


Prof.Dr. Osman Horata

Değerli Okuyucular,

Önceki sayımızda, üniversitemizde iki ülke 
cumhurbaşkanlarının ziyaretlerinde yaşadığımız 
coşkuyu sizlerle paylaşmıştık. O sayı, tarihe tanıklık 
etmek üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin tarihindeki 
istisnai yerini aldı. Cumhurbaşkanlarımızın verdiği direktif, 
bizleri üniversite olarak sürdürmekte olduğumuz kalite 
çalışmalarını yeniden daha köklü bir şekilde ele almaya 
yöneltti. Bu amaçla, 4 Kasım’daki Mütevelli Heyeti 
toplantısında, üniversitemizdeki eğitim, araştırma ve 
yönetim kalitesini, evrensel standardlara yükseltebilmek 
için bir dizi kararlar aldık. Yine Eylül ayı içinde, Magna 
Charta sözleşmesine üniversite olarak imza koyduk. Bu 
üyelik de, üniversitede kalite güvence sistemi oluşturma 
çalışmalarımızın yönünü belirledi. 

Gazi ve Hacettepe Üniversitesi ile yaptığımız 
protokollerle, şu ana kadar 7 elemanımız bilgi ve görgü 
arttırma eğitimi için, 30 öğrencimiz de lisans-üstü 
eğitim için geldi. Bu yılın son aylarında, ülkemizin iki 
güzide üniversitesi Akdeniz ve Erciyes Üniversiteleriyle 
de işbirliği protokolleri imzaladık. Bu çerçevede 
yürüteceğimiz faaliyetleri önümüzdeki sayılarda sizlerle 
paylaşacağız.

Mütevelli Heyet üyemiz ve Kazakistan Eğitim ve 
Bilim Bakanı Sayın Janseyit Tüymabayev, Türkiye'ye 
büyükelçi olarak tayin edildi. Bu atamanın da, gerek 
üniversitemiz gerekse Türk-Kazak ilişkileri açısından 
iyi bir fırsat olduğunu düşünüyor, kendilerine yeni 
görevinde başarılar diliyoruz.

Yeni sayıda buluşmak ümidiyle, 

İ Ç İ N D E K İ L E R

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
İstanbul’da buluştu

Bilgisayar Destekli
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi 

Eğitimde uluslararası işbirliği

Mütevelli Heyetin 38. Toplantısı Astana’da yapıldı
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sözleşmesine taraf oldu
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Ahmet Yesevi Üniversitesi

Üniversitemiz, Dünya Üniversiteler Kongresi’nde 
temsil edildi
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Kırgızistan’da uluslararası konferans

e-eğitimde öncü TÜRTEP 

Akdeniz Üniversitesi Rektöründen konferans

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan 
konferanslar

Bayramları Türkistan’da yaşamak

Nurmubarak Üniversitesi’nden ziyaret

Bilimsel makale yazma seminerleri

Staj, bilgi-görgü artırma ve dil eğitimlerimiz 

Resimli Türk Dünyası Tarihi Müzesi sanal tur 
uygulaması
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
İstanbul’da buluştu

Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 
Onuncu Zirvesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Roza Otunbayeva, Türkiye Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
bangulı Berdimuhamedov’un katılımlarıyla 16 
Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 

Zirve toplantısının ardından altmış maddelik 
bir bildiri yayımlandı. Bildiriyi imzalayan devlet 
başkanları, Türk Dili konuşan ülkeler aralarında 
ortak tarih, dil, kimlik ve kültüre dayanan ortak 
çıkarları ve ilişkileri geliştirme, dayanışmaları-
nı daha da güçlendirme niyetlerini yineleyerek 
yine önemli kararlara imza attılar.

Bildiride, 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan’da 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet 
Başkanları 9. Zirvesi sırasında, Türk Dili Konu-
şan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kuruluşuna dair 
“Nahçıvan Anlaşması”nın imzalanmasından 
duydukları memnuniyeti yinelediler.

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler 
Konferansı’nın (CICA) Asya kıtasında barış ve 
istikrara artan katkılarının önemi teyit edildi.

Dünya medeniyetlerinin gelişimine önemli 
katkılar sağlayan zengin Türk kültür mirasının 
muhafazası ve Türk kültürünün desteklenmesi 
amacıyla Bakü’de özel bir vakfın kurulmasını 
amaçlayan girişimin hayata geçirilmesinin öne-
mine vurgu yapıldı.

TÜRKSOY’un 2012 yılı için Astana’yı Türk kül-
tür Başkenti olarak ilan etme önerisinin destek-
lenmesinin önemine işaret edildi.

İstanbul'da 
düzenlenen Türk 
Dili Konuşan 
Ülkeler Devlet 
Başkanları 
Onuncu Zirvesinde 
önemli kararlara 
imza atıldı.
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Türk Parlamenterler Asamb-
lesi (TÜRKPA) Sekreteryasının 
Bakü’de faaliyete geçmesin-
den duyulan memnuniyet dile 
getirildi.

Nahçıvan Anlaşması ile kuru-
lan Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi’nin, üye ülkeler 
arasındaki işbirliğine kurumsal 
bir nitelik kazandıracağına ve 
bölgesel işbirliğine olumlu katkı 
sağlayacağına dair inançlarını 
yinelediler.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş-
birliği Konseyi’nin İstanbul’da 
yerleşik Sekreteryasının ku-
ruluş çalışmalarının son aşa-
maya gelmesinden duyulan 
memnuniyetin dile getirildiği 
bildiride, Sekretarya’nın ilk Ge-
nel Sekreteri olarak, Nahçıvan 
Anlaşması'nın yürürlüğe girme-
sinin ardından resmî olarak göre-
vini üstlenecek olan Türkiye’nin 
adayı Büyükelçi Halil Akıncı’nın 
atanmasını onayladılar.

Bildiride ayrıca, Türkoloji alanın-
daki bilimsel kaynakların, etnik-
kültür ve etnik-turizmin destek-
lenmesinin, “Türk Akademisi” 
çerçevesinde bir girişim olan 
ve karşılıklı anlayış ile Türkoloji 
bilimini geliştirmeyi hedefleyen 
Türk Tarihi Müzesi ve Türk Kü-
tüphanesi kurulmasının önemini 
teyit ettiler. 

Türk Akademisi’nin çalışmalarını 
desteklemek amacıyla üniversi-
telerarası bir birlik kurulmasını 
ve bu kapsamda üniversiteler 
arasında ortak öğretimi de kap-
sayacak işbirliği modellerinin 
teşvik edilmesini kararlaştırdılar. 

Dönem başkanlığını Kazakistan’ın yaptığı 7’nci Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi, 01-02 Aralık 2010 tarihlerinde Astana’da 
yapıldı. Zirveye 56 devlet ve hükûmet başkanı katıldı. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de, zirveye katılarak ikinci 
gün bir konuşma yaptı.  

Cumhurbaşkanı Gül, 56 üyesi olan AGİT’te üç ana çalışma 
alanı bulunduğunu, bunlardan birinin siyasi-askerî, diğerinin 
demokrasi-hukuk-insan hakları, bir diğerinin de ekonomi ve 
çevre konularında olduğuna dikkat çekti, zirvede bu alanlar-
da görüşmeler yapıldığını belirtti. 

