайым табыла білді. Барлық салада әр түрлі 
қолдау көрсетті. Мұны тек қана мемлекет қайраткерлері емес, Түркиядағы бүкіл 
түріктер, бүкіл халық жақыннан бақылап отырды және бұл жетістіктермен зор 
мақтанышқа бөленді. Қазіргі таңда Қазақстан ЕҚЫҰ-ның төрағалығын атқаруда. 
Сондай-ақ, сайлау арқылы мерзімді төрағалыққа қол жеткізіп, Азиядағы өзара 
ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес (АӨСШК) сияқты, Азиядағы 
ынтымақтастық пен қауіпсіздікті арттыру шаралары жөніндегі конференцияның 
құрылуына жетекшілік еткен және Бас секретариатын осында қалыптастырған; 
экономикалық мәселелерде, мұнай, табиғи газ және басқа да энергетикалық қорлар 
саласында өзіндік орнын тапқан және тек қана ішкі нарықпен шектелмей, бүкіл 
айналасына энергия тарататын сенімді мемлекетке айналып отыр. Алматы секілді 
әсем қаламен бірге 10 жылдың ішінде Астанадай қазіргі заманға сай, таңғажайып 
қала бой көтерді. Бұлардың бәрі – өте үлкен жетістіктер.

Түркия Республикасының  
Президенті Абдуллах Гүлдің Баяндамасы

Орта Азияның 
және Анадолының 
ұйытқысы 
болған рухани 
жетекшілеріміздің 
бірі Қожа Ахмет 
Ясауидің атымен 
аталатын осы 
университеттен алып 
отырған көгілдір 
түсті мантия – 
күмәнсіз осы 
атақтардың ішіндегі 
ерекше маңызға ие, 
орны бөлек, бағалы 
сыйлық. 



Eğitimde de çok güzel şeyler yapılmaktadır. Eğitim konusunda da Türki-
ye ile Kazakistan arasındaki dayanışma ve işbirliği, örnek alınacak bir şe-
kilde devam etmektedir. Kazakistan’da ikisi resmî olmak üzere 30’a ya-
kın Türk lisesinin olması, iki üniversitenin olması ve bugün Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin Kazak ve Türk devletlerinin bir ortak projesi olarak ortaya 
çıkmış olması, eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir ve eğitim alanında 
yaptığımız işbirliğinin en muşahhas, en somut örneğidir. Bütün bunlarla kı-
vanç duyuyoruz. Şüphesiz ki bütün bunlar, başta Sayın Nazarbayev olmak 
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha önceki cumhurbaşkanları dâhil 
olmak üzere, başbakanları, hükûmetleri, değerli bakanları ve hepsinin des-
teğiyle gerçekleşmektedir. Eğitime çok önem veriyoruz, çünkü en iyi yatırım, 
eğitime yapılan yatırımdır. Bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz. Daha bu 
konuda yapılacak çok işler olduğuna da inanıyorum. Türk ve Kazak üniver-
siteleri arasında işbirliğini daha geliştirmek için, Yükseköğretim Kurulu’nun 
Başkanı; Kazak ve Türk bilim teknoloji ve araştırma kurumları, üniversiteler 
ile bilim adamları arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişmesi ve bir-
çok ortak projenin ortak şekilde desteklenmesi için, Türkiye’den TÜBİTAK 
Başkanı ve birçok değerli ilim adamı, bugün benimle beraber buraya gel-
diler. Buradan hepsine seslenmek istiyorum: Eğitim konusundaki her türlü 
çalışmayı, her türlü iş birliğini sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu sadece 
ülkelerimizin kalkınmasına, gelişmesine değil, aynı zamanda bu, dostluk, 
kardeşlik ve aynı milletin parçaları olma bilincinin yeni nesillere taşınması 
açısından da, üniversite hocalarının gençlerin yakın işbirliği, arkadaşlık ve 
dostluk içerisinde olmalarına verdiğimiz önemden de kaynaklanmaktadır. 
Onun için sık sık bir araya gelin ve sık sık yeni projeler üretin.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne gelince, bu üniversiteyi uzaktan takip ettim. 
Türkistan’a ilk defa geldiğim için, ilk defa görüyorum. Ama bu üniversitenin 
başarısı ve büyümesini hep yakından takip ettim. Daima bilgiler aldım. Bu-
gün bizzat gelişimde de bu kampusü görünce de gerçekten gurur duydum. 
Türkistan’ın ortasında, Başşehrinde çok güzel bir eser ortaya çıktı. Fabrika-
lar kurulabilirdi, başka büyük eserler yapılabilirdi, bunların hepsi önemlidir. 
Ama bir üniversitenin kurulması çok anlamlıdır. Bu üniversitenin -biraz önce 
değerli kardeşim, Sayın Nazarbayev’in söylediği gibi-, çok prestijli ve çok 
aranan bir üniversite olması gerekir. Bizler gördüğünüz gibi her türlü desteği 
veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hiçbir eksiğinizi bı-
rakmayacağız. Ama bizim de sizlerden talebimiz, bu üniversiteyi birinci sınıf 
bir üniversite yapmak ve bu üniversiteyi öğrencilerin arayarak, uğraşarak, 
imtihanları geçerek, yarışarak girdikleri bir üniversite hâline getirmenizdir. 
Bu da bizim sizden arzumuzdur.

Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber, üniversitelerin yöneticileriy-
le de bir araya geldik, -küçük bir odada- bu fikirlerimizi geniş bir şekilde 
paylaştık. İnanıyorum ki onlar da bu doğrultuda çok daha fazla gayret sarf 
edecekler. Siz öğretim üyelerinin de fedakâr ve cefakâr çalışmalarıyla bu 
Üniversite sadece Kazakistan’ın değil, bütün Orta Asya’nın en iyi üniver-
sitelerinden birisi hâline gelecektir. Çünkü bu Üniversite, sadece Kazak 
üniversitesi, bu üniversite, sadece Türk üniversitesi de değildir. Bu üniver-
site, enternasyonal bir üniversitedir. Dünyanın dört bir yanından öğrencile-
rin geldiği bir üniversitedir. Ve bu kimliğini güçlenerek korumasını çok arzu 
ediyoruz.
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"Türkiye ile 
Kazakistan arasındaki 
ilişkiler, çok dostane, 
kardeşçe, birbirine 
yakışır, güçlü bir 
şekilde gelişmektedir. 
Sovyetlerden sonra 
birbirinden uzak kalan 
bütün Türk yurtları, 
birbiriyle tekrar 
kucaklaşmış, bütün 
Türk dünyası, tekrar 
bir araya gelmiştir."



Білім және ғылым саласында да зор табыстарға қол жеткізілді. Осы саладағы 
Түркия мен Қазақстанның қарым-қатынасы үлгі боларлықтай дәрежеде 
жалғасын табуда. Қазақстанда екеуі ресми 30-ға жуық түрік лицейі мен екі 
университеттің болуы және бүгінде Қожа Ахмет Ясауи атындағы университеттің 
қазақ және түрік елдерінің ортақ жобасы ретінде құрылуы білім мен ғылымға 
қаншалықты маңыз беріп отырғанымызды көрсетеді және білім беру саласындағы 
ынтымақтастығымыздың ең нақты әрі ең айқын үлгісі болып табылады. Әрине, 
мұның барлығы бізді қуантады. Күмәнсіз, осының бәрі құрметті Н.Назарбаевтың 
жетекшілігінде Түркия Республикасы мемлекетінің бұрыңғы президенттері 
мен қос мемлекеттің премьер-министрлерінің, үкіметтерінің, министрлерінің  
қолдауы арқылы жүзеге асты. Білім мен ғылымға айрықша көңіл бөлеміз, өйткені 
ең жақсы инвестиция – білімге жасалатын инвестиция. Осы түсінікпен әрекет 
етеміз. Осы салада әлі де қыруар істің атқарылатынына кәміл сенімдімін. Түрік 
және қазақ университеттері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту үшін 
Жоғары білім беру кеңесінің төрағасы; Қазақстанның және Түркияның білім беру 
мекемелері, технологиялық және зерттеу ұйымдары, жоғары оқу орындары және 
ғалымдары арасындағы байланыстар мен ынтымақтастықты одан әрі дамыту мен 
ортақ жобаларға бірлесіп қолдау көрсету үшін Түркияның ғылыми-техникалық 
зерттеу ұйымының төрағасы және бірқатар ғалымдар түрік делегациясымен бірге 
осы қасиетті мекенге ат басын тіреді. Осы жерден баршаңызға үндеу тастаймын: 
білім саласындағы әр түрлі іс-шаралар мен әр түрлі ынтымақтастыққа соңына 
дейін қолдау көрсетеміз. Бұл қолдау елдеріміздің дамыуына ұйытқы болып қана 
қоймай, сонымен қатар жаңа ұрпаққа достық пен бауырластықты және бір ұлттың 
өкілдері екенін түсіндіруге де, университет ұстаздарының жастармен тығыз 
ынтымақтастық орнатып, достық әрі бауырластық байланыстарды күшейтуіне де 
ерекше мән беріп, жағдай жасауға ұмтылып жатқанымызға негізделеді. Сондықтан 
жиі-жиі жиналып, әрқашан жаңа жобалар жасайық. 
Қожа Ахмет Ясауи университетіне келер болсақ, мен бұл университеттен азды-
көпті хабар алып отырдым. Түркістанға алғаш рет келгендіктен, бұл оқу ордасын 
алғаш рет көруім. Дегенмен, университеттің жетістіктері мен даму барысы мені 
қатты куантты. Түркістанның ортасында, бас шаһарда өте әдемі туындының 
негізі қаланыпты десек те болады. Мұнда зауыттар салуға, басқа да ірі жобаларды 
жүзеге асыруға болар еді. Бірақ, оның орнына осындай университеттің құрылуы 
аса маңызды. Бұл университет менен бұрын қымбатты бауырым Н.Назарбаев 
айтып өткендей, өте беделді әрі кең сұранысқа ие жоғары оқу орнына айналу 
керек. Байқағаныңыздай, біз қолдан келгенше көмегімізді аянбаймыз. Бұдан 
кейін тоқтатпаймыз. Бірде-бір кемшілігін ескерусіз қалдырмаймыз. Бұның 
қарымтасына Сізден талап ететініміз – осы университетті алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындарының санатына жеткізу және студенттердің оқуға түсу үшін 
бір-бірімен жарыса жүріп, емтихан тапсыратын университет деңгейіне көтеру. 
Бұл біздің тілегіміз. 
Бұдан біраз алдын құрметті Президентпен бірге университет басшыларымен шағын 
бір бөлмеде кездесіп, ой-пікірлерімізбен бөлістік. Олардың да бұл бағытта ерен 
еңбек сіңіретініне сенімдімін. Оқытушы-профессорлар ретінде Сіздердің де аянбай 
тер төгіп, қажымай қызмет атқаруыңыздың нәтижесінде бұл университеттің бір 
ғана Қазақстанның емес, бүкіл Орта Азияның ең үздік жоғары оқу орындарының 
біріне айналары хақ. Өйткені, осы оқу ордасы тек қана қазақ университеті, я тек 
қана түрік университеті емес. Бұл университет – халықаралық университет. 
Дүниенің төрт бір бұрышынан келген студенттерге білім беретін университет. 
Және осы ерекшелігін күшейтіп, арттыруын қалаймыз. 

Түркия мен 
Қазақстан 
арасындағы қарым-
қатынастар достық 
пен бауырластық 
аясында өзара 
үйлесімді әрі 
қарқынды дамып 
келеді. Кеңес 
Одағы ыдырағаннан 
кейін бір-біріне 
шалғай жатқан 
түркі ұлттары мен 
ұлыстары бір-бірімен 
қайта қауышып, 
Түркі әлемі қайта 
бірікті.
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Bugün yine çok memnun oldum, üniversite hastanesini açtık. Tıp fakülte-
si ve üniversite hastanesi, ikisi aynı zamanda bölgeye de hizmet verecek. 
Hastanelerde, hastalar olursa, hastanelerde halka hizmet söz konusu olur-
sa, çevre yörenin insanları gelir hastalıklarına burada şifa bulurlarsa, burada 
siz doktorların elinde tedavi görürse, o zaman Tıp Fakültesi de daha çok 
pratik yapmış olur. O zaman doktorlar da, Tıp Fakültesi'nden çok daha 
tecrübeli bir şekilde mezun olurlar.

Bugün üniversitenin Tıp Fakültesini ve hastanesini gezdiğimde gerçekten 
gururlandım. En modern araçlarla, en modern teçhizatla donatılmış vazi-
yette. Fakülte ve hastanenin bu yöredeki, Türkistan’daki bütün insanlara, 
herkese de şifa dağıtmasını, özellikle çok arzu ediyoruz. Bundan da şüp-
hesiz ki çok büyük bir memnuniyet duyacağız.

Tekrar sizlerle beraber olmaktan dolayı, Türkistan’ı, Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi'ni ziyaret etmekten dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak is-
terim. Bu üniversitenin kuruluşunda, devlet adamı olarak, bakan olarak, 
ilim adamı olarak, yönetici olarak, idareci olarak, her kademede hizmeti ge-
çenlere teşekkür ediyorum. Ve bu üniversitenin Mütevelli Heyetine, yöne-
ticilerine, bilim adamlarına, siz değerli hocalarına, hep başarılar diliyorum. 
Bu üniversitenin geleceğiyle övüneceğiz ve bu üniversiteyi yakından takip 
etmeye de doğrusu burada söz veriyorum. Burada Sayın Nazarbayev’e 
vekâletimizi verdik, kendisi burada takip edecek, biz de Türkiye’den takip 
edeceğiz. Kısa süre içerisinde bugün geldiği bu güçlü konuma daha güzel-
likler ekleyerek, büyümeye devam edecektir.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki güçlü dayanışma ve işbirliğine örnek ve-
rirken, burada bir noktayı da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Biliyorsu-
nuz uzun yıllardan sonra, Türk Cumhuriyetleri arasında ve Türkçe konuşan 
bütün topluluklar arasında yeni bir kuruluş oluşturduk. Bunun ismini de 
Türk Konseyi koyduk. Bunun anlaşmasını geçen sene Nahçıvan’da imza-
ladık. Ve Türk Konseyi'nin altında, Parlamenterler Asamblesi oluşturduk, 
dışişleri bakanlarının toplantısını düzenli şekilde oluşturduk, aksakallılar 
toplantıları oluşturduk. Ve bir Türk Akademisini de Astana’da oluşturduk, 
açılışını yapacağız. Sekretaryası da İstanbul’da olacak. Bu bir uluslararası 
anlaşma çerçevesi içerisinde oldu. Birçok bölgesel işbirliği teşkilatları gibi, 
böyle bir teşkilat ortaya çıktı. Bundan en çok emeği geçenlerden birisi Sa-
yın Nazarbayev’dir. Ben Sayın Nazarbayev’e cumhurbaşkanları olarak bir 
araya geldiğimizde, "Aramızda duayen sensin" dedim. Çünkü aramızda en 
tecrübeli olan ve en çok hizmeti geçen gerçekten kendisidir. Bundan 
dolayı ben kendisine, "Siz aramızda duayensiniz" dediğimde, "yok yok 
herkes" dedi ama, ben ısrar ettim. Onun için burada da bir kez daha 
bunu ilan ediyorum, duyuruyorum. Bunu da eminim ki hepimiz, herkes 
zaten kalben biliyor ve bunun böyle olduğunu da herkes görüyor.

Kendisine sadece Kazakistan değil, bütün Türk dünyası arasındaki 
çalışmalara katkılarından dolayı, yaptığımız ortak çalışmalardaki bütün 
katkılarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bunun da herkes 
tarafından bilinmesini istiyorum.

Sözlerime son verirken, hepinize başarılar diliyorum. İnşallah bundan 
sonra tekrar buluştuğumuzda bu üniversiteyi, Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi'ni daha büyümüş, bütün projelerini tamamlamış, kendisini 
çok daha fazla ispatlamış bir şekilde görme dileğinde olduğumuzu da 
sizlere bir kez daha ifade ediyorum. 

Hepinize tekrar sevgiler, muhabbetler ve başarılar diliyorum."

"Bu Üniversitenin 
geleceğiyle 
övüneceğiz ve bu 
üniversiteyi yakından 
takip etmeye de 
doğrusu burada söz 
veriyorum. Burada 
Sayın Nazarbayev’e 
vekâletimizi verdik, 
kendisi burada 
takip edecek, biz 
de Türkiye’den 
takip edeceğiz. 
Kısa süre içerisinde 
bugün geldiği bu 
güçlü konuma daha 
güzellikler ekleyerek, 
büyümeye devam 
edecektir."
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Бүгінгі қуанышымның тағы бір себебі – университеттің Клиника-
диагностикалық орталығын аштық. Медицина факультеті мен университеттің 
Клиника-диагностикалық орталығы өңір халқына қызмет көрсетеді. 
Орталықта науқастар болса, халыққа қызмет көрсетілсе, айналадағы аймақтың 
адамдары келіп,  науқасынан айығып жатса, дәрігерлеріңіз тарапынан емделсе, 
онда Медицина факультеті де кең тәжірибеге ие болып, білікті дәрігерлер мен 
мамандарды дайындап шығарады. 
Университеттің Медицина факультеті мен Клиника-диагностикалық 
орталығын аралағанымда тұла бойым мақтаныш сезіміне бөленді десем 
артық айтпаймын. Себебі, соңғы үлгідегі заманауи құрал-жабдықтармен 
жабдықталған. Осы факультет пен орталықтың Түркістан халқына сапалы 
медициналық қызмет көрсетуін қалаймыз. Сөзсіз, бұның бізді үлкен қуанышқа 
бөлейтіні хақ. 
Сіздермен бірге осы жерде жүздескенім, Түркістанға және Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы университетке сапар шеккенім үшін аса қуанышты екенімді тағы 
да бір рет айтқым келіп отыр. Бұл университеттің құрылуында мемлекеттік 
қайраткер ретінде, министр ретінде, ғалым ретінде, басшы ретінде, басқарушы 
ретінде әр сатыда еңбегі сіңгендерге алғысымды білдіремін. Және осы 
университеттің Өкілетті Кеңесіне, басшыларына, ғалымдарына, сіздерге 
қымбатты ұстаздарға табыс тілеймін. Осы университеттің келешегімен 
мақтанатын боламыз және осы университетті жақыннан бақылап отырамын 
деп сөз беремін. Осы жердегі өкілдігімізді құрметті Н.Назарбаевқа тапсырдық, 
өзі осы жерден бақылайды, біз де Түркиядан бақылап отырамыз. Қысқа 
уақыт ішінде қол жеткізген жетістіктері жаңа белестермен толыға отырып, 
университет  одан әрі дами түседі.  
Түркия мен Қазақстан арасындағы тығыз ынтымақтастық пен ықпалдастыққа 
тағы да тоқталар болсақ, мұнда мына мәселені тілге тиек етпей кете алмаймыз. 
Сіздерге мәлім болғандай, араға біршама уақыт сала түркітілдес мемлекеттер 
мен қауымдастықтар арасында «Түркі кеңесі» деп аталатын жаңа ұйымның 
негізін қаладық. Бұл келісімге өткен жылы Нахчеванда қол қойдық. 
Сонымен қатар, Түркі кеңесінің жанынан Парламентаралық Ассамблеяны, 
Ақсақалдар кеңесін және Сыртқы істер министрлерінің тұрақты кеңесін 
құрдық. Астана қаласында Түркі академиясын ашатын боламыз. Оның 
секретариаты Стамбұлда орналасады және халықаралық келісімшарт 
аясында жүзеге асырылады. Бұған өзіндік еңбек сіңіргендердің арасында 
Нұрсұлтан Назарбаев болды. Мен президенттер жиналысында Н.Назарбаевқа 
«арамыздағы көшбасшы сенсін» дегенімде «Жо-жоқ, барлығымыз» деді, 
бірақ мен айтқанымнан қайтпадым. Өйткені, арамызда ең тәжірибелі және ең 
көп қызмет еткен де шынымен өзі. Сондықтан осы арада мұны тағы бір рет 
қайталаймын және хабарлаймын. Онсыз да, бұны баршаңыздың білетініңіз 
және бұған шын көңіліңізбен сенетініңіз белгілі.  
Өзіне тек қана Қазақстан үшін емес, бүкіл Түркі әлемі үшін жасаған ерен 
еңбегі мен қосқан қомақты үлесі үшін айрықша алғысымды білдіремін. Бұны 
көпшіліктің де білгенін қалаймын. 
Сөзімді түйіндей келе, баршаңызға табыс тілеймін. Алла тағала бұйырса, 
бұдан кейінгі кездесуімізде Қожа Ахмет Ясауи атындағы университетті бұдан 
да жетік дамыған, күллі жобаларын жүзеге асырған, өзіндік орны мен беделі 
бар оқу ордасы ретінде көруге тілектеспін. Тағы бір рет ықылас сезімім мен 
сүйіспеншілігімді білдіремін. 

Осы университеттің 
келешегімен 
мақтанатын боламыз 
және осы университетті 
жақыннан бақылап 
отырамын деп сөз 
беремін. Осы жердегі 
өкілдігімізді құрметті 
Н.Назарбаевқа 
тапсырдық, өзі осы 
жерден бақылайды, біз 
де Түркиядан бақылап 
отырамыз. Қысқа 
уақыт ішінде қол 
жеткізген жетістіктері 
жаңа белестермен 
толыға отырып, 
университет  одан әрі 
дами түседі. 
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Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına 
kavuşmasından bu yana Türk Dünyasının 
manevi başkenti Türkistan’ı ziyaret etmeyen 
hiçbir Cumhurbaşkanımız yoktur. Bütün bu zi-
yaretlerin maksadı kuşkusuz ki; Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ni bizzat yerinde görmek ve üni-
versiteyi desteklemek olmuştur. Bu ziyaretler 
arasında 24 Mayıs 2010 tarihinde iki kardeş 
devletin cumhurbaşkanlarının kalabalık bir he-
yetle Türkistan’ı teşrif etmeleri, ayrıcalıklı bir 
anlam taşımaktadır. 

Bir kere ziyaret, çok heybetli, coşkulu ve son 
derece samimi bir hava içerisinde gerçekleşti. 
Her iki kardeş ülke tarafı da merasime kala-
balık bir delegasyonla katıldı. Üniversitemizin 
hem Tıp Fakültesi Hastanesi ve Rektörlük gibi 
iki muhteşem binasının açılışları yapıldı hem 
de bir eğitim binası, bir yurt bir de kütüpha-
ne binasının temelleri atıldı. Sayın Abdullah 
GÜL’e fahri profesörlük unvanı verilmesi gu-
rur ve sevinçle karşılanırken, Sayın Nursul-
tan NAZARBAYEV’e beylik tuğu (asa tayak) 
takdim edilmesi coşku ve heyecan yarattı. 
Sayın GÜL’ün, 22 Ekim 2009 tarihinde Sayın 
NAZARBAYEV’in Türkiye’yi ziyareti sırasında, 
“Türk Dünyasının bilge duayeni ve aksakalı” 
olarak hitap etmesinden hareketle bu tuğ, Sa-
yın NAZARBAYEV’e takdim edildi.

Her iki Cumhurbaşkanı da konuşmalarında 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin üstlendiği role 
temas ederek eğitimde kalitenin önemine vur-
gu yaptılar. Cumhurbaşkanları konuşmaların-
da, üniversitenin misyonu itibariyle bütün Türk 
Dünyasını kucaklar olmasının üniversite yöne-
timine ek bir sorumluluk yüklediğini dile getir-
diler. Bu yönüyle 29 ayrı Türk Devlet ve Akraba 
Topluluğundan öğrencilerin öğrenim gördüğü 
bu üniversitenin daha yenilikçi 
ve rekabetçi olması gerektiği su 
götürmez bir gerçektir. 

Malum olduğu üzere üniversitelerde 
planlanan değişmeler 1–2 yılda değil,  

en az 3–4 yıl içerisinde meyvelerini verebilmek-
tedir. Bu realitenin farkında olan Mütevelli He-
yet üyelerimiz ve üniversite yönetimimiz, Ocak 
2010 tarihinden başlayarak stratejik planlı dö-
neme geçiş yapmıştır. Bu planın ana amacı, 
toplam kalite anlayışını alt hedeflere bölerek 
2013 yılının sonuna kadar üniversitenin bütün 
birimlerine yerleştirmektir. Başta Başkanımız 
Sayın Prof. Dr. Osman HORATA olmak üzere, 
bütün Mütevelli Heyet üyelerimizin gayretleriy-
le iki ülke arasında üniversitemizle ilgili yeni bir 
işbirliği anlaşması imzalanması ve iki ülkenin 
hükümetlerinin önüne kadar getirilmesi, atılmış 
önemli bir adım ve tarihî bir başarıdır. Aslında 
Sayın Cumhurbaşkanlarımızın kaliteye vurgu 
yapmaları, üniversite yönetiminin gücüne güç 
katmıştır. Özellikle üniversite yönetiminin yıllar-
dır mücadele ettiği bürokratik engelleri aşarak 
uluslararası platformda diğer dünya üniversite-
leri ile üniversitemizin rekabet edebilmesi için 
söz konusu bürokratik engellerin aşılması ka-
çınılmazdır.

Sonuç olarak bir sene sonra kuruluşunun 20. 
yılını idrak edecek üniversitemiz, iki kardeş ül-
kenin Cumhurbaşkanlarını ağırlarken yeni bir 
güç kaynağı elde etmiş ve en azından iki ülke 
arasındaki köprü görevini daha kaliteli bir bi-
çimde ve layıkıyla icra etmek, eğitim kalitesini 
dünya standartlarına çıkarmak zorunda oldu-
ğunu yakından görmüştür.  

Üniversitemiz, tarihî ortak iki kardeş memleke-
tin diğer Türk devlet ve akraba topluluklarına 
sunduğu eğitim imkânlarıyla en kısa zamanda 
sesimizin dünyaya ulaşmasını sağlayacaktır. 
Onun için şiarını “Köklü geçmişten, güçlü gele-
ceğe” şeklinde simgeleştirmiştir.  

“…iki elin sesi var”
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Prof. Dr. Mahir NAKİP

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör I. Yardımcısı
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Türkistan’da yeşerir ümitler… Düşer en taze tomurcuklara yıldızların gölgesi… Bir merhaba de-
ğer geçmişten geleceğe…  Bir merhaba gelir Türkiye’den Türkistan Türklerine… Kazakistan’da 
açar gönüllerin gülleri…  Kazakistan’da çözülür gençliğin kilitlenmiş dilleri… 

Bir rüyadır Türkistan... Merhametin firar etmediği yerin ta kendisi…  Bilgeliğin cesaret ve erdem-
le beslendiği yerdir. Dilde birlik, fikirde birlik için kalbi atanların buluştuğu yerdir Türkistan…  Bu 
coğrafyada yer yoktur sürgünlere… Kalkmıştır gönüllerin esareti… Gözleri ufka ayarlı olanların 
başlamıştır seferberliği… 

Seferberlik, en derin bilgileri zihinlere kazımak, sılaya hasret duyanların sevgilerini yüreklerde 
barındırmak içindir…

Bir köprü kurulur Kazakistan ile Türkiye arasına… Uyanır en derin uykusundan güneş… Nurdan 
tacını takar yine başına… Işıyan gözlerle bakar yarınlarımıza… Sessiz feryatlar delip geçmez 
artık karanlıkları…  Esareti kalkar kelimelerin… Dillerin çözülür kilidi… Diller ve gönüller birdir 
artık… Sevda; aynı tarih içinde bütünleşmek, kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek içindir. 

Türkistan… Avuçlarından güller boşaltır en koyu gecelerine Kazakistan’ın… Gökyüzü bereketini 
indirir keşfedilmiş ve gününü sürmüş Orta Çağ’ın kilidinin açıldığı Türkistan’a… Ruhunu esaret-
lerin gölgesinden kurtarmanın zaferindedir Kazakistan… Türkistan kapısına bırakılmış selamları 
karşılama demindedir. Yasaklı kelimelerin, zincire vurulmuş hecelerin, özgürlüğü bilmeyen pas-
lanmış yüreklerin kurtarıldığı yerdir şimdi Kazakistan… 

Ahmet Yesevi  seslenirken hikmetiyle… kuşatır Türk dünyasını şefkatiyle… Türkiye ile Kazakis-
tan arasında bir köprü kurulur, Türk dünyasının  ilk ortak devlet üniversitesi  oluşur…

Evrensel değerlere sahip çıkmayı, sevgi, hoşgörü ve özgürlüğü başının tacı yapmayı hedefle-
yenlerin sözleştiği yerdir Ahmet Yesevi Üniversitesi… 

İşte geleceğe güvenli ve emin adımlarla ulaşmayı hedefleyenlerin, Türkistan’ı yeniden Türk dün-
yasının bilim ve kültür merkezi yapmak isteyenlerin birleştiği yerdir Ahmet Yesevi Üniversitesi… 

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, Hint Okyanusu’ndan Sibirya’ya bilim ve hikmet emanetini yarınlara 
sunan Hoca Ahmet Yesevi’nin kardeşlik ve barış meşalesinin yandığı ve hiç sönmeyeceği yerdir 
Ahmet Yesevi Üniversitesi… 

Taze tomurcuklara düşen  
yıldızların gölgesi

Hasan Karaca Y
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Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin ulaşmış olduğu fiziki yapıdan 
etkilendim. Üniversitenin Türk dünyasının sorunlarına çözüm 
üreten bir merkez olmasını diliyorum. Üniversite kısa sürede 
büyük mesafe katetmiş. Türk dünyasına yönelik bu tür atılmış 
adımların devam ettirilmesi konusunda yöneticilere büyük 
görevler düşmektedir. Bu atılımın devam etmesi en büyük ar-
zumuzdur. Gösterdikleri gayretten ötürü üniversite çalışanlarını 
tebrik ediyorum.  

Sami Güçlü / Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı

Hüseyin Gülerce / Zaman Gazetesi

“Türkistan’a ilk 
olarak 1992 yılında 
gelmiştim. Bugün 
Türkistan’ı çok değiş-
miş ve gelişmiş gör-
düm. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi buraya 
çok şey katmış. Çok 
da iyi yapmış.”

Prof. Dr. Mehmet Altan / Star Gazetesi

“Ahmet Yesevi Üni-
versitesi, iki ülkenin 
şanına yakışır bir 
eğitim kurumu olmuş. 
Tebrik ediyorum. 
Başarılı çalışmalarının 
ileride daha da arta-
rak devam edeceğini 
temenni ediyorum.” 

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş / E. Öğretim Üyesi
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“Ahmet Yesevi Üniversitesi, binalarıyla, binlerce öğrencisiyle, 
çok geniş bir coğrafyadan gelen öğrencileriyle gerçekten de 
ileride hem çok önemli bir eğitim kurumu, hem de bölgenin 
barışçı geleceğini sembolize eden bir kurum olacaktır. Üniver-
sitede her şey tamam ve sıra artık bu üniversitenin eğitim-öğ-
retim kalitesinin yükseltilmesine gelmiş.Cumhurbaşkanı Gül’ün 
ziyaretinde, üniversite öğrencilerinin kendi etnik ve ulusal kim-
liklerinin folklorundan oluşan gösterisi çok çarpıcıydı.”

Okay Gönensin / Vatan Gazetesi

“Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Dünyasının ilk ortak üniversitesi. 
Binlerce öğrencisi bulunuyor. Kimi Türkiye’den, kimi Kırgızistan’dan, 
Türkmenistan’dan, Özbekistan’dan, Azerbaycan’dan… 
Kafkaslar’dan, Balkanlar’dan, Doğu Türkistan’dan… Tuva, Hakas, 
Yakut, Çuvaş gibi Türk Topluluklarının yaşadığı coğrafyalardan.  
Çok dilli ve kültürlü bir üniversite. Keşke böyle bir üniversiteyi, 
Avrupa’da da açabilsek.”

Yavuz Donat / Sabah Gazetesi

Ahmet Yesevi Üniversitesini duyuyordum ama Türkistan’a ilk defa 
gelerek bizzat gördüm ve binalarını ve yerleşimini görünce iftihar 
ettim. Üniversite çok anlamlı bir yerde kurulmuş. Köklerimize dön-
me konusunda Ahmet Yesevi Üniversitesinin üstlendiği misyon 
çok önemli. Bütün Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluk 
öğrencilerini bir araya getirmesi, gönül köprüleri kurulmasına ön-
cülük etmesi, üniversiteye ayrı bir önem ve özellik katmış. Emeği 
geçenleri tebrik ediyorum. 



Türkiye ve Kazakistan Cumhurbaşkanla-
rının Türkistan şehrine yaptıkları ziyaret, 
üniversitemizin ev sahipliğinde oldu. İki 
devlet cumhurbaşkanları yaptıkları konuş-
malarda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesini Türk Dünyasının 
ortak ilim merkezi olarak ilan etmesi ve 
kaliteli öğrenci yetiştirmek için söylenen 
sözler, biz gençlere bir meşale ve gelece-
ğe güvenle bakma hevesimizi artırdı. Her 
iki cumhurbaşkanına Ahmet Yesevi Üni-
versitesi öğrencileri olarak sonsuz minnet-
tarlığımızı bildiririz.