Kazakistan’ın AGİT dönem başkanlığını “başarılı bir zirvey-
le taçlandırdığını” ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, Astana 
Zirvesi’nin, İstanbul Zirvesi'yle birlikte örnek bir başarı şek-
linde anılacak olmasının ülkemiz için gurur kaynağı olduğunu 
aktardı.

Zirve esnasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 
tarafından AGİT Genel Sekreterliği görevine Büyükelçi Ersin 
Elçin aday gösterildi.

Zirve, yayımlanan sonuç bildirisiyle çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
Astana Zirvesi'nin, İstanbul Zirvesi'yle 
birlikte örnek bir başarı şeklinde anılacak 
olması ülkemiz için gurur kaynağıdır.

AGİT Zirvesi
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Üniversitemiz, 2008–2009 eğitim-öğretim 
yılında, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 

Müdürlüğünü kurarak Kazakistan’daki üniversite-
ler arasında bir ilki daha gerçekleştirmiş, ilk ola-
rak hazırlık sınıfı öğrencilerine uygulamış olduğu 
merkezî imtihan sisteminden başarılı sonuçlar 
elde edilmişti.

2009–2010 eğitim-öğretim yılında üniversitemiz-
de yaklaşık üç bin öğrencinin Türkçe ve İngilizce 
yarıyıl imtihanları, merkezî test sistemiyle yapıldı.

2009–2010 eğitim-öğretim yılının II. döneminde 
ise Türkçe, İngilizce, Kazakça, Bilgisayar ve Fel-
sefe derslerinin sınavları da merkezi test sistemiy-
le gerçekleştirildi. 

2010–2011 eğitim-öğretim yılında ise yukarıdaki 
derslerin yanı sıra Üniversitemizin bütün fakültele-

rinde okutulan Ekonomiye Giriş, Rus Dili dersleri-
nin imtihanları Merkez tarafından yapılacak.

Hazırlık Dil Öğretim Merkezi Teşkilat ve İşleyiş 
Yönetmeliğinin,  Ölçme ve Değerlendirme Mü-
dürlüğü ile ilgili 11. maddesinde yer alan, ayrıca 
Mayıs 2008’de Üniversite Senatosunda alınan 
karar gereği 5. dönem sonunda Kazakistan ile 
Türk Dünyası ve Akraba Topluluklardan gelen 
öğrencilere Türkçeden; Türkiyeli Öğrencilere 
Kazakçadan yeterlilik sınavları Ölçme ve Değer-
lendirme Merkezi’nce gerçekleştirilecek. Merkez 
tarafından yapılacak sınavlar, bütün fakültelerin 
öğrencilerini kapsayacak.

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü İlyas 
Erpay, sistemin gerek öğretim görevlileri, gerek-
se öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandığını 

Üniversitemizden bir ilk!

Bilgisayar Destekli
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

Üniversitemiz bilişim teknolojilerini kullanarak Bilgisayar Destekli  
Ölçme-Değerlendirme Sistemini tasarlayıp uygulamaya koydu.

2009–2010 
eğitim-öğretim 
yılının II. 
döneminde ise 
Türkçe, İngilizce, 
Kazakça, 
Bilgisayar 
ve Felsefe 
derslerinin 
sınavları da 
merkezi test 
sistemiyle 
gerçekleştirildi. 
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ifade ederek konu ile ilgili 
şunları söyledi:

“Sistem dört unsurdan 
oluşmakta olup, şu şekilde 
çalışmaktadır:

Sistemin birinci bölümünde 
öğretim elemanlarından her 

dönem elektronik ortamda sorular toplanarak 
bir dersten, ders kredisine bağlı olarak 1500 ilâ 
3000 arasında soru bankası oluşturulmaktadır. 

Sistemin ikinci bölümünde, oluşturulan bu soru 
bankası cevapsız olarak 100 bilgisayarı bulunan 
bir salonda ana bilgisayar aracılığı ile diğer bilgi-
sayarlarda paylaşıma açılmaktadır. 

Sistemin üçüncü bölümünde, sınav progra-
mı hazırlanarak öğrenciler hangi saatte hangi 
dersten sınava girecekler ise, isimleri o saatte 
sınav salonundaki bilgisayarların ekranına oto-
matik olarak gelmektedir. Öğrenci, isminin üze-
rine tıklayarak, ekranda kendisi için programın 
oluşturduğu soruları görmektedir. Yani yaklaşık 
3000 soru arasından bilgisayar, 50 soru seçip o 
öğrenciye ait soru kitapçığı oluşturmakta ve her 
soru kitapçığına bir numara vermektedir (soru 
sayısı 50 olabildiği gibi uygulayıcılar tarafından 

azaltılabilir veya artırılabilir). Dolayısıyla öğrenci-
ler, önceden kendilerine ne tür soruların gele-
bileceğini kesinlikle bilememekte, her öğrenci 
farklı soru ile karşılaşmaktadır. 

Oluşturulan soru kitapçıklarının soruları, bilgi-
sayar ekranına tek tek gelmekte, öğrencinin 
isteğiyle ileriye ve geriye hareket ettirilerek diğer 
sorulara geçilebilmektedir. 

Bilgisayar ekranından takip edilen soruların 
doğru cevap şıkkı,  Elektronik Soru Kitapçığı 
Numarası ve dersin adı optik okuyucu cevap 
kâğıdına işaretlenmektedir. 

“Günümüzün çağdaş sistemi olan kredili 
sistemde sınavların öğretim görevlileri tara-
fından yapılması zorunlu değildir.  Ölçme 
ve Değerlendirme Merkezi, öğretim görev-
lilerinin hazırlamış olduğu soru bankalarıyla 
sınavları yapmaktadır.  

Üniversitemizde bilgisayar destekli ölçme 
değerlendirme sistemi, geçen yıldan itiba-
ren uygulanmaktadır. Bir yıl içerisinde uy-
gulamada gördüğümüz sistemin eksiklik-
lerini tamamlayarak, sistemi sorunsuz hâle 
getirmiş bulunmaktayız. Bilgisayar destekli 
ölçme ve değerlendirme sistemiyle öğ-
renciler, ortak sorularla adaletli bir şekilde 
sınava tâbi tutularak ilgili derslerden hak et-
tikleri notları almaktadırlar. İleriki dönemde 
bu sistemin yaygınlaştırılması, üniversite-
mizin eğitim kalitesine katkı sağlayacaktır.”

Doç. Dr. Nurlan 
ORMANOV
Öğrenci İşleri  
Bölümü Başkanı

“İmtihanların bilgisayar ortamında yapılma-
sı adil ve sonuçların en kısa zamanda öğ-
rencilere bildirilmesi bizim açımızdan çok 
iyi bir durumdur. Böyle bir üniversitenin öğ-
rencisi olmak bana mutluluk veriyor.”

Nergiza ATAYEVA

Fen Bilimleri  
Fakültesi 
Matematik Bölümü 
2. sınıf öğrencisi

Prof. Dr. Sersenbek TURTABAYEV

Eğitimden Sorumlu Rektör Yrd.

“Sistemde öğrencilerin sınava girdiği bilgisayarlar ile sonucun değerlen-
dirildiği bilgisayar bir birinden ayrı olup, öğrencinin cevap şıkları optik 
okuyucuyla belirlenmektedir. Ayrıca, her öğrenciye farklı sorular çıkmak-
tadır. Gelecekte üniversitemizde tüm derslerin sınavlarının, bilgisayar 
destekli ölçme ve değerlendirme sistemi ile yapılmasının gerekliliğini dü-
şünüyorum.”