Nurjan Turusbekov
Uluslararası İlişkiler IV. sınıf öğrencisi (Kazakistan)

Türk Dünyasının manevi başkenti Hoca Ahmet Yesevi atamızın mekânı olan Türkistan şehri, Türk 
Dünyasının iki büyük devlet başkanlarını ağırlama gurunu yaşadı. Üniversitemizde iki devlet baş-
kanlarının buluşması ve üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında seçkin bir noktada olması için 
gerekli maddi manevi yardımları esirgememeleri için yaptıkları konuşmalar, bizleri geleceğe umut 
dolu bakışla motive etmiştir. Türk Dünyasının geleceğini belirleyecek olan üniversitemizde Sayın 
Abdullah Gül tarafından Türk Dünyasının Aksakalı olarak gösterilen Sayın Nursultan Nazarbayev, bu 
ünvanı hak ettiğini yaptığı çalışmalarla göstermiştir. Türkiye ve Kazakistan kardeşliği ebedî olsun. 

Mustafa Giritlioğlu
Uluslararası İlişkiler IV. sınıf öğrencisi (Türkiye)
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Ben Fatima YASİN, Çin Halk Cum-
huriyeti Urimçi şehrinden gelen 
Uygurum. Türkiye Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev, 24.05.2010 tarihinde 
üniversitemize resmî ziyarette bu-
lundular.  Ben bu ziyaret esnasında 
heyecanımı saklayamadım ve çok 
gururlandım. İki büyük Türk devlet 
başkanlarını üniversitemizde bir arada 
görmek herkese nasip olmasa gerek. 
Ahmet Yesevi Hazretlerinin adına 
kurulmuş bir üniversitede okumaktan 
çok memnunum. Çünkü üniversitem 
ve Türk Dünyası benim gururum.

  

Fatima Yasin
Tıp Fakültesi V. Sınıf Öğrencisi  (Çin Halk Cumhuriyeti)



AYHABER26

E
TK

İN
Lİ

K

Türk Dünyası Halk Dansları  
Topluluğu Türkiye’de
Üniversitemiz Türk Dünyası Halk Dansları 
Topluluğu, AKDTYK Atatürk Kültür Merkezi 
ile yapılan işbirliği neticesinde Nevruz etkin-
likleri kapsamında gösteriler sunmak üzere 
16-24 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye 
geldi.

Topluluğun Türkiye’de yapacağı gösterilere 
Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi Rektör-
lüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı 
ve Cumhuriyet Üniversitesi katkı sağladılar.

Büyük çoğunluğu Türkiye’ye ilk defa ge-
len topluluk üyeleri, aynı gün İstanbul’un 
tarihî ve turistik yerlerini gezdikten sonra 
Kayseri’ye hareket etti.

Üniversitemiz 
Nevruz Şölenlerine renk kattı

Kayseri
Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu ilk 
gösterisini, Kayseri Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının ev sahipliğinde 17 Mart 2010 
Çarşamba günü saat 19.00’da yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 
gerçekleşen gösteriyi, Kayseri Valisi Mev-
lüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki, İl Milli Eğitim Müdürü 
Erdoğan Ayata ve il protokolünün yanısı-
ra kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi. 
Kayseri’de yaşayan Türk Dünyası öğrenci-
lerinin de büyük ilgi gösterdiği programda 
Orta Asya steplerinden Kayseri’ye bir gönül 
köprüsü kuruldu.

Üniversitemiz tanıtım filminin gösterimi 
ile başlayan program, Türk Dünyası Halk 
Danslarından örnekler, müzik ve defile 

Üniversitemiz öğrencilerinin oluşturduğu Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu, kurulduğu günden beri yurt 
içi ve yurt dışında gösteriler yapmış yaklaşık elli kişiden oluşan bir topluluktur.

Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğunun özgün yanı, sahnelemiş olduğu ülke dansını o ülke mensubu 
öğrencilerin sunmasıdır. İzleyici, Özbek dansını bir Özbek’ten, Tuva dansını bir Tuvalı’dan, Yakut dansını bir 
Yakut öğrenciden seyretme şansını bulmaktadır. 

Topluluğun gösterileri, halk dansları, halk müziği ve Türk Dünyası kıyafetleri defilesi olmak üzere üç ana 
bölümden oluşmaktadır. Gösterilerde sergilenen kıyafetler de, dans ve müziğin yanında ayrı bir önem arz 
etmektedir.

Üniversitemiz 
Türk Dünyası 
Halk Dansları 
Topluluğu, 
Nevruz 
etkinlikleri 
kapsamında 
gösteriler 
sunmak üzere 
16-24 Mart 
tarihleri arasında 
Türkiye’ye geldi.
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gösterileri ile devam etti. Programın sonunda 
Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı, 
topluluk yöneticilerine birer plaket ve sanatçıla-
ra çeşitli hediyeler verdiler. Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki yaptığı ko-
nuşmada şöyle dedi: “Bizler kardeş topluluklar 
olarak akrabayız, kardeşiz, bir kökten geliyo-
ruz. Bu yüzden birbirimize daha yakın olmalı-
yız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizim, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden kardeş şehirlerimiz 
var. Ama Türk Cumhuriyetleri’nden hiç kardeş 
şehrimiz yok. Bundan sonra o topraklardan 

kardeş şehir edinip ekonomik, sosyal ve kül-
türel ilişkilerimizi daha üst seviyede yürütmeye 
gayret edeceğiz.”

Gösteri sonrasında Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’yi 
makamında ziyaret eden Topluluk yöneticileri, 
Vali’ye Kazak millî kıyafeti çapan giydirerek, 
Türkistan’dan getirdikleri hediyeleri takdim et-
tiler.

Topluluk üyelerinin ülkemizin tarihî ve turistik 
yerlerini yakından görmeleri amacıyla 18 Mart 
2010 tarihinde Ürgüp-Göreme-Avanos gezisi 
düzenlendi.

Topluluk ikinci gösterisini Erciyes Üniversitesi'nin 
ev sahipliğinde 19 Mart 2010 Cuma günü Sa-
bancı Kültür Merkezi’nde yine saat 19.00’da 
gerçekleştirdi.
Nevruz programına, üniversitemiz Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata ve Erci-
yes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Ke-
leştimur başta olmak üzere çok sayıda öğretim 
üyesi ve vatandaş katıldı. 
Programın sonunda Rektör Keleştimur, Müte-
velli Heyet Başkanımıza bir plaket verdi, toplu-
luk üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Halk 
Dansları Topluluğunu üniversitelerinde görmek-
ten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen 
Keleştimur, Türk Dünyasında hizmet veren 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne her türlü desteği 
verdiklerini ve bundan sonra da vermeye de-
vam edeceklerini söyledi. Böylesine önemli bir 
topluluğun Kayseri’ye gelerek üniversitelerin-
de Nevruz etkinliklerine katılmalarından büyük 
memnuniyet duyduklarını söyleyen Keleştimur, 

Erciyes Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanımıza teşekkür etti. 
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata da, Erciyes Üniversitesi'nden her za-
man destek gördüklerini belirterek, bu gös-
teriyle; Atatürk’ün söylediği, dili bir, tarihi bir 
kardeşlerimizle, tarihimizde, tarihimizin görke-
minde buluşmaya bir nebze de olsa katkıda 
bulunabildiysek görevimizi yapmış olacağız, 
dedi.
Halk Dansları Topluluğunun gösterisi, Kayseri 
Kampus TV tarafından da canlı olarak yayım-
landı.

Bizler kardeş topluluklar olarak akrabayız, kardeşiz, bir kökten geliyoruz. Bu yüzden birbirimize daha yakın 
olmalıyız.

"Dili bir, tarihi bir 
kardeşlerimizle, 
tarihimizde, 
tarihimizin 
görkeminde 
buluşmaya 
bir nebze de 
olsa katkıda 
bulunabildiysek 
görevimizi 
yapmış 
olacağız." 
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Sivas

Halk Dansları Topluluğu, Kayseri 
programının ardından Nevruz etkin-
likleri kapsamında Sivas Valiliği, Sivas 
Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan-
lığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 
resmî Nevruz kutlama programına 
katılmak üzere Sivas’a geçti. 

Sivas’ın tarihî ve turistik yerlerini ge-
zen topluluk üyeleri, Cumhuriyet Üni-
versitesi Kültür Merkezi salonunda 
Nevruz Gösterisini sundu.

Sivas Valisi Ali Kolat, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas 
Dökmetaş, Sivas Belediye Başkan 
vekili Hayri Köse, Başsavcı Vekili Bü-
lent Kantarcı, Bölge İdaresi Mahke-
mesi Başkanı Muhittin Işıka, Emniyet 

Müdürü Ahmet Kemal Seyhan başta olmak üzere Rek-
tör yardımcıları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin 
katıldığı program 20 Mart 2010 Cumartesi günü saat 
19.00’da yapıldı.

Kıyafet, dans ve müzik gösterileri ile öğrencilerimiz, Si-
vaslılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin  sonunda konuşan Vali Ali Kolat, “2005  yılı  
Haziran  ayında  Türkistan  Şehri  ile  Sivas  Şehri’nin  
kardeş  ve  dostluk  şehri  ilan edildiğini, iki  şehir  ara-
sında  dostluk  ve  işbirliği  protokolünün  imzalandığını  
belirtti. Kolat, Kardeş  Şehir  Türkistan’ın Valisi’ni, kar-
deşliğin pekişmesi  adına  Sivas’a davet etti ve Türkistan  
Valisi’ne  çift  başlı  kartal  figürlü  plaket  ve gösterileri  
sergileyen  Dans  Topluluğuna  çiçek  takdim  etti. 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. İlyas  Dökme-
taş  ise, Üniversitemize plaket  takdim ederek, topluluk 
üyelerine  Sivas  Meslek  Yüksekokulu  öğrencilerince  
dokunan  heybe ile çeşitli hediyeler verdi.

Kıyafet, dans 
ve müzik 
gösterileri ile 
öğrencilerimiz, 
Sivaslılara 
unutulmaz bir 
gece yaşattı.
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Ankara
Halk Dansları Topluluğu, Sivas programının ar-
dından 20 Mart 2010 Pazar günü Ankara’ya 
geçti.

Topluluk üyeleri, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. 
Daha sonra Ankara Kalesi başta olmak üzere 
şehrin tarihî ve turistik yerlerini gezen öğrenci-
lerimize vatandaşların ilgisi büyüktü. 

Topluluk üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığı bi-
namızı da ziyaret ederek Mütevelli Heyet Baş-
kanımız Prof. Dr. Osman Horata ile görüştüler.

Hacettepe Üniversitesi
Halk Dansları Topluluğumuz, Hacettepe Üni-
versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tara-
fından 22 Mart 2010 Pazartesi günü düzenle-
nen “VIII. Uluslararası Nevruz Şöleni”ne katıldı.

Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinden stantların 
açıldığı Nevruz Şöleni, Hacettepe Üniversitesi-
nin Sıhhiye yerleşkesinde düzenlendi.

Açış konuşmasını Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata yaptı. Horata, “Nevruz,  
bolluk ve berekete kavuşmayı,  yeni bir baş-
langıcı  kısacası  coşkuyu, sevinci, paylaşmayı 
temsil eder. Bu yıl Hacettepe Üniversitesi’ndeki 
nevruz coşkusuna, Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi olarak ortak olmak is-
tedik ve üniversitemizin  Türk Dünyası Folklor 
Ekibini getirdik.” diyerek şunları söyledi: 

“Biraz sonra izleyeceğiniz ekibimiz, Türk Dün-
yasının farklı bölgelerinin rengini, kokusunu ta-

şımaktadır. Doğudan batıya farklı Türk yurtların-
da ekilen tohumlar, dikilen fidanlar, Ata Yurt’un 
kalbinde, Ahmet Yesevi çatısı altında tomurcuk 
verdi, çiçek açtı, serpilip gelişti ve bir çiçek de-
metine dönüştü; kokusunu, güzelliğini sizlerle 
paylaşmak için de binlerce kilometre uzaktan 
huzurlarınıza geldi.” 

Siz değerli misafirlerimizi, büyük Önder 
Atatürk’ün belirttiği, dili bir, tarihi bir soydaşla-
rımızla, tarihimizde, tarihimizin görkeminde bir 
nebze de olsa buluşturabilmek, öğrencilerimizi 
ve Ahmet Yesevi ailesini mutlu edecektir.”

Doğudan  
batıya farklı 
Türk yurtlarında 
ekilen tohumlar,  
dikilen fidanlar, 
kokusunu, 
güzelliğini  
sizlerle 
paylaşmak için 
de  binlerce 
kilometre 
uzaktan  
huzurlarınıza 
geldi.
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Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur 
Erdener de Nevruz’un tarihin derinliklerinden 
günümüze gelen, bizlerin de gelecek kuşakla-
ra taşımamız gereken kültürel değerlerimizden 
olduğunu vurgulayarak başladığı konuşması-
na şöyle devam etti: 

“Nevruz, bir uyanış ve yeniden canlanma gü-
nüdür. Nevruz baharın müjdecisi, bolluk ve 
bereketin habercisidir. Türk Dünyasında ge-
leneksel olan Nevruz kutlamaları, Cumhuriyet 
döneminde de ilk kez Ulu Önder Atatürk ta-
rafından 1922 yılında düzenletilmiş, kendileri 
de bizzat katılmıştır. Biz de bu güzel geleneğin 

sürdürülmesi amacıyla değişik etkinlikler dü-
zenliyoruz. Nevruz kutlamalarının kardeş ül-
kelerden gelen müzik ve dans topluluklarının 
gösterileriyle daha da renklendiğini biliyoruz. 
Bu şölende bize katkı sağlayan Ahmet Yesevi 
Üniversitesine teşekkür ediyoruz.”

Üniversitemiz Halk Dansları Topluluğu tarafın-
dan Kazakistan’dan getirilen hediyeler, Prof. 
Dr. Uğur Erdener adına Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Kazdağlı’ya takdim edildi.

Açış konuşmalarının ardından Hacettepe Üni-
versitesi Halk Dansları Topluluğu Bilecik yöre-
sine ait halk oyunları gösterilerini sundu. 

Daha sonra üniversitemiz tanıtım filmi gös-
terimi yapıldı. Tanıtım filminin ardından Halk 
Dansları Topluluğumuz Nevruz gösterisini ger-
çekleştirdi.

Gazi Üniversitesi
Topluluk, Ankara’daki son gösterisini Gazi 
Üniversitesi ev sahipliğinde 23 Mart 2010 Salı 
günü yaptı.

Gazi Üniversitesi İİBF Yüzüncü Yıl Kültür 
Merkezi salonunda saat:19.00’da gerçek-
leştirilen gösteriye Mütevelli Heyet Başkanı-
mız Prof. Dr. Osman Horata, Mütevelli Heyet 

Nevruz, 
bir uyanış ve 
yeniden 
canlanma 
günüdür. 
Nevruz 
baharın 
müjdecisi, 
bolluk ve 
bereketin 
habercisidir.
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üyelerimiz Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek ve Naci Ağbal, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Rıza Ayhan, Mütevelli Heyet 
eski üyelerimiz Dr. Uygur Ta-
zebay, Feyzullah Budak, Dr. 
Öner Kabasakal, Kırım Kültür 
Bakan Yardımcısı İsmet Zaat 
başta olmak üzere çok sayıda 
öğretim üyesi ve kalabalık bir 
izleyici grubu katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata, prog-
ramın açış konuşmasında, bu 
etkinliğin, Gazi Üniversitesi ve 
üniversitemiz arasında var olan 
işbirliğinin daha da gelişmesine 
vesile olmasını dileyerek, kapı-
larını öğrencilerimize açan Gazi 
Üniversitesi’ne Rektör Sayın 
Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın şahsında 
teşekkürlerini sundu.

Rektör Prof. Dr. Ayhan da, 
yaptığı konuşmada, Nevruz’un 
Türk bayramı olduğunu be-
lirterek, böylesine anlamlı bir 
günde, anlamlı bir topluluğu 
Üniversitelerinde ağırlamaktan 
memnun olduklarını söyleyerek, 
kendilerine bu imkânı sağlayan 
Ahmet Yesevi Üniversitesine te-
şekkür etti. 

Baştan sona neşe ve coşku içerisinde geçen programın so-
nunda Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata 
ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, topluluk 
üyelerine hediyeler verdiler. 

Türkiye’deki programlarını tamamlayan Halk Dansları Toplulu-
ğu, 24 Mart 2010 Çarşamba günü, geride unutulmaz anılar ve 
izler bırakarak ülkemizden ayrıldılar.
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Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 37. 
toplantısı, 07 Mayıs 2010 tarihinde 
Nevşehir-Uçhisar’da gerçekleştirildi. 
Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Osman Horata başkanlığında 
yapılan toplantıda, mazereti olan iki 
üye dışında diğer üyeler hazır bulundu. 

Mütevelli Heyet toplantısında ayrıca, 
Rektör I. Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Na-
kip, Genel Koordinatör Muhsin Mete, 
İdari ve Mali İşler Koordinatörü A. Şev-
ki Zengin ile diğer idari personel hazır 
bulundu.  

Prof. Dr. Osman Horata, toplantının 
başında 35. Mütevelli Heyeti toplantı-
sından sonra yapılan çalışmalar hak-
kında Mütevelli Heyeti bilgilendirdi. 

Prof. Dr. Osman Horata, konuşmasında,   
üniversitemizle ilgili anlaşmanın verdiği 
moral ve heyecanla, yönetim kade-
mesinde yer alan arkadaşlar olarak 
zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye 

37. Mütevelli Heyet Toplantısının ardından
Өкілетті Кеңестің 37-мәжілісінен кейін

Университеттің Өкілетті Кеңесінің 37-мәжілісі 
2010 жылы 07мамыр күні Невшехир-Учисарда 
өткізілді. Университеттің Өкілетті Кеңес 
төрағасы, профессор доктор Осман Хоратаның 
басшылығында өткізілген мәжіліске белгілі 
себептермен қатыспаған 2 мүшеден басқа 
барлық мүшелер қатысты. 
Өкілетті Кеңес мәжілісіне айрықша І Вице-
президент (Ректор өкілі), профессор доктор 
Махир Накип, Бас координатор Мухсин Мете 
мен басқа да әкімшілік персонал қатысты. 
Профессор доктор Осман Хората мәжілістің 
басында Өкілетті Кеңестің 35-мәжілісінен бері 
жасалған жұмыстар туралы Өкілетті Кеңеске 
мәлімет берді. 
Профессор доктор Осман Хората 
баяндамасында университетімізге байланысты 
Келісімнен туған ерекше көңіл-күймен 
және тебіреніспен басшылық сатысындағы 
азаматтар ретінде уақытты ұтымды әрі 
тиімді пайдалануға тырысқандарын білдіріп, 
мамыр айында екі мемлекет басшысының 

Üniversitemizin 
yönetim sorumluluğunu 
üzerimizde taşıyan 
yöneticiler olarak, 
üniversitemize ve Türk-
Kazak dostluğuna 
hizmet yolunda 
yakaladığımız bu hızı, 
her geçen gün daha da 
artırarak, önceki yıllarda 
kaybedilen zamanı telafi 
etme çabası içindeyiz. 

“Университеттің 
басқару жауапкершілігі 
өзімізге жүктеген 
басшылар ретінде, 
университетімізге және 
қазақ-түрік достығына 
қызмет ету жолындағы 
бұл жылдамдықты 
күн сайын арттыра 
отырып, артта қалған 
жылдардағы жоғалтып 
алған уақыттың орнын 
толтыруға аянбай 
тырысудамыз.”
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çalıştıklarını belirterek, Mayıs ayının iki 
ülke cumhurbaşkanlarının üniversite-
mizi onurlandıracak olmasının, 2010 
yılını üniversitemiz açısından tarihî bir 
yıl hâline getirdiğini söyledi. 

Başkan Horata, 35. Mütevelli Heyet 
toplantısından bu yana geçen yaklaşık 
6 aylık sürede yapılanları kısaca özetle-
di. Mütevelli Heyet 36. Toplantısının ko-
nuların aciliyetine binaen elden dolaş-
tırılmak suretiyle imzalandığını belirten 
Horata, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Görüldüğü gibi, üniversitemizin yönetim 
sorumluluğunu üzerimizde taşıyan yö-
neticiler olarak, üniversitemize ve Türk-
Kazak dostluğuna hizmet yolunda ya-
kaladığımız bu hızı, her geçen gün daha 
da artırarak, önceki yıllarda kaybedilen 
zamanı telafi etme çabası içindeyiz. 

Bu konuda, her zaman olduğu gibi siz 
değerli üyelerimizin ilgisi ve katkısının 
bizler için en büyük destek olduğunu 
ifade ediyor, gündem maddelerini tas-
vibinize sunuyorum.”

Mütevelli Heyet Başkanımızın konuş-
masının ardından Rektör Prof. Dr. 
Lesbek Taşimov da, Rektörlük faaliyet 
raporunu sundu. Önceki toplantılar-
da alınan Mütevelli Heyet Kararlarının 
uygulanması ve üniversiteyle ilgili ge-
lişmeler hakkında Mütevelli Heyetine 
bilgi verdi. 

Üniversite Rektörünün bilgilendirme 
sunumundan sonra Mütevelli Heyet 
Başkanı Horata, faaliyet raporu üze-
rinde değerlendirmelerde bulundu.

Üniversitenin Bologna kriterleri çerçe-
vesinde gerekli çalışmaların hız kes-
meden devam ettirilmesini ve Avrupa 
Üniversiteler Birliğine Kazakistan’da ilk 
üye olan Üniversite olmak için gerekli 
sürecin başlatılmasını istedi. Üniver-
sitede 48 yabancı öğretim üyesinin 
görev yapmasının, üniversite açısın-
dan önemli olduğunu söyleyen Hora-
ta, Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak 
bilimsel çalışmalara gereken her tür-
lü desteği verdiklerini ve bu konuda 
önemli çalışmalar yaptıklarını dile getir-
di. Son bir yılda çok sayıda uluslarara-
sı bilimsel toplantı gerçekleştirildiğini, 

университетімізге сапары нәтижесінде 
абыройымыздың артуы 2010 жылдың 
университетіміз үшін тарихи бір жыл болып 
қалуына себеп болып отырғандығын айтты. 
Төраға Өкілетті Кеңестің 35-мәжілісінен кейін 
осы күнге дейін өткен 6 ай ішінде жасалған 
жұмыстарды қысқаша түйіндеді. Өкілетті 
Кеңестің 36-мәжілісінің күн тәртібіндегі 
мәселелер өте тығыз болғандықтан мүшелерге 
қол қойдыру арқылы жүзеге асқандығын 
білдірген О.Хората баяндамасын былай 
аяқтады:
«Көріп отырғандарыңыздай, университеттің 
басқару жауапкершілігі өзімізге жүктеген 
басшылар ретінде, университетімізге және 
қазақ-түрік достығына қызмет ету жолындағы 
бұл жылдамдықты күн сайын арттыра от-
ырып, артта қалған жылдардағы жоғалтып 
алған уақыттың орнын толтыруға аянбай ты-
рысудамыз. 
Бұл мәселеде үнемі болғанындай, Сіздердің, 
құрметті мүшелеріміздің назары мен қолдауы 
біз үшін өте маңызды және ең үлкен қолдау 
екенін білдіре отырып, күн тәртібіндегі 
мәселелерді мақұлдауыңызға ұсынамын». 
Өкілетті Кеңес төрағасының баяндамасынан 
кейін университет Президенті, профессор 
доктор Лесбек Ташимов университетте 
атқарылған жұмыстар туралы есебін 
берді. Осыдан бұрынғы Өкілетті Кеңес 
мәжілістерінде қабылданған шешімдердің 
орындалуы мен университеттегі дамулар 
туралы Өкілетті Кеңеске мәлімет ұсынды. 
Университет Президентінің мәліметінен кейін 
Өкілетті Кеңес төрағасы О.Хората осы есепті 
бағалады. 
Университетте Болон үдерісінің талаптары 
шеңберінде қажетті жұмыстардың жедел түрде 
жалғасуын және Еуропа университеттерінің 
бірлігіне Қазақстаннан алғашқы мүше 
болу үшін қажетті жұмыстардың бастаты-
луын қалады. Университетте 48 шетелдік 
оқытушы-профессордың қызмет етуі универ-
ситет үшін өте маңызды екендігін білдірген 
О.Хората, Өкілетті Кеңес Басқармасы ретін-
де ғылыми жұмыстарға қажетті әр түрлі 
қолдау көрсететінін және осы мәселе бойынша 
маңызды жұмыстар атқарылғанын, сонымен 
қатар соңғы бір жылда көптеген халықаралық 
ғылыми жиналыстарының өткізілгенін және 
келешекте де осы жұмыстардың одан да арта-
тынын айтты. 
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önümüzdeki dönemde bu faaliyetlerin 
daha da artacağını ifade etti.

Prof. Dr. Mustafa İsen de, üniversite-
miz tarafından Türkiye’de başarıyla uy-
gulanan uzaktan eğitim faaliyetlerinin 
Kazakistan için de bir model olması 
yönünde çalışmaların devam ettirilme-
sini istedi. Mütevelli Heyet üyelerimiz, 
üniversitenin faaliyetleriyle ilgili önü-
müzdeki dönemde yapılması gereken-
lerle ilgili düşüncelerini paylaştılar.

Toplantıda, daha sonra gündem gere-
ği kararların görüşülmesine geçildi. 

 Mütevelli Heyetin 37. toplantısında;

• Üniversite fakültelerine bağlı lisans 
bölümlerine 2010-2011 yılında alına-
cak öğrenci sayıları ile yüksek lisans 
ve doktora eğitimine kabul edilecek 
öğrenci kontenjanları belirlendi. İlk kez 
lisansüstü kontenjanlarda geçen yıllara 
göre önemli oranda artış sağlandı.

• 2010-2011 öğretim yılında Mütevel-
li Heyet Başkanlığınca verilecek bilgi 
ve görgü artırma ve lisansüstü eğitim 
burs kontenjanları ve alanları da karar-
laştırıldı.

Toplantıda, Mütevelli Heyet Başkanlığı 
ve Rektörlük işbirliğiyle yeni hazırlanan 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin yanı 
sıra, daha önce çıkarılmış olan bazı 
yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. 

Профессор, доктор Мұстафа Исен болса, 
университет тарапынан Түркияда табысты 
түрде жұмысын жалғастырып отырған 
қашықтықтан білім беру жүйесі Қазақстанда 
да бір үлгі болу жұмыстарының жалғасуын 
қалады. Өкілетті Кеңес мүшелеріміз 
университеттің қызметіне байланысты 
алдымыздағы кезеңде атқарылатын жұмыстар 
туралы ой-пікірлерімен бөлісті. 
Одан кейін мәжіліс күн тәртібіндегі мәселелер 
бойынша жұмысын жалғастырды.

Өкілетті Кеңестің 37-мәжілісінде 
• 2010-2011 оқу жылында университет 
факультеттеріндегі бакалавриат 
бағдарламаларына қабылданатын студент 
контингенті мен магистратура және 
докторантура бағдарламаларына қабылданатын 
студент контингенттері белгіленді. 
Алғашқы рет магистратура-докторантура 
бағдарламаларында өткен жылдарға  қарағанда 
маңызды контингент арттырылуы қамтамасыз 
етілді.
• 2010-2011 оқу жылында Өкілетті Кеңес 
Басқармасы тарапынан білім мен біліктілік 
арттыру және магистратура мен докторантура 
бағдарламасы үшін қабылданатын шәкіртақы 
тағайындалған студент контингенті және 
мамандықтары белгіленді.
Мәжілісте Өкілетті Кеңес Басқармасының 
ректоратпен бірге дайындаған «Студеттердің 
тәртіп сақтау регламентімен» бірге басқа да 
бұрын қабылданған регламенттерге өзгерістер 
енгізілді. 
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Üniversitemiz 2009-2010 yılı mezuniyet töreni, 
27 Mayıs 2010 tarihinde Kültür Merkezi Büyük 
Salonda gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine Mütevelli Heyet Başkanı-
mız Prof. Dr. Osman Horata ve Üniversitemiz 
Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov başta olmak 
üzere Rektör Yardımcıları, Dekanlar, bölüm 
başkanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Bölümlerini başarıyla bitiren ve kırmızı diploma 
almaya hak kazanan 10 öğrencinin de katıldığı 
mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Müte-
velli Heyet Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, her 
yıl özellikle mezuniyet törenlerinde, öğrencilerle 
birlikte olmaya ve bu anlamlı günde duygularını 
paylaşmaya büyük bir özen gösterdiğini belirte-
rek şöyle dedi: “Hayatını, üniversite sıralarında-
ki gençleri eğitmeye adayan bir öğretim üyesi 
olarak, mezuniyet törenleri biz hocalar için çok 
farklı duygular uyandırmaktadır. Bizler bugün 
gözünden bile esirgediği çocuğunu büyük bir 
özveriyle yetiştirip baş göz etme anına eriştiren 
bir ana babanın heyecanını yaşıyoruz. Onlar 
hayatta bir kez bu duyguyu yaşarken bizler 
ise her yıl bu heyecanın hüznünü ve sevincini 
yaşıyoruz. Evet bu mezuniyet törenleri, bizler, 
hocalarınız için sizlerin mürüvvetini görmek 
yani sizleri hayatla evlendirmenin mutluluğunu 
ve sizlerden ayrı düşmenin hüznünü yaşama 
merasimidir.

Üniversitemizde mezuniyet coşkusu
Yolunuz Açık Olsun!

Kendisi ve toplumla barışık, hayatını insanlara 
hizmete adamayı benimsemiş fertler olarak; 
hepinize, hayat boyu mutluluklar diliyorum. Bu 
süreçte en büyük gücünüz, şüphesiz aldığınız 
iyi eğitim ve Ahmet Yesevi’nin manevi ikliminde 
pişen, olgunlaşan sağlam kişiliğiniz olacaktır.”

Eğitime yapılan yatırımın, insana, geleceğe ya-
pılan yatırım olduğunu, Ahmet Yesevi Üniver-
sitesinin, sadece bu topraklara değil, Ahmet 
Yesevi Atanın dünyanın dört bir yanına yayılan, 
dağılan, dilleri, dinleri farklılaşsa da, tarih ve 
talih birliğine sahip evlatlarına yapılan yatırım 
olduğunu söyleyen Horata, sözlerini şöyle ta-
mamladı:

“Sizler, gittiğiniz yerlerde bir taraftan insanlara 
hizmet götürürken, bir taraftan da Ahmet Ye-
sevi gibi, onun misyonunu yaşatan gönül in-
sanları olarak, dostluk, dayanışma ve kardeşlik 
tohumları da açtırarak dünya barışına katkıda 
bulunacak ve bizlere yaşadığımız toprakları alın 
terleriyle, kanlarıyla kutsal vatan parçası hâline 
getiren atalarımıza vefa borcunuzu ödeyecek-
siniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz.”

Mütevelli Heyet Başkanının konuşmasının ar-
dından bir konuşma yapan Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov, “mezun öğrencileri-
mizin başarılarını birlikte kutlamaktan son de-
rece mutluyum. Ulusca geleceğimizin aydınlık 
yüzü olan bu pırıl pırıl gençleri yetiştiren dekan-
larımıza, bölüm başkanlarımıza ve değerleri ho-
calarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Sizler, Ahmet 
Yesevi'nin 
misyonunu yaşatan 
gönül insanları 
olarak, dostluk, 
dayanışma ve 
kardeşlik tohumları 
da açtırarak dünya 
barışına katkıda 
bulunacak ve 
bizlere yaşadığımız 
toprakları vatan 
parçası hâline 
getiren atalarımıza 
vefa borcunuzu 
ödeyeceksiniz.”
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Üniversitemiz başta olmak üzere çok sayıda 
resmî kurum ve kuruluşun destek verdiği sem-
pozyuma Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Öz-
bekistan, Kırgızistan, Çin, Pakistan, Rusya ve 
Makedonya’dan akademisyenler katıldı. 

İki gün süren sempozyumda beş ayrı oturum 
yapıldı ve 27 tebliğ sunuldu. 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Les-
bek Taşimov da sempozyuma katılarak açılış 
konuşması yaptılar.

Sempozyuma ayrıca üniversitemiz Türkoloji 
Enstitüsü öğretim üyelerinden Dr. Kydyr Torali 
ile Doç. Dr. Zikiriya Jandarbek de tebliğleri ile 
katıldılar. 

Sempozyum, Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı’nın konuşmasıyla başladı. Daha 
sonra sırasıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
sı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın, İslam 
Konferansına üye Ülkeler Parlamentolar Birli-
ği Genel Sekreteri ve Marmara Üniv. Öğretim 

Hoca Ahmet Yesevi adına 
uluslararası konferans

İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Hoca Ahmet 
Yesevi Sempozyumu”, 20-21 Şubat 2010 tarihleri arasında geniş bir katılımla 
İstanbul’da yapıldı. 