İlyas Erpay
Ölçme  

Değerlendirme 
Merkezi Müdürü

Cevap kâğıtları 
optik okuyucudan 

geçirilerek son 
öğrencinin sınavı 
terk etmesinden 

yaklaşık 15 dakika 
sonra sınav sonuçları 
öğrencilerin bilgisine 

sunulabilmektedir. 
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tipi olması, puanlamanın kolay, hızlı ve objek-
tif olması, soru sayısının çok sayıda olması 
nedeniyle kapsamın geniş ve güvenilir olması, 
belirli bir sürede sınıftaki veya üniversitemiz-
deki öğrencilerin hepsine eşit şekilde uygu-
lanmasının mümkün olması, geçerliliği ve gü-
venirliği yüksek olan sorular tespit edilerek bir 
soru bankasının oluşturulabilmesi, sonuçların 
değerlendirilmesinde insan faktörünün olma-
ması, objektif test türleri içinde bu sınav sis-
teminin geniş gruplara uygulanabilir olması, 
ayrıca bilgisayarların sınav haricinde de öğ-
rencilerin ihtiyacınca kullanılabilmesidir.”

Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme ko-
nusunda üniversitemiz idarecileri ile öğrencile-
rin görüşleri ise sistemi destekleyici ve gayet 
olumludur.

Sistem 50 soruya 60 dakika vermektedir (sı-
nav süresi, soruların sayısına, kolaylık veya 
zorluk durumuna göre azaltılabilmekte veya 
arttırılabilmektedir.) 

Sınav süresinin bitmesine beş dakika kala sı-
nav süresini gösteren bilgisayar ekranındaki 
saat, kırmızı yazı ile öğrencinin sınav süresi-
nin bitmeye yaklaştığını göstermekte, öğrenci 
son işlemlerini tamamlamakta ve sınav sü-
resi bittiğinde program kendiliğinden kapan-
maktadır. Böylece sınavı biten öğrenci optik 
okuyucu cevap kâğıdını görevlilere bırakarak 
sınavını bitirmektedir.

Sistemin dördüncü ve son bölümünde ise, 
elektronik ortamda toplanan her öğrenciye ait 
Elektronik Soru Kitapçık numaraları (sınava kaç 
öğrenci girdiyse o kadar kitapçık numarası) alı-
narak optik okuyucunun bağlı bulunduğu bil-
gisayara aktarılmaktadır. Bu bilgisayarda soru 
bankası cevapları ile beraber bulunmaktadır. 
Cevap kâğıtları optik okuyucudan geçirilerek 
son öğrencinin sınavı terk etmesinden yaklaşık 
15 dakika sonra sınav sonuçları öğrencilerin bil-
gisine sunulabilmektedir. 

Öğrenci ismi ile girecekleri ders ismi sistemde 
birbirine bağlantılı olduğundan farklı derslerden 
aynı anda sınav yapılabilmektedir. Yani bir öğ-
renci Türkçeden sınava girerken, diğer öğrenci 
aynı saatte Kazakçadan, başka bir öğrenci ise 
felsefeden aynı ânda imtihana girebilmektedir. 

Saatte bir öğrenci isimleri sistem tarafından 
otomatik değiştirilmekte olup yeni sınava gi-
receklerin listesi kendiliğinden bilgisayar ekra-
nına gelmektedir.” 

Erpay, uygulamakta oldukları sistemin pek çok 
faydası olduğunu belirterek bunları şu şekilde 
sıraladı:

“Teorik bilgilerin ölçülmesinde uygun bir sınav 

Muslima MIRZAHMETOVA

Sanat Fakültesi Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisi 

“İki yıldır bilgisayarla ölçme değerlendirme sisteminde sınava girmekte-
yim. Bunun sonucunda gördüm ki, gerçekten bilenlerin geçtiği objektif 
bir sistem. Öğrenciler derslere hazır iseler imtihandan geçiyorlar, hazır 
değillerse kalıyorlar. İmtihan sistemine güvenim tam.

Bunun yanı sıra sabah imtihana giren öğrenci, sonuçları öğrenmek için 
öğlene kadar son öğrencinin imtihandan çıkmasını bekliyor. Öğleden 
sonra imtihana giren öğrenci ise, sonuçları akşam öğreniyor. İmtihan so-

nucunun öğrencilere bildirilmesi süresini daha da kısaltarak, cevap kâğıdını verir vermez, kaç puan 
aldığımızı öğrensek, bizim açımızdan daha da iyi olur ve sistemi daha da cazip hâle getireceğini 
düşünmekteyim.”

“Sınav metodu ve düzeni çok üst seviyede-
dir. Sınavın bilgisayar ortamında yapılması 
hem modern, hem de adil bir sistem ol-
muş. Bu öğrencileri öğrenmeye sevk eden 
bir sistem. Öğrenci dersin bütün konularını 
öğrenmeden o dersten geçemeyeceğini 
biliyor, bu da bizlerin bu sistem ile alınan 
derslere, bunların içerisinde özelikle Türkçe 
ile İngilizceye daha da önem vermemizi ve 
daha özenle çalışmamızı gerektiriyor. Bu 
da üniversitemiz ve bilim adına bir artıdır.”

Madiyar 
JUMADİLDAYEV

Fen Bilimleri 
Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü 
2. sınıf öğrencisi
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Akdeniz Üniversitesi ile 
işbirliği protokolü 
Üniversitemiz ile Akdeniz Üniversitesi arasında 
eğitim-öğretim, araştırma, öğretim elemanı ye-
tiştirme ve diğer alanlarda uluslararası işbirliği 
tesis etmek arzusu ile hazırlanan işbirliği pro-
tokolü, 8 Kasım 2010 tarihinde, Türkistan’da 
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil 
Kurtcephe ve Üniversitemiz adına Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından imzalandı.

Rektör 
Kurtcephe: 

“Kardeşlerin 
her şeyi 

ortaktır. Tıp ve 
turizm başta 
olmak üzere 

tüm alanlarda 
işbirliğine 

hazırız.”

Ректор 
Қуртжепхе: 

«Бауырларда 
барлық нәрсе 
ортақ болып 

саналады. 
Медицина мен 

туризмнан 
бастап барлық 

салаларда 
ыңтымақтастық 

құруға 
дайынбыз».

Ақтеңіз университетімен 
ыңтымақтастық хаттамасы
Университетіміз бен Ақтеңіз университеті 
арасында білім беру, ғылыми зерттеу, 
оқытушы құрамын жетілдіру және басқа да 
салаларда халықаралық келісім құру ниетімен 
дайындалған ыңтымақтастық хаттамасына 
2010 жылы 8 қараша күні Түркістанда Ақтеңіз 
университетінің ректоры профессор доктор 
Исрафил Қуртжепхе және университетіміздің 
атынан ректор өкілі профессор доктор Махир 
Накип тарапынан қол қойылды.

Eğitimde uluslararası işbirliği
Akdeniz ve Erciyes Üniversiteleri ile İşbirliği Protokolü imzalandı

Ақтеңіз және Ержиес университеттерімен ыңтымақтастық 
хаттамаларына қол қойылды

Білім саласындағы халықаралық ыңтымақтастық

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek, öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin Türkiye’deki 
üniversitelerin bilgi birikiminden daha fazla yararlanmalarını temin amacıyla, Türkiye’deki çeşitli üni-
versitelerle işbirliği protokolleri imzalanmaya devam ediliyor.