Üniversitemiz 
başta olmak 
üzere çok sayıda 
resmî kurum 
ve kuruluşun 
destek verdiği 
sempozyuma 
Türkiye’nin yanı 
sıra Kazakistan, 
Özbekistan, 
Kırgızistan, 
Çin, Pakistan, 
Rusya ve 
Makedonya’dan 
akademisyenler 
katıldı.
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Üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov, 
Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Osman Horata, İstanbul Milletvekilleri Ekrem 
Erdem, Feyzullah Kıyıklık, Kültür ve Devlet eski 
Bakanı Namık Kemal Zeybek ve TBMM Baş-
kanı Mehmet Ali Şahin birer konuşma yaptılar. 

Rektör Taşimov, sempozyumun açılışında 
yaptığı konuşmada, Hoca Ahmet Yesevi’nin 
Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden bah-
sederek, onun adına kurulan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin bugün de aynı ruhla çalışmala-
rına devam ettiğini söyledi.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata da yaptığı açış konuşmasında özetle; 
Ahmed Yesevi’nin, ana yurttan ata yurda Türk 
yurtlarının manevi coğrafyasını şekillendiren 
tasavvuf erlerinden biri; isminin ise ata yurtla 
bütünleşen tek mutasavvıf yani Pîr-i Türkistan 
olduğunu, büyük bir kitleyi ve coğrafyayı etki-
leyen bir düşünce sisteminin; felsefi, sosyolojik, 
tarihî ve güncel, bütün boyutlarıyla araştırılması 
ve gelecek için gerekli derslerin çıkarılması ko-
nusunda, bilim dünyası kadar, diğer kurum ve 
kuruluşlara da önemli sorumluluklar düştüğünü 
söyleyerek sosyal sorumluluklarını ana yurttan 
ata yurdun kalbine kadar uzatan Bağcılar Bele-
diyesi teşekkür etti. 

Sempozyumda bir konuşma yapan TBMM 

Başkanı Mehmet Ali Şahin de, Türk ve İslam 
Dünyasının değerlerini en iyi taşıyan, tarihin 
manevî büyüklerinden Hoca Ahmet Yesevi’nin 
Türk Dünyasının en önemli ortak paydalarından 
biri olduğunu söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından Meclis Baş-
kanı Şahin’e Üniversitemiz Rektörü tarafından 
Kazak millî kıyafeti ‘Çapan’ giydirildi.

Mütevelli Heyet Başkanlığımız bünyesinde ça-
lışmalarını yürüten Yesevi Sanat Topluluğu da 
sempozyuma katılarak Türk Dünyası dans ve 
müziklerinden örnekler sundu. 

Sempozyumda ayrıca Türkistan ve Ahmet 
Yesevi Türbesinin resimlerinden oluşan bir de 
sergi açıldı. 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata, aynı gün sempozyum tebliğcileri ve 
protokole bir akşam yemeği verdi. 

Ahmed Yesevi 
Üniversitesi, 
Türkiye ile ata 
yurt arasında 
önemli bir 
bilim ve 
kardeşlik 
köprüsüdür. 
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Üniversitemizle Manas Üniversitesi tarafından 
ortaklaşa “Global Mali Kriz” konulu uluslararası 
konferans düzenlendi.
01-05 Nisan 2010 tarihleri arasında Bişkek’te 
Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampu-
sünde düzenlenen konferansa Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, Manas 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kayı-
pov, Üniversitemiz Rektör I. Yardımcısı Prof. Dr. 
Mahir Nakip ve Manas Üniversitesi Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Sabahattin Balcı başta olmak üze-
re Türkiye, Kazakistan, Azerbeycan, Türkme-
nistan, Rusya, ABD ve Manas üniversitesinden 
akademisyenler, öğrenciler, elçilik mensupları, 
Kırgızistan hükûmet temsilcileri katıldı. 
Konferans, açılış oturumu dışında 2 ayrı sa-
londa 4 ayrı oturum olmak üzere toplam 8 
oturumda gerçekleştirildi. Türkiye’den farklı 
üniversitelerden bilim adamlarının katıldığı kon-
feransta, Kriz Yönetimi, Kriz ortamında Pazar-
lama, Kriz ortamında Üretim Stratejileri, Finan-

sal Krizler ve İşletme Finansmanı ve Krizin ülke 
ekonomileri üzerine etkileri konusunda bildiriler 
sunuldu. 
Her iki üniversitenin tanıtım filmlerinin gösteri-
minin ardından açılış oturumu yapıldı. Prof. Dr. 
Osman Horata, açılışta yaptığı konuşmada; 
öncelikle iki üniversitenin bu faaliyetinden duy-
dukları memnuniyeti belirterek, gerek tartışılan 
konuların öneminin, gerekse katılımcı çeşitliliği 
ve yetkinliğinin, konferans sonrasında güzel 
sonuçlar çıkacağının bir göstergesi olduğunu 
söyledi.
Horata, konuşmasına şöyle devam etti: 
“Bilindiği üzere, Türkiye-Kırgızistan Manas 
Üniversitesi ve Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yurt dışında kurduğu, ilk ortak 
devlet üniversiteleridir ve Türkiye Cumhuriyeti 
açısından başka da örneği yoktur. Bunun şüp-
hesiz özel bir anlamı vardır. 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bir-

Manas Üniversitesi işbirliğiyle
Global  Mali Kriz Konferansı

Bu üniversiteler, öncelikle ortak tarihî ve kültürel değerlere sahip olduğu-
muz Kazakistan ve Kırgızistan’a, zor zamanlarında uzatılmış bir dost elidir 
ve Atatürk’ün söylediği “dili bir”, “tarihi bir” kardeşlerimizle “tarihte bütün-
leşme” yolunda atılmış, mütevazı fakat anlamlı bir adımdır.
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çok ülke gibi, Ata Yurdun kalbindeki ülkeler de, 
ortak kan dolaşımını sağlayan ana damarları 
kesilince hayatta kalma mücadelesi veren ülke 
konumuna düşerler. Bu üniversiteler, öncelikle 
ortak tarihî ve kültürel değerlere sahip olduğu-
muz Kazakistan ve Kırgızistan’a, zor zaman-
larında uzatılmış bir dost elidir ve Atatürk’ün 
söylediği “dili bir”, “tarihi bir” kardeşlerimizle 
“tarihte bütünleşme” yolunda atılmış, mütevazı 
fakat anlamlı bir adımdır.
Bu üniversiteler, bir taraftan üst düzeyde eği-
tim ve araştırma faaliyetleriyle yüksek öğretim 
alanındaki misyonunu yerine getirirken; bir ta-
raftan da bağımsızlıklarına yeni kavuşan Türk 
Cumhuriyetlerinin, gündemi doğru okuyarak 
dünya ile bütünleşmeleri ve bölgesel barışın ve 
istikrarın sağlanması konusunda da üniversite 
olarak gerekli katkıyı sağlamakla yükümlüdür. 
Şüphesiz bu iki kurumda görev alma şansına 
sahip olan arkadaşlarımız, bunun bilincindedir 
ve bu görevlerini layıkıyla yerine getirme çabası 
içindedirler."
Açılışta konuşan Manas Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Süleyman Kayıpov da; üç kardeş 
devletin ve iki kardeş üniversitenin dayanışma-
sından mutluluk duyduğunu söyleyerek, konfe-
ransın hayırlı olmasını diledi.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör I. Yardımcısı 
ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Mahir Nakip de konuşmasında; küreselleş-
menin bir realite olarak karşımızda olduğunu, 
altı Türk Cumhuriyeti’nin dünyada söz sahibi 
devletler arasında yer alması gerektiğinin altını 
çizdi ve şöyle dedi:
“Globalleşme, gelişmiş ülkelerin dışında ka-
lanlar tarafından sevilmese de, bir realite ola-
rak karşımızda durmaktadır. Gelişmiş ülkeler, 
globalleşmeyi kaçınılmaz gösterip sürekli te-

tiklerken, kalkınmakta olan ülkeler savunma 
pozisyonuna geçerek kendilerini korumaya 
çalışmaktadırlar. Bu yönüyle globalleşme, 
güçlü ülkelerin, “ötekileri” yönetme ya da en 
azından yönlendirme arzusu olarak görülebilir. 
Globalleşmenin sadece ekonomik düzenimizi 
değil; kültürel, sosyal ve siyasal hayatımızı da 
etkilediği bir gerçektir. Bizim, altı bağımsız Türk 
devleti olarak; ayrıca başka ülkelerin sınırları 
içerisinde yaşayan topluluklar olarak global-
leşme olgusunu reddetmektense, globalleşme 
olgusunun varlığını kabul ederek ekonomik, 
kültürel, sosyal ve siyasal alanlarda çeşitli or-
tak tedbirler almamız daha doğru olur. Yani 
mukadder olan globalleşmeyi kendi lehimize 
çevirmemiz kaçınılmazdır. Dilimizi, müziğimizi, 
örf-âdetlerimizi, diğer kültürel değerlerimizi, aile 
anlayışımızı, toplumsal yapımızı, manevi dün-
yamızı ve ekonomik düzenimizi güçlendirerek 
global dünyada söz sahibi devletler arasında 
yerimizi almamız elzemdir. Yoksa globalleşme 
çarkının dişlileri arasında birkaç yüzyıl içerisinde 
ufalıp eriyebiliriz.” 
Konferansın kapanış oturumunda ise yapı-
lan çalışmalar değerlendirilerek verimli bir ilmî 
toplantı olduğu vurgulandı. Sunulan bildirilerin 
kitaplaştırılmış olması sayesinde burada ileri 
sürülen fikirlerin ilim âlemi tarafından kullanıla-
bileceği belirtildi. 
Böylesi kapsamlı bir çalışmanın bölgede ilk ol-
duğunu vurgulayan Manas Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin kardeş üniversiteler olduğunu 
söyleyerek gelecek yıllarda da benzer çalışma-
ların yapılmasını diledi.
Konferansın bitiminde ise Cengiz Aytmatov’un 
kabri ziyaret edildi, çeşitli müzeler, tarihi ve tu-
ristik önemi olan yerler rehber eşliğinde gezildi.

я» 

Bizim, altı bağımsız 
Türk devleti olarak; 
ayrıca başka 
ülkelerin sınırları 
içerisinde yaşayan 
topluluklar olarak 
globalleşme 
olgusunu 
reddetmektense, 
globalleşme 
olgusunun varlığını 
kabul ederek 
ekonomik, kültürel, 
sosyal ve siyasal 
alanlarda çeşitli 
ortak tedbirler 
almamız daha 
doğru olur.
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İlk konferans, üniversitemiz Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Osman Horata tarafından 
21 Ocak 2009 Perşembe günü verildi. Horata, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki ilk ortak 
üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslara-
rası Türk-Kazak Üniversitesi’ni, benzer tecrü-
beler ışığında, kuruluş amacı ve gelişimi açısın-
dan değerlendirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin, öncelikle ortak 
tarihî ve kültürel değerler sebebiyle, Türk Cum-
huriyetlerine zor dönemlerinde uzatılan müte-
vazi fakat anlamlı bir dost eli olduğunu söyle-
yen Horata, şöyle dedi: “Kazakistan, Sovyetler 
döneminde tarım ve ham madde tedariki rolü 
biçilen, sanayi alt yapısı yetersiz, ekonomisi 
tamamen merkezden alınan kararlarla yöneti-
len bir ülke durumundaydı. Bu sisteme hayat 
veren yani ortak kan dolaşımını sağlayan ana 
damarlar kesilince, Kazakistan da diğer Sovyet 
Cumhuriyetleri gibi, hayatta kalma mücadele-
si veren bir ülke durumuna düştü. Sovyetlerin 

dağılması sebebiyle ortaya çıkan büyük boşluk, 
sadece bölge için değil, dünya barışı açısından 
da büyük tehlike arz etmekteydi. Üniversitenin 
temelleri bu güç şartlarda, Kazakistan’ın en 
yoksul bölgelerinden birinde, tarihî bir merkez-
de atılmıştır.”

Görevi devraldıkları 8 Mart 2008’den bu yana 
üniversitenin kuruluş gayesine uygun bir şekil-
de görevlerini yerine getirebilmek için, sorun-
ların üzerine cesaretle gidilerek, radikal karar-
lar alındığını, yıllardır çözülemeyen sorunların 
çözümlendiğini, üniversitede etkin, verimli bir 
yönetim anlayışının yerleşmesi ve eğitim ve 
araştırma kalitesinin yükseltilmesi için gerekli 
alt yapının oluşturulduğunu söyleyen Horata, 
22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan, 
idari ve hukuki sorunlara çözüm getiren Yeni İş-
birliği Anlaşmasının da, üniversiteyi Türk-Kazak 
dostluğunun bir sembol kurumu olarak gelece-
ğe daha güçlü bir şekilde taşıyabilmenin önünü 
açtığını ifade etti.      

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan 
konferanslar serisi

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından Türkiye’de lisans, yüksek lisans, 
doktora ve tıpta uzmanlık eğitimlerini sürdüren Kazakistanlı öğrencilerimiz 
başta olmak üzere Yesevi Sanat topluluğu üyeleri için konferans serisi 
başlatıldı. 

Prof. Dr. Osman Horata
"Yeni İşbirliği Anlaşması, Ahmet Yesevi Üniversitesini 
geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacaktır."
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Mütevelli Heyet Başkanlığı-
mızca düzenlenen konferans-
lardan ikincisi Kazakistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Bağdat 
Amreev tarafından 18 Şubat 
2010 Perşembe günü verildi. 

Mütevelli Heyet Başkanlığı 
binasında düzenlenen konfe-
ransta, Sayın Büyükelçi, Ka-
zakistan Türkiye ilişkilerini ve 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 
faaliyetlerini değerlendirdi.

Bağdat Amreev, yaptığı ko-
nuşmada, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin, Türk-Kazak 
dostluğunun ve işbirliğinin en 
önde gelen lokomotifi olarak 
Türk-Kazak ilişkilerinde önemli 
bir yere sahip olduğunu söy-
ledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 22-
24 Ekim 2009 tarihleri ara-
sında Ankara’ya gerçekleştir-
diği resmi ziyaret ve sonuçları 
hakkında da bilgi veren Am-
reev, bu ziyaretin Türkiye ve 
Kazakistan arasındaki kültürel 
ve sosyal alanlardaki ilişkilerin 
gelişmesine büyük katkı sağ-

layacağını belirtti. Bu ziyarette 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 

işleyişine dair yeni İşbirliği An-

laşması ile Türkiye ve Kaza-

kistan arasında bilim ve teknik 

alanlarında çeşitli anlaşmalar 

imzalandığını söyleyen Amre-

ev, bu anlaşmaların sonuçları-

nın ileride daha net görülece-

ğini ifade etti. 

Mütevelli Heyet Başkanımız 

Prof. Dr. Osman Horata’ya,  

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 

Türk-Kazak dostluğunun geli-

şimine yaptığı katkılar, hizmet-

ler ve Mütevelli Heyet Başkan-

lığının Kazak öğrencilere yö-

nelik gerçekleştirdiği faaliyetler 

için teşekkür etti. 

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından dü-
zenlenen konferansların üçüncüsü, 17 Haziran 
2010 tarihinde Türk Ocakları Genel Başkanı 
Nuri Gürgür tarafından verildi.

Türk Dünyasının dünü, bugünü ve geleceği 
konusunda bir konuşma yapan Gürgür, özet-
le şunları söyledi:  “Ahmet Yesevi hazretlerinin 
bulunduğu mekân başta olmak üzere Türkis-
tan bölgesinde meydana gelen manevi geli-
şim, sadece o bölgeyle sınırlı kalmamış, ma-
nevi dalgalar halinde göçlerle birlikte Anadolu 
ve Rumeli’ye yayılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı 
devletleri, tarihte büyük izler bırakmışlardır. Biz 
Anadolu’daki varlığımızı doğrudan doğruya 
Türkistan’daki atalarımızın meydana getirmiş 
oldukları manevi iklime borçluyuz. 15 ve 16. 
Yüzyıllarda Türk dünyasında büyük bir kırılma 
meydana gelmiştir. Bu kırılma, özellikle Altınor-
da ve Kazan hanlıklarının dağılmasından sonra 
ortaya çıkmıştır. 

Rusya’nın uyguladığı siyaset sonucu 1930’lu 
yıllarda Kazakistan’da onbinlerce insan hayatını 

kaybetti. Rusya, bu coğrafyada böl, parçala ve 
yönet siyasetini uygulamaya başladı. Ve bunda 
da gayet başarılı oldu. 

Biz Türk dünyasıyla uzun yıllar ayrı kaldık. Ama 
bugün önemli gelişmeler vardır. Türkiye, tüm 
Türk dünyasıyla yakın ilişki içerisindedir. Türk 
dünyası, kader birliği içerisinde el ele, omuz 
omuza yarınlara yürüyecektir.”