Gazi ve Hacettepe Üniversiteleri ile imzalanan protokoller ile çeşitli bilimsel toplantılar gerçekleştirildi. 
İşbirliği halkasını genişleten üniversitemiz, Akdeniz ve Erciyes Üniversiteleriyle de işbirliği protokolleri 
imzaladı.

Университетіміздің білім сапасын арттыру, оқытушы-профессорлар құрамы мен студенттеріміздің 
Түркия университеттерінің білімін жоғары деңгейде пайдалану мақсатында, Түркиядағы түрлі 
университеттермен ыңтымақтастық хаттамаларына қол қою жұмыстары жалғасын табуда.
Гази мен Хажеттепе университеттерімен қол қойылған ыңтымақтастық хаттамалар негізінде түрлі 
ғылыми жиналыстар өткізілді. Ыңтымақтастықты күшейткен университетіміз, Ақтеңіз және Eрджиес 
университеттерімен де ыңтымақтастық хаттамаларына қол қойды.
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İmza töreninin ardından bir konuşma yapan 
Rektör Kurtcephe, sözlerine, “Kardeşlerin her 
şeyi ortaktır.” diyerek başladı ve şöyle devam 
etti: İmzalanan protokolle iki kardeş ülke ara-
sında araştırma, inceleme, mesleki uygulama, 
eğitim ve öğretim alanlarında öğretim eleman-
ları ve öğrenciler arasında işbirliği tesis etme, 
var olanları geliştirme, üniversite bünyesindeki, 
özellikle turizm alanındaki birimlerin bilgi, görgü 
ve tecrübelerini birbirimize aktarmayı öngörü-
yoruz. Üniversitemiz Tıp ve Turizm alanlarında 
çok büyük başarılar göstermiştir. Bu birikimi-
mizi Ahmet Yesevi Üniversitesi ile tüm alanlar-
da karşılıklı yardımlaşmaya hazırız. Bu proto-
kol hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle herkesi 
Antalya’ya davet ediyorum.”

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir 
Nakip de yaptığı konuşmada protokolün öne-
mine değindi ve üniversitemize sağlayacağı 
imkânlardan kısaca bahsetti ve bu protokolün 
her iki üniversiteye de hayırlı olması dileklerinde 
bulundu.

Konuşmalardan sonra Akdeniz Üniversitesi ve 
üniversitemizin tanıtım filmleri gösterildi.

Türk ve Akraba Topluluklarına mensup öğren-
ciler tarafından konuklara Kazakça ve Türkçe 
şarkılar söylendi. "Dostluk" dans grubu tarafın-
dan dans gösterileri yapıldı.

Erciyes Üniversitesi ile 
işbirliği protokolü
Üniversitemiz ile Erciyes Üniversitesi Rektör-
lüklerinin karşılıklı işbirliği tesis etmek arzusu 
ile hazırlanan uluslararası işbirliği protokolü, 
15 Aralık 2010 tarihinde, Erciyes Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşimov 
tarafından Türkistan’da imzalandı.

Ректор 
Келештемур: 
«Ахмет Ясауи 
мен Ержиес 
университеттері 
бір-біріне 
жәрдем беру 
арқылы Ясауидің 
лаулатқан ғылым 
жалынын биікке 
көтереді».

Rektör 
Keleştemur: 
“Ahmet Yesevi 
ve Erciyes 
üniversiteleri, 
karşılıklı 
yardımlaşarak 
Yesevi’nin yakmış 
olduğu ilim ateşini 
taçlandıracaktır.”

Қол қою рәсімінен кейін сөз сөйлеген ректор 
Қуртжепхе, әңгімесін «Бауырларда барлық 
нәрсе ортақ» - деп бастады. Сөздерін былай 
жалғастырды: «Қол қойылған хаттама негізінде 
екі бауырлас мемлекет арасында ізденіс, 
зерттеу, тәжірибе алмасу, оқытушы құрамы 
мен студенттер арасында ыңтымақтастық 
құру, дамыту, университет қабырғасындағы, 
әсіресе туризм саласындағы білім мен 
тәжірибемізбен араларымызда алмасуды 
жөн көреміз. Университетіміз медицина мен 
туризм салаларында өте үлкен жетістіктерге 
қол жеткізген. Осындай қорымызбен Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетімен барлық салаларда 
өзара алмасуға дайынбыз. Осы кездесуіміз 
жақсылық нышаны болсын. Осы жағдайды 
пайдалана отырып, барлығыңызды Анталияға 
шақырамын».

Университетіміздің ректор өкілі профессор 
доктор Махир Накипте өз сөзінде кездесудің 
маңызын атап өтті және университетімізге 
берер мүмкіндіктерді қысқаша түсіндіріп 
өтті. Осы ынтымақтастық хаттамасы екі 
университетке де құтты болсын деген 
тілектерін білдірді.

Баяндамалардан кейін Ақтеңіз университеті 
мен Ахмет Ясауи атындағы Халқаралық қазақ-
түрік университетінің таныту фильмдері 
тамашаланды.

Келген конақтарға түрік және туыстас 
елдерден келген студенттеріміз тарапынан 
қазақ және түрік тілдерінде ән орындалып, 
«Достық» би тобының билері ұсынылды.

Ержиес университетімен 
ыңтымақтастық хаттамасы 
Ахмет Ясауи және Ержиес университеттерінің 
басшылары ыңтымақтастық құру ниетімен 
түзілген халықаралық ыңтымақтастық 
хаттамасына 2010 жылы 15 желтоқсан күні 
Ержиес университетінің ректоры профессор 
доктор Фахреттин  Келештемур және 
университетіміздің ректоры профессор доктор 
Лесбек Ташимов тарапынан қол қойылды.