Öğrenciler tarafından dikkatle izlenen konfe-
rans, yöneltilen sorulara Gürgür tarafından veri-
len cevaplarla sona erdi.

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Bağdat Amreev
"Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk-Kazak dostluğunun ve 
işbirliğinin en önde gelen lokomotifidir."

Türk Ocakları Genel Başkanı Nuri Gürgür
"Türk Dünyası, kader birliği içerisinde yarına yürüyecektir."
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Adını, kendine has doğal güzelliği ile tanınan, içinde-
ki batık yerleşimi ile ünlü Hazar Gölü’nden alan Hazar Şiir 
Akşamları’nın onsekizincisi, Elazığ Valiliğinin himayelerinde 
üniversitemiz ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde 10-13 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleş-
tirildi.

Türk kültürüne hizmet etmiş bir şahsiyetin anısına ya da adına 
gerçekleştirilen Hazar Şiir Akşamlarının 18.ncisi, “Hoşgörü ve 
Sevgi” teması ile Hoca Ahmet Yesevi adına düzenlendi.

Hazar Şiir Akşamları programına, Üniversitemiz Rektörlüğün-
den Alimbay Botakarayev ve Begaris Şoybekov katıldı.

Muhtar Şahanov’un onur konuğu olduğu programda “Hoca 
Ahmet Yesevi, Sevgi ve Hoşgörü” konulu bir de panel düzen-
lendi. Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata’nın 
başkanlığını yaptığı panelde, Doç. Dr. Necdet Tosun, Dr. Bah-
tiyar Arslan, Dr. Hayati Bice ve Alimbay Botakarayev, Hoca 
Ahmet Yesevi’nin sevgi ve hoşgörü yönünü anlattılar.

Bugüne kadar düzenlenen Hazar Şiir Akşamları afişleri başta 
olmak üzere sevgi ve hoşgörü temalı afiş çalışmaları ve Hoca 
Ahmet Yesevi adına yayımlanan kitaplar ve türbeye ait resim-
lerinden oluşan bir de serginin açıldığı programda, üniver-
sitemiz Yesevi Sanat Topluluğu, katılımcılara unutulmaz bir 
konser sundu.

TİKA Başkanlığına "Türk Dünyası Hizmet Ödülü"nün verildi-
ği programda, Elazığ Valisi Muammer Erol, Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata’ya, programa katkıların-
dan dolayı plaket takdim etti.

18. Hazar Şiir Akşamları 
Hoca Ahmet Yesevi adına düzenlendi

Başta Türk Cumhuriyetleri 
olmak üzere birçok ülkeden 
şair ve bilim adamlarının 
katılımı ile gerçekleştirilen 
Hazar Şiir Akşamları, her yıl 
Türk Kültürüne hizmet etmiş 
bir şahsiyetin anısına ya da 
adına gerçekleştirilmektedir.
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Türkiye’nin sevilen sanatçısı Uğur Işılak, 
Türkistan’a gelerek bir konser verdi. Kültür 
Merkezi’nde 17 Nisan 2010 tarihinde düzen-
lenen konser programı, çok sayıda öğrenci, 
öğretim üyesi ve misafir tarafından coşkuyla 
izlendi. 

Konserden önce Uğur Işılak’a Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından Kazak millî kı-
yafeti Çapan giydirildi. Kısa bir konuşma yapan 
Nakip; değerli sanatçıyı Atayurt’ta görmekten 
mutlu olduklarını belirterek, yıl sonunun yaklaş-
tığı bu haftalarda da öğrencilerimiz için iyi bir 
moral kaynağı olduğunu söyledi. Uğur Işılak da, 
bugüne kadar dünyanın pek çok yerinde kon-

ser verdiğini ama ilk kez Kazakistan’a geldiğini 
belirterek, burada Ahmet Yesevi’nin huzurunda 
olmaktan duyduğu sevinci ve heyecanı aktardı. 

Uğur Işılak, tamamı kendi bestelerinden oluşan 
konserinde misafirlere unutulmaz bir gece ya-
şatırken, izleyenler de coşkuyla eşlik etti. 

Konser sonrasında Işılak, Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi öğrencilerinden ve Türkistan’dan aldığı 
manevî hazzın tarif edilemez olduğunu söyleye-
rek buraya yine gelmek istediğini söyledi. 

Öğrencilerin bolca hatıra fotoğrafı çektirdiği Işı-
lak, konser sonrası gördüğü ilgiden ve sıcaklık-
tan oldukça etkilenmiş olarak mutlu bir şekilde 
salondan ayrıldı.

Türkistan’da farklı bir seda: Uğur Işılak

Türkistan’da sünnet şöleni
Üniversitemiz Rektörlüğü, Mütevelli Heyet 
Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanesi tarafın-
dan Türkistan’da Sünnet Şöleni düzenlendi. 
Türkistan’lı 30 çocuk, Tıp Fakültesi Hastane-
mizde sünnet edildiler.

Çocukların sünnetleri, Tıp Fakültesi Hastanesi 
doktorlarından Op. Dr. Emre Atacan Koçman 
ve Op. Dr. Ayvaz Latipov tarafından gerçekleş-
tirildi.

Sünnet olan çocukların kıyafetleri Mütevelli He-
yet Başkanlığımızca Türkiye’den temin edildi. 
Sünnet şölenine Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata, Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Lesbek Taşimov, Rektör I. Yardımcısı 

Prof. Dr. Mahir Nakip  başta olmak üzere  üni-
versitemizde görevli idari ve akademik personel 
katıldı.
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"Mevlâna"
Üniversitemiz Yesevi Yolu Kulübü tarafından 
“Mevlâna” konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezi Küçük Salonda 19 Şubat 
2010 tarihinde gerçekleştirilen konferansın 
konuşmacısı ise üniversitemiz öğretim üye-
lerinden Prof. Dr. İsmail Çalışkan’dı.

Kutlu Doğum Hafta-
sı, üniversitemizde de 
kutlandı. Kutlu Doğum 
Haftası münasebetiyle 
20 Nisan 2010 tarihinde 
üniversitemiz öğrencile-
rinin hazırladığı ve Kültür 
Merkezi Büyük Salonda 
icra edilen anma progra-
mı büyük ilgi gördü. 

Yesevi Yolu Öğrenci Ku-
lübü tarafından hazırla-
nan programa Kur’an 
tilâvetiyle başlandı. 
Slayt gösterisi ardından 
açış konuşmasını, “Hz. 
Peygamber’in Örnekliği” 

Kutlu Doğum’a coşkulu kutlama

konusuyla Doç. Dr. Ahmet Yıldırım yaptı. 

Öğrencilerin Türkçe ve Kazakça şiirleri, ilahileri ile devam eden prog-
ramda ikinci olarak Doç. Dr. Adem Asalıoğlu, “Peygamberi Anlamak” 
üzerine bir konuşma yaptı. 

Programda ayrıca Yesevi Grubunun, çeşitli ilahiler ve Ahmet Yesevi’nin 
hikmetlerini ilahi formunda söylemesi ilgiyle izlendi.

Üniversitemizin Yesevi Yolu Öğrenci 
Kulübü’nce Kur’an’ın 1400. Yılı Münasebetiyle 
"Kur'an ve İnsan" konulu panel düzenlendi. 

Kültür Merkezi Küçük Salon’da 26 Nisan 2010 
tarihinde gerçekleştirilen panele Tarih ve Peda-
goji Fakültesi Dintanu Bölümü öğretim üyeleri 

Prof. Dr. İsmail Çalışkan, Prof. Dr. Dosay Ken-
jetay, Doç. Dr. Adem Asalıoğlu ve Doç. Dr. Ah-
met Yıldırım konuşmacı olarak katıldı.

Paneli yöneten Prof. Dr. İsmail Çalışkan, pane-
lin Kur’an hakkında Türkistan’da gerçekleştiri-
len ilk panel olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Dosay Kencetay, Kur’an’la sunulan 
tevhid dini ve insanın Allah ile kulluk ilişkisini 
açıkladı. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım da Hz. Pey-
gamber ve Kur’an ilişkisi üzerinde durdu. Son 
olarak Adem Asalıoğlu, Kur’an’ın ana konuları 
olarak dört konuya dikkat çekti: Tevhid, Nü-
büvvet, Kıyamet ve Adalet. 

Panelin ikinci bölümünde ise, “Kur’an günü-
müzde insana ne vermektedir?” sorusuna ce-
vap arandı.     

"Kur’an ve İnsan"
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Üniversitemiz Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Öğrenci Derneği 
tarafından 'Türk Dilinin Dünü, Bugünü, Yarını' konulu bir panel 
düzenlendi.

Kültür Merkezinde 16 Mart 2010 tarihinde düzenlenen panele 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kulbek Ergöbek, öğretim üyeleri 
Doç. Dr. Ayabek Bayniyazov ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat Karabu-
lut konuşmacı olarak katıldılar. 

Başkanlığını Doç. Dr. Ayabek Bayniyazov’un yaptığı panel, 
Prof. Dr. Kulbek Ergöbek’in “Türk Dünyasında Bugün Türk 
Dili” konulu konuşması ile başladı. Ergöbek, yaptığı konuş-
mada, Türk halklarının ortak tarafının Türk Dili olduğunu, Türk 
Dünyasının birliği için Türk Diline büyük önem verilmesi ge-
rektiğini vurguladı. Ayrılıkların bir yana bırakılarak ortak olan 
tarafların öne çıkarılması gerektiğini vurgulayan Ergöbek, bu 
konuda başta bilim adamları olmak üzere her kesimden dü-
şünürlerin buna katkı yapması gerektiğinin altını çizdi. 

Panelde ikinci olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı 
Yard. Doç. Dr. Ferhat Karabulut Millet Olma ve Millet Kalma 
Sürecinde Anadilinin Önemi ve Bahtiyar Vahabzade’nin Ana-

dili Mücadelesi konusunu işledi. 
Karabulut, konuşmasına Ahmet 
Bican Ercilasun’un ‘Türk şiirinin 
tıkandığı yeri Vahabzade’nin şiiri 
ile açabiliriz’ sözünü, ‘Türk dilinin 
tıkandığı yeri Vahabzade’nin dili ve 
şiiri ile açabiliriz’ şeklinde genişlet-
mek gerektiğini belirterek; Millet 
olma ve Millet olarak yaşamaya 
devam etmenin birinci şartının 
ana dilini iyi bilmek ve en doğru 
şekilde kullanmak olduğunu vur-
guladı.

Üçüncü konuşmacı Doç. Dr. Aya-
bek Bayniyazov, Türk Dünyasının 
Ortak Edebî Dili konulu bir bildiri 
sundu. Konuşmasına Türk Dili ko-
nuşan halkların ortak bir edebî dil 
kullanması gerektiğini vurgulaya-
rak başlayan Bayniyazov, bunun 
için başta ortak kelimelerin can-
landırılması olmak üzere, ortak 
bilimsel kavramların türetilmesi 
geldiğini söyledi.  

Panel, Rektör I. Yardımcısı Prof. 
Dr. Mahir Nakip’in kapanış konuş-
ması ile sona erdi. 

“Türk Dilinin Dünü, Bugünü, Yarını” 

Dil Öğretim Merkezi Öğrencileri tarafından 07 
Nisan 2010 tarihinde üniversitemizin Kültür 
Merkezindeki büyük salonda “Türk Dili ve Türk 
Gelenekleri” adlı bir konser düzenlendi. 

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi 
gösterdiği konserin açılış konuşmasını, hazırlık 
öğrencileri adına Murat Aydınlı yaptı. Türk Dün-
yası ve Türkiye’den gelen öğrencilerin kurmuş 
oldukları koro da “Anayurt” marşıyla izleyenleri 
coşturdu. ‘Ders Anlatma Tekniği’ adlı oyunla 
sahneye çıkan öğrenciler izleyenlerin yoğun 
ilgisini topladı. Türk Kültürünün en güzel gele-
neklerinden biri olan ‘kına gecesi’ de kız öğren-
ciler tarafından çok güzel bir şekilde sergilendi.

Kolbastı Dans Ekibi ise tam anlamıyla şov yap-

Hazırlık öğrencilerinden 
“Türk Dili ve Türk Gelenekleri” konseri

tı. Kolbastı dansından sonra sahneye çıkan 
Misket Ekibi ise tüm salonun onlara eşlik etme-
siyle konserdeki unutulmayacak sahnelerden 
biri olarak hafızalarda kaldı.  Konserin sonunda 
sahneye çıkan Halay Ekibi de izleyicileri coştu-
rarak unutulmaz gün yaşamalarını sağladı.

Konserin ardından üniversitemizin Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip, konserde görev alan ve 
konserin hazırlanmasına emeği geçen Türkiyeli 
öğrencileri makamında kabul etti.
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Üniversitemizle, Bayındır Hastaneleri, Bayek Cerrahi Tıp Mer-
kezleri ve Bayındır Diş Kliniklerini bünyesinde barındıran BA-
YEK Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. arasında, 
sağlık hizmetleri konusunda hazırlanan işbirliği protokolü, 09 
Mart 2010 tarihinde Mütevelli Heyet Başkanlığında düzenle-
nen bir törenle imzalandı.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata ve BAYEK 
Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü 
Dr. Cengiz Babacan arasında imzalanan protokol, üniversite 

Üniversitemizle BAYINDIR Hastaneleri arasında 

"İşbirliği Protokolü"

Üniversitemizle Yunus Emre Ensti-
tüsü arasında İşbirliği Sözleşmesi 
imzalandı.

Sözleşme, düzenlenen bir törenle 
Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. 
Osman Horata ile Yunus Emre Ensti-
tüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan 
arasında 18 Mayıs 2010 tarihinde im-
zalandı.

İmza töreninde Yunus Emre Enstitüsü 
Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen 
de hazır bulundu.

Sözleşmenin konusunu, internet 
üzerinden “Uzaktan Türkçe Öğretimi 
(UTÖ)”nin yapılması oluşturuyor.

Uzaktan Türkçe Öğretiminde, TÜR-
TEP uzaktan eğitim sisteminin veri ta-
banları kullanılacak.

ile BAYEK eğitim, sağlık hizmeti 
sunumu, bilimsel araştırma ve 
bunları kapsayan ortak girişim-
ler, yönetim destek hizmetleri ve 
toplumda sağlık bilincini geliştir-
me konularında işbirliği yapmak 
amacıyla hazırlandı.

Protokolün hazırlanmasında, 
her iki kurumun misyon ve viz-
yonuna uygun olarak, tarafların 
bulunduğu ülkelerin sağlık sek-
törüne örnek olacak bir sinerji 
sağlanabileceği; böylelikle bir 
yandan kurumların faaliyetlerin-
de belirgin etkinlik ve verimlilik 
artışı sağlanırken, diğer yandan 
sosyal sorumluluk üstlenileceği 
öngörüldü. 

Protokolün imzalanmasının ar-
dından Mütevelli Heyet Başka-
nımız Prof. Dr. Osman Horata, 
BAYEK yöneticilerine hediyeler 
verdi.

Yunus Emre Enstitüsü ile İşbirliği 
Sözleşme ile Türkçe öğretiminin internet 
üzerinden  yapılması ve “Uzaktan Türkçe 
Öğretimi (UTÖ)”nde TÜRTEP Uzaktan Eğitim 
Sistemi'nin kullanılması amaçlanıyor.
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Görev süresi 24 Nisan 2010 tarihinde dolan Cumhur-
başkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İSEN, 
Üniversite Tüzüğünün 4 üncü maddesi gereğince, 
Bakanlar Kurulu’nun 15 Nisan 2010 tarihli kararı ve 
Cumhurbaşkanının onayıyla üniversitemiz Mütevelli 
Heyet üyeliğine yeniden atandı.

Atama kararı, Resmi Gazete’nin  22 Nisan 2010 tarih 
ve 27560 sayılı nüshasında yayımlandı.

Sayın İSEN’e, ikinci görev döneminde de başarılar 
diliyoruz. 

Üniversitemizde Rektör Yardımcısı olarak görev 
yapmakta olan Dr. Adnan Tekşen’in mazereti 
sebebiyle görevden ayrılmasıyla boşalan Rek-
tör Yardımcılığına, Erciyes Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural atandı. 

Rektör Yardımcılığına İlhami Vural atandı
Vural, Ocak 2010 itibariyle göreve başladı.

Meslek hayatına 1974 yılında başlayan Yrd. 
Doç. Dr. İlhami Vural, yurt içi görevleri dışında 
1993–1994 yılları arasında Azerbaycan’da, 
1999–2002 yılları arasında da Ahmet Yese-
vi Üniversitesi’nde görev yaptı. Hâlen Erciyes 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Vural’ın 
alanında pek çok yayını ve yönettiği çalışmaları 
bulunmaktadır. 