Қазақстан мен Түркияның әнұрандарының 
орындалуы және екі университеттің таныту 
фильмдерінің тамашалануымен басталған 
жиналыста екі университеттің ректорларына 
сөз берілді. Университетіміздің ректоры 
профессор доктор Лесбек Ташимов өз сөзінде, 
Түркия Республикасы – Қазақстанның 
егемендігін бірінші мойындаған, сонымен 
қатар тіліміз, діңіміз, тарихымыз бір болған 
ел екендігін атап өтті. Ержиес университетін 
баста медицинадан бастап, кейіннен көптеген 
салада жетістіктерге қол жеткізген бірден-
бір жоғары оқу орны екендігін атап өтті. 
Ержиес университеті Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті 
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Kazakistan ve Türkiye millî marşla-
rının okunması ve iki üniversitenin 
tanıtım filmlerinin gösterilmesiyle 
başlayan törende iki üniversite 
rektörü birer konuşma yaptı. Üni-
versitemiz Rektörü Prof. Dr. Les-
bek Taşimov konuşmasında, Tür-
kiye Cumhuriyetinin  Kazakistan’ın 
bağımsızlığını ilk tanıyan devlet 
olduğunu, dilimizin, dinimizin ve 
kökümüzün bir olduğunu söyledi. 
Erciyes Üniversitesinin başta tıp 
olmak üzere, bir çok alanda geliş-
miş bir üniversite olduğunu belirt-
ti. Erciyes Üniversitesi’nin Ahmet 
Yesevi Üniversitesi için öneminin 
çok büyük olduğunu, yıllardır özel-
likle yönetici ve öğretim elemanı 
konusunda üniversitemize destek 
olduğunu ve bundan sonra da 
yardımlarını beklediklerini belirten 
Rektörümüz konuklarını, ‘kutsal ata toprakla-
rına hoş geldiniz” diyerek selamladı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin 
Keleştemur da yapmış olduğu konuşmasında, 
her Türk’ün arzusunun bu kutsal topraklara 
gelmek olduğunu, ata topraklarına geç de olsa 
gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. 
“Biz Türkler buralardan kendi arzumuzla de-
ğil, Ahmet Yesevi babamızın emriyle Anadolu 
coğrafyasına gittik.” diyen Keleştemur, “Türk-
ler bağımsızlıklarına düşkündür,  kul olmaz-
lar.” diyerek Kazakistan’ın bağımsızlığının 19.  
yıldönümünü de kutladı. Erciyes Üniversitesi 
hakkında bilgiler veren Rektör, “iki üniversite, 
karşılıklı yardımlaşarak Yesevi’nin yakmış ol-
duğu ilim ateşini taçlandıracaktır.” dedi. Sözle-
rine davet edildiklerinden dolayı memnuniyeti  
ve bu kutsal topraklarda bulunmaktan duydu-
ğu onuru belirterek son verdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü im-
zalandı. 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Lesbek Taşi-
mov ve Rektör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. İlha-
mi Vural tarafından Erciyes Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Metin Hülagü’ya  Kazak 
millî kıyafeti  olan çapan giydirildi.

İmza töreninin ardından bu güne özel hazırla-
nan konsere geçildi. Konserde, Kazakça şar-
kılar seslendirildi, Burdur Yöresi Halk Oyunları 
gösterisi yapıldı.

үшін өте маңызды болып табылатынын, 
жылдар бойы әсіресе басқару және 
оқытушы-профессорлар құрамы төңірегінде 
университетімізге қолдау көрсетіп келгендігін 
және бұдан кейін де жәрдемдерін күтетініндігін 
білдірген ректорымыз келген қонақтарға 
«киелі ата топырағына қош келдіңіздер» деп 
қарсалды. 

Ержиес университетінің ректоры профессор 
доктор Фахреттин Келештемур өз сөзінде 
«Осындай қиелі топыраққа келу әр-бір 
түріктің қалауы екендігін, ата топырағына 
кеш болса да келгеніне қуанышты» екендігін 
білдірді. «Біз түріктер бұл жерлерден өз 
қалауымызбен емес, Ахмет Ясауи бабамыздың 
бұйрығымен Анадолы территориясына кеттік» 
деген Келештемур «Түріктер тәуелсіздігін 
құрметтейді, құл болмайды» деп Қазақстан 
тәуелсіздігінің 19- жылдығымен де құттықтап 
өтті. Ержиес университетін таныстырып өткен 
ректор «Екі университет бір-біріне жәрдем 
беру арқылы Ясауидің лаулатқан ғылым 
жалынын биікке көтереді» дей отырып, сөз 
бергені үшін ризашылығын және осындай 
киелі топырақтарда жүргеніне толқуын 
білдіре отырып, сөзін аяқтады.

Баяндамалардан кейін ынтымақтастық 
хаттамасына қол қойылды.

Университетіміздің ректоры профессор доктор 
Лесбек Ташимов пен ректор орынбасары  
доцент, доктор Илхами Вурал тарапынан 
Ержиес университетінің ректоры профессор 
доктор Фахреттин Келештемур мен ректор 
орынбасары профессор доктор Метин Хүлагү 
мырзаларға қазақтардың ұлттық киімі шапан 
кигізілді.

Қол қою рәсімінен кейін арнайы дайындалған 
концертте қазақша өлендер орындалып, Бурдур 
аймағының халық ойындары көрсетілімі 
тамашаланды.
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Üniversitemiz Mütevelli Heyeti 38. toplantısı, 
4 Ekim 2010 tarihinde Türkiye ve Kazakis-

tanlı üyelerin katılımıyla, Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da gerçekleştirildi.

Mazereti olan bir üye dışında diğer üyelerin ta-
mamının katıldığı toplantıda Mütevelli Heyet üye-
lerimiz, üniversitemiz açısından önemli kararlara 
imza attı.

Prof. Dr. Osman Horata, toplantının başında 37. 
Mütevelli Heyeti toplantısından sonra yapılan ça-
lışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Prof. Dr. Horata, konuşmasında şunları söyledi:   

“Üniversitemiz Mütevelli Heyetinin Değerli Üye-
leri, 

Öncelikle hoş geldiniz diyor, değerli vakitlerinizi 
ayırıp toplantımızı onurlandırdığınız için hepini-
ze teşekkür ediyorum. 

07 Mayıs 2010 tarihinde Nevşehir’de yaptı-
ğımız toplantıdan sonra, olağan toplantımızı 
daha erkene aldık. Sebebi, 24 Mayıs 2010’da 
üniversitemizi onurlandıran Sayın Cumhurbaş-
kanlarımızın eğitim kalitesiyle ilgili direktifleri 
oldu. Bu direktif, Stratejik Planla birlikte daha 
sistemli hâle gelen eğitim kalitesini artırmaya 
dönük çalışmalarımızı, yeniden daha köklü bir 
şekilde ele almamızı gerektirdi. 

Mütevelli Heyetin 38. Toplantısı Astana’da yapıldı
Üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli kararlar

Университеттің сапа жолындағы маңызды шешімдері
Өкілетті Кеңестің 38-ші мәжілісі Астанада өтті

Профессор доктор 
Осман Хората: 
‘‘Стратегиялық 
Жоспармен 
қатар аса 
жүйелі дәрежеге 
жеткен білім 
сапасын арттыру 
жұмыстарымызды 
қайтадан кең 
көлемде қолға 
аламыз’’

Prof. Dr. Osman 
Horata: “Stratejik 
Planla birlikte daha 
sistemli hâle gelen 
eğitim kalitesini 
artırmaya dönük 
çalışmalarımızı, 
yeniden daha 
köklü bir şekilde 
ele alacağız.”

Университетіміздің Өкілетті Кеңесінің 
38-мәжілісі 2010 жылы 4 қазан күні 
түркиялық және қазақстандық мүшелердің 
қатысуымен Қазақстанның елордасы Астана 
қаласында өтті. 
Себебі бар бір мүшеден басқа барлық 
Өкілетті Кеңес мүшелері қатысқан мәжілісте 
университет үшін өте маңызды шешімдерге 
қол қойды. 
Профессор доктор Осман Хората жиналыстың 
басында Өкілетті Кеңестің 37-мәжілісінен бері 
жүзеге асырылған жұмыстар туралы мәлімет 
берді. 
Профессор доктор Осман Хората 
баяндамасында былай деді:
‘‘Құрметті Өкілетті Кеңес мүшелері! 
Ең алдымен баршаңызға қош келдіңіз 
дей отырып, қымбат уақыттарыңызды 
бөліп, жиналысымызға келіп абыройын 
арттырғандарыңыз үшін шексіз алғысымды 
білдіремін. 
2010 жылы мамыр айының 7 жұлдызында 
Невшехир қаласында өткен жиналыстан 
кейінгі кезекті жиналысымызды біршама 
ертерек өткізудеміз. Себебі, 2010 жылдың 
24 мамырында университетімізге ат басын 
тіреген қос мемлекет басшысының білім 
сапасына қатысты нұсқаулары болды. Бұл 
нұсқау Стратегиялық жоспармен бірге одан 
әрі жүйелендіріліп, білім беру сапасын 
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арттыруға бағытталған жұмыстарымызды 
қайтадан түбегейлі қарастыруға  қажеттілік 
туындатып отыр. 
Бүгінгі жиналысымызда осы мәселе 
төңірегіндегі ұсыныстарымызды бір тұтас 
ретінде Сіздің назарыңызға талқыға салатын 
боламыз. Баршамызға мәлім, елдер арасында 
сапа кепілдігіне байланысты әр түрлі әдістер 
мен тәжірибелер қолданылуда. Дегенмен, 
Түркиядан кейін Қазақстанның да Болон 
үдерісіне енуі университетіміздің де таңдауын 
айқындап бергендей.  
Бұл шешімдердің оқу ордамызды қос ел 
арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға 
және қадірлі мемлекет басшыларының артып 
отырған үміттерін ақтар ұйымға айналдыруға 
бағытталған жұмыстарымызға елеулі үлес 
қосарына кәміл сенімдімін. Басшылық 
лауазымдағы достарымыздың да осы 
шешімдердің бұлжытпай орындалуына асқан 
жауапкершілікпен қарайтынына және тиісті 
табандылық танытатынына үміттенеміз». 
Хората сөздерін былай аяқтады:
‘‘2010-2011 оқу жылы – білім сапасын 
арттыруға бағытталған жұмыстарды атқарып 
қана қоймай, материалдық әрі технологиялық 
инфрақұрылымдағы кемшіліктеріміздің де 
орнын толтыруға талпынатын кезең болмақ. 
Осы кезеңде Сіздердің қымбатты мүшелердің 
де аянбай әрдайымғы қолдауыңызды 
көрсететініңізге үміттене отырып, 
назарларыңызға күн тәртібінің баптарын 
ұсынамын» деді.  
Ректор профессор доктор Лесбек Ташимов та 
ректорат тарапынан атқарылған іс-шаралардың 
есебін ұсынды. Өткен жиналыстарда 
қабылданған Өкілетті Кеңес шешімдерінің 
орындалуы және университеттегі дамулар 
туралы Өкілетті Кеңеске мәлімет берді. 
Ректор өкілі профессор доктор Махир Накип 
те ‘‘Қазақстанның рейтинг жүйесіндегі  Ахмет 
Ясауи атындағы университеттің рейтингі және 
жаңа ұсыныстар’’ атты баяндама жасады.
Баяндама да білім беру саласындағы 
стандарттардың белгіленуі, жоғары оқу 
орындарының білім бағдарламаларының 
теңестірілуінің қамтамасыз етілуі және 
дәрежелендірілуі бойынша ЮНЕСКО-ның, 
Болон үдерісі аяасында Еуропа университеттер 
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Bugünkü toplantımızda, bu konudaki teklif-
lerimizi bir bütün olarak sizlerin tasvibine su-
nacağız. Bilindiği gibi, kalite güvencesiyle ilgili 
ülkeler arasında farklı uygulamalar vardır. Fakat 
Türkiye’den sonra, Kazakistan’ın da Bologna 
sürecine dâhil olması, üniversitemizin tercihini 
de belirlemiş oldu. 

Bu kararların, üniversitemizi iki ülkenin işbirliği-
ne ve sayın Cumhurbaşkanlarının beklentileri-
ne yaraşır bir kurum hâline getirme çabalarımı-
za büyük bir ivme kazandıracağından şüphem 
yoktur. Yönetim kademesinde yer alan arka-
daşlarımızın da, bu kararların tavizsiz bir şe-
kilde uygulanması konusunda, aynı heyecanı 
duyacağını ve gerekli kararlılığı göstereceğini 
ümit ediyoruz.”

Horata sözlerini şöyle tamamladı:

“2010-2011 yılı, sadece eğitim kalitesiyle ilgi-
li çalışmalar değil, fiziki ve teknolojik alt yapı 
eksiklerimizin tamamlanması konusunda da 
imkânlarımızı zorlayacağımız bir dönem ola-
caktır. Bu süreçte, siz değerli üyelerimizin her 
zamanki ilgi ve desteklerini esirgemeyeceğinizi 
ümit ediyor, gündem maddelerini tasviplerinize 
sunuyorum.”

Rektörümüz Prof. Dr. Lesbek Taşimov da, Rek-
törlük faaliyet raporunu sundu. Önceki toplan-
tılarda alınan Mütevelli Heyet kararlarının uygu-
lanması ve üniversiteyle ilgili gelişmeler hakkında 
Mütevelli Heyetine bilgi verdi.

Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip de, “Ka-
zakistan Derecelendirme Sistemi İçinde Ahmet 
Yesevi Üniversitesinin Değerlendirilmesi ve Yeni 
Öneriler” başlıklı sunumunu yaptı. 

Sunumunda öğretim alanındaki standartların 
belirlenmesi, yüksek öğretim kurumları eği-
tim programlarının denkliğinin sağlanması ve 
derecelendirilmesi konusunda UNESCO’nun, 
Bologna Süreci çerçevesinde Avrupa Üniversi-
teler Birliği’nin ve UNESCO’nun desteği ile faa-
liyet gösteren Uluslararası Dereceleme Uzman 
Grubu’nun (IREG-International Ranking Expert 
Group) belirlediği kriterlere göre üniversitemiz 
için yapılan derecelendirmeye ilişkin bilgi verdi.

‘‘2010-2011 оқу 
жылы –білім 

сапасын арттыруға 
бағытталған 

жұмыстарды 
атқарып қана қоймай, 

материалдық әрі 
технологиялық 

инфрақұрылымдағы 
кемшіліктеріміздің 

де орнын толтыруға 
талпынатын кезең 

болмақ’’

"2010-2011 yılı, 
sadece eğitim 
kalitesiyle ilgili 

çalışmalar değil, 
fiziki ve teknolojik alt 

yapı eksiklerimizin 
tamamlanması 
konusunda da 

imkânlarımızı 
zorlayacağımız bir 
dönem olacaktır."



AYHABER 11

TO
PL

AN
TI

TÜRTEP Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Tan da, 
TÜRTEP’in 2009-2010 yılı faaliyetleri ve stratejik 
planın uygulanmasına dönük yapılan çalışmaları 
özet hâlinde sundu. 

Mütevelli Heyetin 38. toplantısında;

• Üniversitemizde eğitim-öğretim, bilimsel araştır-
ma ve yönetim sistemi kalitesinin yükseltilme-
siyle ilgili teklifler kabul edildi ve kararların taviz-
siz bir şekilde uygulanmasına ve gelişmelerle 
ilgili Mütevelli Heyetinin düzenli olarak bilgilen-
dirilmesine, Stratejik Planın bu kararlar doğrul-
tusunda güncelleştirilmesine karar verildi.

• Üniversite fakültelerine bağlı lisans bölümlerine 
2011-2012 yılında Türkiye Cumhuriyetinden 
alınacak öğrenci sayıları belirlendi. 

• 2011-2012 Öğretim Yılı Türk Cumhuriyetleri ile 
Akraba Topluluklarından, Hazırlık ve Dil Öğre-
tim Merkezi’ne kabul edilecek öğrenci konten-
janları belirlendi ve ülke listesi güncellendi.