Vural, daha önce görev yaptığı Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne yeniden gelmenin ve dostları ile 
burada tekrar buluşmanın kendisi için büyük 
mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, aldığımız 
görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız, dedi. 

AYHABER olarak sayın Vural'a hayırlı olsun di-
yor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Prof. Dr. Mustafa İsen 
Üniversitemiz Mütevelli Heyet 
üyeliğine yeniden atandı

Üniversitemiz Türk Dili okutmanı 
Nejdet Albay, Türkistan Valiliği tara-
fından “1 Mayıs-Kazakistan Halkla-
rının Birliği Günü” münasebetiyle, 
Kazakistan’da bulunduğu süre içe-
risinde Kazakistan’ın birliğinin güç-
lendirilmesi ve kalkınması yolunda 
yapmış olduğu çalışmalar nedeniy-
le Takdir Belgesi ile ödüllendirildi. 

Takdir Belgesi, Valilikte düzenlenen 
bir törenle Türkistan Valisi Kayrat 
Moldaseitov tarafından verildi. 

Üniversitemiz Türk Dili Okutmanına Takdir Belgesi
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Günün anlam ve önemini belirtmek üzere Rek-
tör I. Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Nakip ve Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ayhan 
Pala birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Mahir Nakip, Çanakkale Savaşlarının 
Türk tarihinin en önemli ve en anlamlı savaş-
larından biri olduğunu belirttikte sonra, bu sa-
vaşların Türk Milletinin ruhunda ve zihninde si-
linmeyecek izler bıraktığını söyledi.  Çanakkale 
Savaşları’nın aklın, mantığın ve askerî uzman-
ların çözemediği bir sonuç ve “Hasta Adam”ın 
umulmadık şahlanışı olduğunu vurguladı.

Yard. Doç. Dr. Ayhan Pala ise, Çanakkale 
Savaşları’nın bir anda ortaya çıkmadığını, uzun 
ve kapsamlı bir hazırlık döneminden sonra İtilaf 
Devletleri’nin Çanakkale’ye saldırdığını söyledi. 
Pala, Çanakkale Savaşlarının, I. Dünya Savaşının 
kaderini değiştirdiğini, savaşı en az iki yıl uzattığını, 
bu nedenle Türklerin, Sevr’de İngilizlerin hıncına 
uğradığını vurguladı. Pala, bu savaşların büyük 
bir beyin kaybına neden olduğunun ve pek çok 
okulun o yıl mezun vermediğinin de altını çizdi. 

Günün anlam ve öneminin anlatıldığı konuş-
maların ardından, Çanakkale Savaşlarını anla-
tan bir belgesel gösterildi.  Program, üniver-
sitemiz öğrencilerinin hazırladığı iki bölümlük 
piyes ile devam etti. Çanakkale Savaşlarının 
ruhlarda açtığı yaranın derinlemesine işlendiği 
ve savaşları kazandıran ruhun anlatıldığı piye-
sin ardından, öğrencilerden Mümin Munis ve 
Mustafa Ulusoy, Mehmet Akif Ersoy’un Ça-
nakkale Şehitleri adlı şiirini okudu. 57. Alayın 
video görüntüleri ardından piyeste yer alan 
öğrencilerin seyircilerin arasına karışarak Dur 
Yolcu şiirini okudu. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 89. yıldönümü, 
Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len bir törenle kutlandı. 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
programda, İstiklal Marşı’nı doğuran şartlar, 
Türk Milletinin ve Mehmet Akif’in o zamanki ruh 
hâli, İstiklal Marşı’nın anlam ve önemi anlatıldı. 
Programın ikinci bölümünde öğrenciler İstiklal 
Marşı ve Mehmet Akif’in şiirlerinden örnekler 
sundu.

Törende açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr. Fer-
hat Karabulut, Mehmet Akif Ersoy’un örnek 
alınacak büyük bir insan olduğunu vurguladık-
tan sonra, İstiklal Marşı’nı bir anlık bir ilham ve 
arzunun ürünü olarak değil, onu bir büyük mil-
letin tarihinin mahsulü, inanmış bir büyük ada-
mın ruh süzgecinden geçerek hayat bulmuş bir 
haykırış, bir titreyiş, bir kükreyiş olarak kabul 
etmek gerektiğini; İstiklal Marşı’nın, Mehmet 

Akif’in ve Türk milletinin savaş ve işgal yıllarında 
içinde biriktirdiği enerjinin en kesif hâliyle orta 
çıkmasıyla, vahşi dünyaya verdiği en anlamlı 
cevap olduğunu, İstiklal Marşı’nı iyi anlamak 
için Çanakkale Savaşı’ndaki Mustafa Kemal 
Atatürk’ün anılarına ve  Akif’in 'Bülbül' şiirine 
iyi bakmak gerektiğini vurguladı. Ferhat Kara-
bulut,  konuşmasını bitirirken İstiklal Marşı’nın 
Korkma diye başladığını ve İstiklal diye bittiği-
ni belirterek bunun tesadüf olmadığını, ancak 
korkmayan milletlerin istiklallerini muhafaza 
edebileceğini söyledi.

 Programda Uluslararası İlişkiler IV.sınıf öğrencisi 
Öğrenci Konsey Başkanı Mustafa Giritlioğlu’nun 
Mehmet Akif Ersoy’u anlatan konuşmasının 
ardından, Tarih Öğretmenliği IV. sınıf öğrencisi 
Mümin Munis  İstiklal Marşını okudu. Program 
İstiklal Marşı belgeseli ile devam etti ve Hazırlık 
sınıfı öğrencisi Murat Aydınlı’nın “Cenk Şarkısı” 
adlı şiiri okuması ile sona erdi.

Çanakkale Şehitleri Anma Programı
18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, Üniversitemiz Kültür Merkezi’nde  
gerçekleştirilen görkemli bir programla anıldı. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 89. yıldönümü
"İstiklal Marşı’nı 
iyi anlamak 
için Çanakkale 
Savaşı’ndaki 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
anılarına 
ve  Akif’in 
'Bülbül' şiirine 
iyi bakmak 
gerekir."
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Üniversitemizin tanıtım filmi 
Türkçe, Kazakça ve İngilizce 
olarak hazırlandı.
Üniversitemizce hazırlanan 13 dakikalık 
tanıtım filmi içerisinde Türkistan yer-
leşkesindeki fakülteler, kültür merkezi, 
yurtlar, lojmanlar, yemekhane, hastane, 
Yesi Oteli, Turan Misafirhanesi, Spor 
alanları ile Türkistan’dan genel görü-
nümler, Kentav yerleşkeleri ve bu şehir-
lerden genel görüntülerin çekimleri, son 
sistem HD teknolojisiyle çekildi. 

Tanıtım filmi, Türkçenin yanısıra Kazak-
ça ve İngilizce olarak da hazırlandı.

Üniversitemiz için tanıtım filmi hazırlandı

Üniversitemiz Mağcan Loj-
manları bahçesinde 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ile Üniversitemiz ta-
rafından ilan edilen 24 Nisan 
Türk-Kazak Kardeşlik Bay-
ramı vesilesiyle çocuk parkı 
yaptırıldı.

Çocuk parkının açılışı, çocuk-
lara olduğu kadar büyüklere 
de aynı neşe ve sevinci ya-
şattı.

Mağcan Lojmanlarına çocuk parkı

Üniversitemiz lojmanlarında kal-
makta olan Türk ve Kazak sa-
kinler, geleneksel hâle dönüşen 
dostluk yemeğinde buluştular.

24 Nisan 2010 tarihinde lojman-
ların bahçesinde kurulan masa-
larda Özbek pilavı ana yemek 
olmak üzere, burada bulunan 
personel ve personel eşlerinin 
yaptığı yemekler yendi. Katılımın 
oldukça geniş olduğu yemek, 
hem güzel bir havada, hem de 
güzel bir ortamda geçti. 

Türkistan’da dostluk yemeği 
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi 
ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Acil Tıp Eğitim 
Semineri, 17-20 Mayıs 2010 tarihleri 
arasında Kültür Merkezi’nde gerçek-
leştirildi.

Seminer dersleri, Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Dr. 
Muhammet Evvah Karakılıç, Dr. M.Ali 
Karaca, Doç. Dr. Alpaslan Kılıçarslan, 
Yrd. Doç. Dr. Ergün Barış Kaya, Dr. 
Meltem A. Camkurt ve Doç. Dr. Özlem 

Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı Semineri 

Üniversitemizle Bayındır Hastaneleri arasında imza-
lanan işbirliği protokolü çerçevesinde Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eyalet Sağlık Müdürlüğü 
işbirliğinde 5-6 Mayıs 2010 tarihleri arasında Türkis-
tan yerleşkesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateş hasta-
lığı hakkında seminer düzenlendi. Bayındır Hastanesi 
Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinden Prof. Dr. Levent 
Doğancı tarafından verilen seminere, Çimkent ve Tür-
kistan  il ve ilçelerinden  yoğun katılım oldu.

Seminer dolayısıyla Türkistan’da bulunan Doğancı ve 
bir grup doktor, ayrıca Çimkent ve Türkistan’daki en-

feksiyon görülen hastaneleri de ziyaret 
ettiler, bu konudaki klinik bilgi ve tecrü-
belerini aktardılar.

İki gün süresince devam eden seminerre 
yerel ve ulusal basının ilgisi yoğun oldu, 
konu, yazılı ve görsel basında geniş yer 
buldu.

Ayrıca Çimkent Eyalet Sağlık Müdürlü-
ğüne konu ile ilgili bir rapor hazırlanarak 
verildi.

Üniversitemizle Bayındır Hastaneleri arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Bayındır Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları kliniğinden Prof. Dr. Levent Doğancı tarafından verilen seminere, Çimkent ve Türkistan  il ve ilçelerinden  yoğun 
katılım oldu.

Türkistan’da Acil Tıp Eğitimi semineri

Tekşam tarafından verildi.

Eğitim semineri, özellikle Tıp Fakül-
tesinin  6. ve 7. sınıf öğrencileri başta 
olmak üzere, Üniversitemiz öğretim 
üyeleri, Tıp Fakültesi hastanesi ve çev-
re illerden gelen hekimler tarafından da 
ilgiyle izlendi.

Konuk doktorlar heyeti, 4 gün süren 
seminerlerin ardından üniversitemiz ta-
rafından düzenlenen sosyal etkinliklere 
de katıldılar.
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Üniversitemiz personelinin bilgi ve becerilerini ar-
tırmak amacı ile düzenlenen hizmet içi eğitimler 
devam ediyor.

Bir program çerçevesinde yürütülen hizmet 
içi eğitime, Yesi oteli personeli de katıldı. Yesi 
Oteli’nde 4-16 Ocak 2010 tarihleri arasında ger-
çekleştirilen hizmet içi eğitimde Genel Turizm ve 
Turizm Endüstrisi, Konaklama Endüstrisi ve Ko-
naklama İşletmeleri, Turizm Hukuku, Ön büro, 
Yiyecek, İçecek  ve Servis ile Kat Hizmetleri ko-
nuları işlendi.

Hizmet içi eğitim, Turizm Bölümü öğretim üye-
leri Doç.Dr. Kemal Kantarcı, Yrd. Doç.Dr. Yaşar 
Yılmaz, Öğrt.Gör. İbrahim Bataş ve  Okutman 
Nurgali Arıstanov görev aldı.

Hizmet içi eğitim sonucunda başarılı olan perso-
nele “Temel Turizm Eğitimi Sertifikası ”verildi.

Türkçe ve İngilizce Okutmanlarına hizmet içi eğitim

Üniversitemiz ile Gazi Üniversite-
si arasında 13 Mart 2009 tarihin-
de imzalanan Uluslararası İşbirliği 
Protokolü kapsamında Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin Türkistan şehrinde 
İngiliz ve Türk Dili okutmanlarına yö-
nelik eğitim semineri düzenlendi. 

Söz konusu seminerde Türk Dili 
okutmanlarına, Gazi Üniversitesi 

Türkçe Öğrenim, 
Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi 
Başkan Yardımcısı 
Dr. Mustafa KURT 
tarafından “Türkçe 
Öğretim Yöntemle-
ri” ile “Türkçe Test 
Sorusu Hazırlama” 

başlıkları altında bir dizi eğitim semineri verildi. Aynı Pro-
tokol kapsamında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 
Anabilim Dalı’ndan Öğretim Görevlisi Dr. Günfer MENDO-
ZA VASQUEZ de İngilizce okutmanlarına yönelik “İngilizce 
Öğretim Yöntemleri” ile “İngilizce Test Sorusu Hazırlama” 
konularında seminerler verdi. 6–16 Ocak 2010 tarihleri 
arasında düzenlenen bu eş zamanlı eğitim programların-
da başarılı olanlara 15 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen 
bir törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından 
sertifika verildi. 

Türkistan’da Türkçe kursu
Üniversitemiz Dil Öğretim Merkezi Türk Dili Bölümü tara-
fından her yıl üniversite personeline Türkçe öğretimi mak-
sadıyla yürütülen “Türkçe Kursu”, bu yıl da kursiyerlerine 
sertifikalarını verdi. Türkçe Kursu, 02 Kasım 2009 – 09 
Nisan 2010 tarihleri arasında dört ay süre ile haftalık altı 
saatten toplam 96 saat olarak gerçekleştirildi. Türkçe 
Kursuna üniversite personeli haricinde Türkistan halkının 
da ilgi duyması oldukça dikkat çekiciydi. Sertifika töre-
ninde üniversitemiz Rektör I. Yardımcısı Prof. Dr. Mahir 
Nakip, kursiyerleri, Türkçeye duydukları ilgi ve Türkçe 
öğrenmedeki gayret ve başarılarından dolayı kutladı ve 
kursiyerlerin Türkçe Kursunu başarı ile bitirdiklerinin bel-
gesi olan sertifikalarını takdim etti.

Türkçe Kursuna Kentav’dan katılan 
Lezzet Kuvanışbayeva, kursiyerler adı-
na Prof. Dr. Mahir Nakip’e teşekkür 
etti, bu kursların daha da yaygınlaştı-
rılmasını, Kentav’da Türkçe öğrenmek 
isteyen çok kişi olduğunu belirterek, 
onlara yönelik de Türkçe Kurslarının 
açılması talebinde bulundu. Bu talep 
üzerine de Prof. Dr. Mahir Nakip, Dil 
Öğretim Merkezi yöneticilerine, gele-
cek yıl Türkçe Kurslarının yaygınlaştı-
rılıp hem üniversite çalışanlarına, hem 
de halka yönelik olması talimatını verdi.

Yesi Oteli personeline hizmet içi eğitim



Üniversitemiz Sinema ve Fotoğrafçı-
lık Kulübü tarafından düzenlenen Kısa 
Film Yarışması, 13 Nisan 2010 tarihinde 
sona erdi. Prof. Dr. M. Turan Akay, Yard. 
Doç. Dr. Osman Barak, Alimbay Bota-
karayev, Süleyman Aydın ve Azamat 
Ospanov’dan oluşan jüri uzun ve titiz 
bir çalışmanın ardından ödül sahiplerini 
belirledi. Ödüller, 23 Nisan 2010 tarihin-
de Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir 
törenle sahiplerine verildi.

Otuz iki filmin katıldığı yarışmada, film-
lerin toplam süresi 5 saati geçtiği için 
toplu gösterim 21 Nisan 2010 tarihinde 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yoğun ilgi 
göreni toplu gösterimde her katılımcı, 
diğer yarışmacıların da çalışmalarını iz-
leme fırsatı buldu.

Yarışmaya katılan filmlerle ilgili öğren-
cilerin yaptığı afişler de Kültür Merkezi 
Salonu’nda sergilendi. 

Jüri adına Kulüp Danışmanı Süleyman 
Aydın, yarışma ve süreci ile ilgili bilgiler 
verdi. Aydın, 2009-2010 öğretim yılında 
neredeyse hayal edilemeyecek çalış-
malar yaptıklarını belirterek, yarışmaya 
gösterilen ilginin umduklarının çok üze-
rinde olduğunu belirtti. 

Her yarışmacıya Katılım Belgesi ve-
rilen törende birincilik ödülünü veren 

Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, bu 
çalışmalardan çok memnun olduklarını, 
Mütevelli Heyet Başkanlığının kulüplerin 
kullanması için ek bütçe verdiğini, böyle 
çalışmalar olduğu sürece de bu bütçe-
nin artarak devam edeceğini söyledi. 

Dereceye giren ilk üç filmin gösteriminin 
yapıldığı gecede öğrenciler tarafından 
müzik dinletisi de yapıldı.

Dereceye giren eserler:

Kısa Film Yarışması Birincisi: Sürgün 
(Ahıska) (Sevgi Özçelik, Ömer Çelik, 
Süleyman Magatur

Kısa Film Yarışması İkincisi: Yesevili Ol-
mak (Mustafa Gökhan Çelik, Mustafa 
Işık, Bekir Can Taşkın) 

Kısa Film Yarışması Üçüncüsü: Asil Ana 
Ahan Kazbekov, Merey Canıbekova, 
Asel Kencebayeva)

Mansiyon: Gurbette Öğrenci Olmak 
(Bahattin Yalçın, Şafak Akaydın, Meh-
met Han Karaman, Nadira Dimetova, 
Erkinay Ablayeva, Mehmet Karacan)

Mansiyon: Gasırlar Üni: Korkut Ata 
(Saltanat Jokimbetova, Andrei Topa-
kov, Ayas Borçikov)

Jüri Özel Ödülleri:

Sadakat, Atayurt’tan Anayurt’a, Bozkı-
rın Sesi, Kıvılcım, Ulu Türkistan, Bir Yu-
dum Hayat, Senim, Kendine Gel.

Kısa Film Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Sinema ve Fotoğrafçılık Kulübü tarafından   
düzenlenen ve yoğun ilgi gören Kısa Film Yarışmasına 32 film katıldı. 

Üniversitemiz Felsefe Bölümü Öğ-
retim üyelerinden Doç. Dr. Adem 
Asalıoğlu’nun iki yeni kitabı, üni-
versitemiz tarafından yayımlandı. 
“Dinler Tarihi” adlı eserin konusunu; 
yeryüzündeki dinler, inançlar ve in-
san-din ilişkisi oluşturmaktadır.

İkinci yayın ise Prof. Dr. Muhittin 
Bağçeci’nin “Kelam İlmine Giriş” 
adlı eserinin Kazak Türkçesi’ne 

çevirisidir. Eser, Doç. Dr. Adem 
Asalıoğlu ile birlikte Didar Şavenov 
tarafından tercüme edilerek Kaza-
kistan ilim alemine kazandırılmıştır.  
Eserde, Kelam ilminin temelleri ve 
usulü anlatılmaktadır.

Her iki eser de, Din Tanu ve Teo-
loji bölümlerinde ders kitabı olarak 
okutulması amacıyla kaleme alın-
mıştır.

Üniversitemiz öğretim üyesinden iki eser:
“Dinler Tarihi” ve “Kelam İlmine Giriş”
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Türkiye’nin tanınmış Ebru sanatçılarından Bah-
tiyar Hıra, üniversitemiz davetlisi olarak bir dizi 
eğitim, sergi ve konferanslar vermek üzere 
Türkistan’a geldi.

Bahtiyar Hıra tarafından üniversitemizin Yaygın 
Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Ebru kursu dü-
zenlendi. Ebru kursu, öğrenciler ve halk tarafın-
dan büyük ilgi gördü. 

Altmış kursiyerin 3 hafta aralıksız olarak de-
vam ettiği kurs boyunca, Nevruz bayramında 
iki olmak üzere toplam dört sergi düzenlendi. 
Üniversitemizin Nevruz bayramında düzenledi-
ği bayram şenliğinde ve şehir meydanında dü-
zenlenen şenlikte kurulan teknede gerçekleşti-
rilen Ebru yapımı, halk tarafından yoğun ilgiyle 
karşılandı. Son olarak, 31 Martta üniversitemiz 
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Ebru Sanatı doğduğu topraklarda

Kültür Merkezinde Bahtiyar Hıra’nın eserlerinin 
yanı sıra kursiyerlerin çalışmalarından oluşan 
103 parçalık sergi, iki gün boyunca izleyicilerin 
beğenisine sunuldu. Sergi esnasında kurulan 
teknede ebrunun yapılışı gösterildi ve bu su-
num yoğun ilgi gördü.

Üniversitemiz Türk Dünyası Halk Dansları 
Topluluğu’nun 15-25 Mart 2010 tarihleri ara-
sında yapmış olduğu Türkiye Turnesi fotoğraf-
larından ve yapılan programların afişlerinden 
oluşan bir sergi açıldı.

07 Nisan 2010 tarihinde Kültür Merkezi’nde 
açılan fotoğraf sergisinde; turne süresince ya-
pılan gösterilerin, gezilen görülen yerlerin ve 
öğrencilerin fotoğrafları sergilendi. Ayrıca sergi 
salonunda Türk Dünyası Halk Dansları Toplulu-
ğunun Kayseri Erciyes Üniversitesi gösterisi de 

televizyondan izleyicilere sunuldu. Erciyes Üni-
versitesi tarafından ziyaret anısına verilen pla-
ket de Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov’a takdim edildi.

Taşimov yaptığı konuşmada, turneden, turne-
nin Türkiye’deki yankılarından ve üniversite-
mizin başarısının duyurulmasından çok mem-
nuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilerimize 
ev sahipliği yapan Türkiyeli kardeşlerimize çok 
teşekkür ediyoruz, dedi.

Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu 
Türkiye Turnesi Fotoğraf Sergisi

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Halk Dansları 
Topluluğu’nun 
Türkiye Turnesi 
fotoğraflarından 
ve programların 
afişlerinden 
oluşan bir 
sergi büyük ilgi 
gördü.



Güney Kazakistan Eyaleti Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 21 Mayıs 2010 tarihinde 
Türkistan’da düzenlenen yarışmaya bölgede 
eğitim veren teknik ve endüstri meslek lisele-
ri, çok programlı liseler ile üniversitemiz adına 
Yaygın Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Meslek 
Lisesi birleşerek katıldı. Yarışmaya kendi mer-
kezlerinde ürettikleri eserlerle (el yapımı araba, 
milli kıyafetler, keçeden üretilen çeşitli süs eş-
yaları, el dokuması goblen ve kilimler) katılan 
Yaygın Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Meslek 
Lisesi, birinciliği elde etti.

Yarışmanın neticesini açıklayan Güney Kaza-
kistan Milli Eğitim Müdürü Balhiya Abdimahap-
kızı şunları söyledi: "Ahmet Yesevi Üniversitesi 

Yaygın Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Lisesi, 
sadece sanat alanında değil, endüstri ve tek-
noloji alanında da bölgemizin önde gelen mer-
kezleri olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak emeği geçen 
herkese, on yılda binlerce kişiyi yetiştirip iş ve 
meslek sahibi olmalarını sağlayan Yaygın Eği-
tim Merkezine teşekkür ederiz."

Yaygın Eğitim Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Ömer Zaimoğlu da özetle şunları söyledi: “He-
defimiz, sadece meslek elemanı yetiştirmek 
değil, merkezimizden mezun olan meslek sa-
hiplerini çalışabilecekleri alanlara göre yönlen-
dirmek ve bu doğrultuda yetiştirmektir."

Yaygın Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Meslek Lisesi “Meslek Edindirmede 
Bir Yeni Adım Daha” adlı yarışmada birinciliği elde etti.

Üniversitemiz 
Yaygın Eğitim 
Merkezi Tesisat 
Bölümünde 
el yapımı 
otomobil 
üretildi. 
Üstü açılır, 
kapanır olarak 
tasarlanan 
otomobil, gerek 
öğrenciler, 
gerekse halk 
tarafından 
büyük ilgi 
gördü. Bu yıl çeşitli projelerle adından 

sıkça söz ettiren Yaygın Eğitim 
Merkezinde ortalama otomobil 
boyutundan biraz daha küçük 

olarak tasarlanan otomobil, 
kaporta, silecek, far ve göster-
gelerine kadar bir otomobilde 
olması gereken tüm özellikleri 
barındırıyor. Otomobilin yapı-
mında Motosiklet motoru kul-
lanıldı.

Yaygın Eğitim Merkezi Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Zaimoğ-
lu, “Merkezimizde üretilen bu 
otomobil, vizyonumuzun ne 
kadar geniş olduğunu gös-
termektedir. Yaygın Eğitimin 
önemli bir bölümünün gelecek 
yıl Türkistan’da olacak olması, 
hem merkeze yakınlık, hem de 

Türkistan şehrinin potansiyeli 
bakımından faaliyetlerimizin 
çerçevesini daha da genişle-
teceğine inanıyorum" dedi. 

Yaygın Eğitim Merkezi Tesisat 
Bölümü öğretmeni Satılmış 
Çayır önderliğinde gerçek-
leştirilen projede kurs öğren-
cilerinin katkısı büyük oldu. 
Çayır yaptığı açıklamada, 
"Kazakistan’da araba yapı-
mında kullanılan malzemele-
rin temininde biraz zorlanmış 
olsak da projeyi yaklaşık 3 ay 
içinde tamamlayabildiklerini 
söyledi.

Yaygın Eğitim Merkezi’nde el yapımı otomobil üretildi 
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Yaygın Eğitim Merkezi ve Ahmet Yesevi Meslek Lisesi 
Eyalet birincisi oldu



Üniversitemiz tarafından 19 Mart Cuma günü 
tertiplenen kutlama programına, Türkistan hal-
kı büyük ilgi gösterdi. 

Nevruz kutlamaları sabahın erken saatlerinde 
ağaç dikme şöleniyle başladı. Öğrenci yurtları 
ve yemekhane etrafına değişik türde 855 ağaç 
dikildi. Ayrıca Kentav Enstitüsü çevresine de 
500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türkiyeli öğretim üyelerinin eşleri tarafından 
hazırlanan “Türk Mutfağından Seçme Yemek-
ler Sergisi”, kutlamaya katılanların büyük ilgisi-
ni ve beğenisini kazandı. Ayrıca Türk Dünya-
sından gelen öğrenciler tarafından hazırlanıp 
sergilenen yöresel yemekler kutlamaya ayrı bir 
renk kattı.

Nevruz kutlamaları
Binlerce yıldan beri Türk halkları arasında kutlanmakta olan Nevruz 
Bayramı, bu yıl da Kazakistan’ın ruhani başkenti Türkistan’da büyük bir 
heyecan ve coşku ile kutlandı.

Türkiye’de 1975 yılından beri kutlanmakta olan 21 Mart Ağaç Bayra-
mı, Türkistan’da da kutlandı.

Kutlamalar, üniversitemizin Mağcan Lojmanları’nda Orman Mühendisi 
Ömer Mete'nin Ağaç Bayramı hakkında bilgi vermesi ve ağacın haya-
tımızdaki önemini anlatan konuşması ile başladı. Daha sonra bütün 
Türkiyeli öğretim üyeleri Mağcan Lojmanlarının bahçesine hatıra ağacı 
dikip, topluca fotoğraf çektirdiler.

Bu yılki Ağaç Bayramı kutlamaları çerçevesinde üniversitemiz çevresi-
ne toplam 900 civarında boylu yapraklı fidan dikimi gerçekleşti.

Ağaç Bayramı 

Türkistan’da 23 Nisan kutlamaları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
Türkiye’de olduğu gibi Türkistan’da da coşkuy-
la kutlandı. 

Türkistan’da bulunan ilkokulumuzda okumakta 
olan çocukların düzenlemiş olduğu 23 Nisan 
programı ve kutlamaları, Üniversitemiz Kültür 
Merkezi’nde Türk ve Kazak milli marşları okun-
masıyla başladı. Sunuculuğunu ilkokul öğren-
cilerinden Mehmet Kürşat Bataş ile Yiğithan 
Yücel’in yaptığı program, Türkiye Türkçesi ve 
Kazak Türkçesi olarak takdim edildi.

Rektör I. Yardımcısı Prof. Dr. Mahir Nakip, bu 
bayramı Türkistan’da Kazakistanlı dostlarımızla 

kutlamanın güzel bir duygu olduğunu belirte-
rek, programı düzenleyen çocukları tebrik etti. 

Programda Zeynep Özler ile Mehmet Kürşat 
Bataş’ın ezberden okuduğu İstiklal Marşı ile 
Yiğithan Yücel’in okuduğu Gençliğe Hitabe bü-
yük ilgi gördü. 
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Türkiye’de bir  sanat ve kültür elçisi
Yesevi Sanat Topluluğu
Türk Dünyası’nın zengin kültürel değerlerini tanıtmayı, yaymayı ve kardeş halk-
lar arasındaki köprülerin artması ve daha da sağlamlaşması için faaliyetlerde 
bulunmayı kendine amaç edinen Yesevi Sanat Topluluğu, Türkiye’de, Türk Dili 
konuşan Devlet ve Topluluklara mensup lisans, yüksek lisans ve doktora öğ-
rencilerinden oluşmakta ve amatör ruhla, profesyonel sayılabilecek çalışmalara 
imza atmaktadır.

Mütevelli Heyet Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Topluluğumuz, 
yaklaşık 40 kişiden oluşmaktadır. Topluluğumuz; Türk, Kazak, Kırgız, Azeri, 
Türkmen, Özbek, Uygur, Tatar, Buryat, Altay, Başkurt ve diğer pek çok Türk 
Topluluklarının zengin kültürlerini, geleneksel-yöresel halk danslarını, halk ezgi 
ve şarkıları aracılığıyla Anadolu insanına ulaştırmaya çalışmaktadır.

Topluluğun 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği gösterilerden bazıları şunlardır:

•  İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Hoca Ahmet Yesevi 
Sempozyumu” 

•  Amasya Belediyesi tarafından düzenlenen “Nevruz” programı 

•  TOBB ETU Üniversitesi tarafından düzenlenen “Nevruz”   
kutlama programı 

•  Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve Afganistanlı  
öğrencilerin hazırladığı Babür Şah’ı anma programı 

•  Nevruz etkinlikleri kapsamında TRT AVAZ’ın canlı yayını 

•  Kazakistan Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosluğu Hizmet Binasının  
açılış töreni

• Bilkent Üniversitesi Öğrenci kulübü tarafından düzenlenen   
“3. Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı”

•  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü  
tarafından düzenlenen “Büyük Öğrenci Projesi” 

•  Elazığ Valiliği himayelerinde Hoca Ahmet Yesevi adına   
ithafen düzenlenen “18. Hazar Şiir Akşamları”

•  Karaman Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen   
“Türk Dilinin Önemi ve Türk Kültürünü Tanıtma” programı.
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Tanınmış Kopuz Sanatçısı ve Üniver-
sitemiz öğretim üyelerinden Dr. Asem 
Burhankızı Muhammedcan, 06 Hazi-
ran 2010 tarihinde vefat etti.

Hayatının amacını, “On iki Dede 
Korkut bestesini yarınlara taşımak” 
olarak belirten Muhammedcan’ın 
vefatı, hem sanat camiasını, hem 
de sevenlerini derinden üzdü. 

07 Haziran 2010’da toprağa verilen 
Dr. Asem Muhammedcan, Dede 
Korkut’un doğduğu ve yaşadığı 
bölge olan Konajorgan köyünde 
dünyaya geldi. Tahsil hayatına Ma-
tematik, Fizik ve Filoloji ile başlayan 
ve oldukça başarılı olan Muham-
medcan, çocukluğunda yakalan-
dığı bir ateşli hastalık nöbetinde, 
Anadolu’da âşıklık geleneğinde 
sık rastlanan “bade içme” motifine 
benzer bir rüya ile kopuzla tanışmış 
ve Korkut Ata’nın manevî mirasını 
yüklenmiştir. 

Almatı Devlet Konservatuarına de-
vam eden Muhammedcan, Dede 
Korkut ve millî müziğin öğretilmedi-
ği sistem içinde Mozart, Beethoven 
gibi Batı sanatçılarını mükemmel 
derecede öğrenmiş ama kopuz 
sanatından vazgeçmemiş, kendi 
imkânları ile Kopuz sanatında ken-
disini yetiştirmiştir. 

“Türklüğün çıkış noktası Dede 
Korkut’un eserleridir. Oğuz Kağan 
Destanı tüm Türklerin ortak desta-
nıdır” diyen Muhammedcan, dok-
torasını, Dede Korkut ve kopuz 
üzerine yapmıştır. Sanatçı bir aileye 

Kopuz öksüz kaldı
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mensup olan Muhammedcan, hem araştırmaları hem 
de kopuz icrası ile dünyada tanınan bir sanatçı olmuştur. 
Yurt içi ve yurt dışında sayısız konserler vermiş, ödüller 
almıştır.

Üniversitemizde düzenlenen Kısa Film Yarışması’nda Dr. 
Asem Muhammedcan’ı konu alan, hayatı ve sanata dair 
görüşlerinin bulunduğu ve kendisiyle yapılan son röpor-
taj niteliği taşıyan ‘Bozkırın Sesi’ adlı kısa film, Jüri Özel 
Ödülü almıştı. 

Tasavvufa da ayrı bir ilgisi olan ve ‘din, sanat ve felse-
feyi birleştiren bir sanatçı’ olarak nitelendirilen Dr. Asem 
Muhammedcan’a biz de Allah’tan rahmet, ailesine, üni-
versitemize ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.