• Türkistan Uzaktan Eğitim Fakültesi (TÜRTEP) 
ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına 
2011-2012 öğretim yılı kontenjanları belirlendi.

• Üniversitemiz Açık Eğitime 2010-2011 öğretim 
yılından itibaren sadece önlisans veya lisans 
eğitimini tamamlayan öğrencilerin alınması ve 
Uzaktan Eğitimin, internet alt yapısının yeter-
li hâle gelmesini müteakip Kazakistan’da da 
başlatılması,  

• TÜRTEP’te önümüzdeki dönemde açıla-
cak olan Mekatronik Ön Lisans Programının, 
YÖK’ün öngördüğü yeni isim çerçevesinde 
“Kontrol ve Otomasyon” Ön Lisans progra-
mı olarak değiştirilmesi ve Bilgi Yönetimi (Ön 
Lisans), İşletme Yönetimi (Ön Lisans), Lojistik 
(Tedarik) (Ön Lisans) ve Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri (Lisans) programlarının açılması 
kararlaştırıldı.  

Üyelerimizin dilek ve temennileri ile sona eren 
toplantının ardından Mütevelli Heyet Başkan ve 
üyelerimiz, T.C. Astana Büyükelçisi Lale Ülker’e 
nezaket ziyaretinde bulundu.

бірлестігінің және ЮНЕСКО-ның қолдауымен 
қызмет көрсететін Халықаралық дәрежелеу 
мамандар тобының (IREG-International Ran-
king Expert Group) белгілеген критерийлері 
бойынша университетіміздің рейтингі туралы 
анықтама берді. 
ТҮРТЕП бастығы профессор доктор Мұстафа 
Тан да ТҮРТЕП-тің 2009-2010 жылғы атқарған 
жұмыстары және стратегиялық жоспардың 
орындалуына байланысты жүзеге асырылған 
жұмыстар туралы мәлімет берді. 
Өкілеттік Кеңестің 38-ші мәжілісінде
• Университетіміздегі білім беру, ғылыми 
зерттеу және басқару жүйесінің сапасын  
арттыруға байланысты ұсыныстар 
қабылданды; шешімдердің бұлжытпай 
орындалуы және атқарылған істер бойынша 
Өкілетті Кеңеске жүйелі түрде ақпарат 
берілуі, Стратегиялық жоспардың осы 
шешімдер аясында толықтырылуы туралы 
шешім қабылданды. 
• Университет факультеттеріне қарасты 
бакалавр бағдарламаларына 2011-2012 жылы 
Түркия Республикасынан қабылданатын 
студент контингенттері белгіленді.
• 2011-2012 оқу жылында түрік республикалар 
мен туыстас қауымдастықтардан дайындық 
және тіл үйрету орталығына қабылданатын 
студент контингенттері белгіленді  және 
мемлекет тізімдері қайтадан қаралды.
• Түркістан ұзақтан оқыту факультетіне 
(ТҮРТЕП) колледж, бакалавр және 
магистратура бағдарламаларына 2011-2012 
оқу жылында қабылданатын контингенттер 
белгіленді. 
• Университетіміздің сырттай оқу түріне 2010-
2011 оқу жылынан бастап тек қана кәсіби орта 
немесе бакалавриатты бітірген студенттердің 
қабылдануы және ұзақтан оқу жүйесінің 
интернет базасының жеткілікті дәрежеге 
жеткеннен кейін Қазақстанда да бастатылуы,
• ТҮРТЕП-те алдағы уақытта ашылатын 
мехатроника орта кәсіби бағдарламасының 
атын Жоғары Оқу Кеңесі (YÖK) белгілеген 
жаңа аты бойынша ‘‘Автоматтандыру 
және бақылау’’ кәсіби бағдарлама ретінде 
ауыстыру және ақапаратты басқару (орта 
кәсіби), менеджмент басқару (орта кәсіби), 
логистика (ортакәсіби) және Компьютер 
және оқыту технологиялары (бакалавриат) 
бағдарламаларының ашылуы туралы шешім 
қабылданды. 
Мүшелеріміздің тілек және ұсыныстарымен 
аяқталған жиналыстан кейін Өкілетті 
Кеңес төрағсы және мүшелері Түркия 
Республикасының Астанадағы Елшісі Лале 
Үлкермен жұмыс орнында кездесті.
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Fikir babası, Kazakistan’ın Elbaşısı (Cumhur-
başkanı) Sayın Nursultan Nazarbayev olan ve 
çekirdeği Türk Cumhurbaşkanlarının Nahçıvan 
toplantısında atılan Türk Akademisi, yavaş ya-
vaş şekillenmeye başladı. Sayın Nazarbayev, 
isabetli bir kararla bu kurumun başına değerli 
Türkolog Prof. Dr. Şakir İbrayev’i atadı. Sayın 
İbrayev, hayatını Türkiyat çalışmalarına vakfet-
miş değerli ve gayretkâr bir dilci-edebiyatçı Ka-
zak bilim adamı ve aydınıdır. Türk lehçelerinin 
çoğuna vâkıftır. Derin tarih bilgisinin yanında, 
engin Türk dünyasının geniş dil coğrafyasına 
da hâkimdir. Yine kendisi gibi değerli bir Kazak 
dil bilgini olan eşi Karlıgaç (Kırlangıç) Hanım, 
Kazak Türkçesini en güzel konuşan ve öğre-
ten bir bilim kadınıdır, dersek abartmış olmayız. 
Her ikisi de, uzun yıllar Türkiye ve Kazakistan 
arasında bir bilim ve kültür köprüsü olan üni-
versitemizde hizmet vermişlerdir. Binası, Ka-
zakistan tarafından Astana’da yapılacak olan 
Türk Akademisine yine Kazakistan tarafından 
yüklü bir bütçe ayrılmıştır. Kısacası Akademinin 
eksiklikleri hızla gideriliyor ve kuruluş amacına 
hizmet vermeye hazır hâle geliyor. Pekiyi bu 
seçkin kurumumuzdan neler bekleniyor?

Қазақстан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен түркі елдер президенттерінің 
Нахчеван жиналысында ірге тасы қаланған 
Түркі Академиясы жай-жай қалыптаса 
бастады. Елбасы Н.Назарбаев өте орынды 
шешімімен бұл мекеменің басшылығына 
қымбатты түрколог профессор, доктор Шәкір 
Ибраевті тағайындады. Құрметті Ибраев – 
өмірін түркітану қызметіне атаған қымбатты 
және ынталы тілші, әдебиетші, қазақ ғалымы, 
қайраткері және зиялысы. Түркі тілдерінің 
көбінен хабардар. Терең тарихи білімімен 
бірге шексіз түркі әлемінің кең тілдік біліміне 
де ие. Сонымен қатар, өзі сияқты қазақ 
тілі білгірі, қымбатты жұбайы Қарлығаш 
ханым – қазақ тілінде керемет сөйлейтін 
және жоғары деңгейде оқытатын ғалым әйелі 
десек, асырып айтқан болмаспыз. Екеуі де 
көптеген жылдар бойы Түркия мен Қазақстан 
арасындағы білім және мәдениет көпірі болған 
университетімізде қызмет атқарды. Ғимараты 
Қазақстан тарапынан Астана қаласында 
құрылатын Түрік Академиясына Қазақстан 
тарапынан қомақты қаражат бөлінген. 
Қысқасы, Академияның кемшіліктері тез 

Türk Akademisi: 
Türk’ün aydınlanma merkezi

Түрік Академиясы: 
түріктің зиялыландыру орталығы

Prof. Dr. Mahir Nakip
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör V.

Проф.Др. Махир Накип
Ахмет Ясауи университеті Ректор өкілі
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Түрік Академиясы 
– түркі елдер және 
қауымдастықтардың 
тарихымыз 
бойынша құрған, 
бәлкім ең маңызды 
ортақ мекемесі. 
Оны жасату, дамыту 
және функционалды 
түрге жеткізу ең 
алдымен түрік 
зиялыларының 
міндеті.

Türk Akademisi, 
tarihimiz 
boyunca Türk 
Devlet ve 
Topluluklarının 
kurdukları 
müşterek 
kurumların belki 
en önemlisidir. 
Onu yaşatmak, 
geliştirmek, 
işlevsel hâle 
getirmek önce 
Türk aydınının 
görevidir.

Türk Akademisinin faaliyetlerine başlamadan 
önce çok esaslı ve güçlü bir alt yapıya sahip 
olması gerekir. Aslında dünyanın gelişmiş bir-
çok ülkesinde Türk Akademisinin benzerleri 
vardır. Bunların başında İngilizlerin kurduğu 
Biritish Academy, Fransızların kurduğu Aca-
demie Française, Almanların kurduğu German 
Academy, Amerikalıların kurduğu American 
Academy vs. gelir. Bu kurumların çoğu geçen 
asrın başlarında kurulmuş ve günümüzde birik-
miş miraslarının yanında, çağdaş tekniklerden 
yararlanarak çalışma alanlarını alabildiğine ge-
nişletip etkinleştirebilmişlerdir. Her şeyden önce 
bu kurumların hepsinin çok güçlü birer WEB 
siteleri bulunmaktadır. Türk Akademisi’nce de 
hemen, Kıpçak kolunu temsil edecek Kazak 
Türkçesiyle, Oğuz kolunu temsil edecek Türki-
ye Türkçesiyle ve Çağatay kolunu temsil ede-
cek Özbek Türkçesiyle birer WEB sitesi kurul-
malıdır. Bu ana Türk lehçelerinin yanında Rusça 
ve İngilizce sitelerinin de olmasında yarar vardır. 

Türk Akademisi’nin çekirdek kütüphanesi, şu 
anda Astana’da Piramida olarak adlandırı-
lan binada geçici olarak açılmıştır. Ancak ana 
bina bitmeden önce akademinin kütüphanesi 
de tekâmül ettirilmelidir. Türk dünyasının çe-
şitli tarihî şehirlerinde bulunan kütüphanelerin 
el yazmaları CD’ler hâline getirilerek merkezin 
kütüphanesinde hizmete sunulmalıdır. 21. asır 
kütüphaneciliği sadece kitap varlığı ile yetinme-
mektedir. Dünya’daki diğer saygın kütüphane-
ler ve tarama merkezleriyle İnternet bağlantı-
larından tutun, uzaktan erişimli veritabanlarına 
kadar her türlü ağ bağlantıları sağlanmalıdır.

Akademinin, idari ve akademik kadrolaşması 
oldukça önemlidir. Türk Devlet ve Toplulukların-
dan en az birer vasıflı bilim adamı daimi statü ile 
bu merkezde çalışmalıdır. Akademinin elbette 
muhtelif konularda çeşitli kurulları olacaktır. Bu 
kurulların da farklı Türk topluluklarından oluş-

уақытта жойылып, құрылу мақсаты сәйкес 
қызмет көрсетуге дайындалуда. Ал енді бұл 
таңдаулы мекемемізден нелер күтілуде?
Түрік Академиясы жұмыстарын 
бастамас бұрын өте күрделі және күшті 
инфраструктураға ие болуы қажет. Негізінде, 
дүниенің көптеген дамыған елдерінде 
Түрік Академиясына ұқсас ұйымдар бар. 
Ең алдымен ағылшындардың құрған British 
Academy, француздардың құрған Academic 
Française, алмандардың құрған German Aca-
demy, америкалықтардың құрған American 
Academy және т.б. келеді. Бұл ұйымдардың 
көбісі өткен ғасырдың басында құрылды және 
қазіргі кезге дейін біріккен мұраларымен қатар 
заманауи технологияларды пайдалана отырып, 
жұмыс алаңдарын мүмкіндігінше кеңейтіп 
іске қосқан. Бәрінен бұрын бұл ұйымдардың 
барлығының күшті  WEB сайттары бар. Түрік 
Академиясы да тез уақытта қыпшақ бағыты 
ретінде қазақ тілінде, оғыз бағыты ретінде 
түрік тілінде және шағатай бағыты ретінде 
өзбек тілінде WEB сайттарды құру қажет. 
Осы негізгі түрік тілдерімен қатар орыс және 
ағылшын тілдерінде де сайттардың болғаны 
пайдалы болар.
Түрік Академиясының негізгі кітапханасы 
қазіргі таңда Астанада Пирамида ғимаратында 
уақытша ашылған. Бірақ жаңа ғимараттың 
құрылысы бітпестен бұрын Академияның 
кітапханасы да нығаюы тиіс. Түркі әлемінің 
түрлі тарихи қалаларындағы кітапханалардың 
қол жазбалары CD-лерге көшіріліп, орталық 
кітапханасында қызметке ұсынылуы қажет. 
21-ғасырдың кітапхана ісінде тек кітаптардың 
ғана баршылығы жеткіліксіз. Әлемдегі басқа да 
атақты кітапханалармен және орталықтармен 
интернет байланыстарын құру, дерекқорларға 
ұзақтан қол жеткізіле алатындай желілер 
қамтамасыз етілу  қажет.
Академияның басқару және академиялық 
құрамының құрылуы өте маңызды. Түркі 
мемлекеттер және қауымдастықтарының 
кемінде бір маман ғалым тұрақты түрде 
бұл орталықта жұмыс істеу керек. Әрине, 
академияның түрлі тақырыптар бойынша 
кеңестері болады. Бұл кеңестердің де түрлі 
түркі қауымдастықтардан құралғаны дұрыс 
болмақ. Сонымен қатар, әрине академияның 
жарияланымдары мен түркі әлеміне 
байланысты зерттеу қорлары құрылады.
Құрметті Елбасы Абдуллах Гүл 2010 жылы 
мамыр айында Академияның ашылуында 

Prof. Dr. Şakir İbrayev



AYHABER14

H
AB

ER
-Y

O
R

U
M

masında yarar vardır. Buna paralel Akademinin 
elbette yayınları ve Türk dünyası ile ilgili araştır-
ma fonları olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Mayıs 
2010 tarihinde Akademinin açılışında istikamet 
gösterici, aydınlatıcı, muhtevalı ve anlamlı bir 
konuşma yapmıştı. “Türk dili ve Türk edebiyatı 
aslında bazı popüler kültürlerin ve dillerin tehdi-
di altındadır. Şunun altını çizmek istiyorum ki; 
çocuklarımız, nesillerimiz güzel Türkçeyi öğren-
meden, Türk edebiyatını, Türk şiirini, Türk tari-
hini çok geniş bir şekilde öğrenmeden, bunun 
felsefi, kültürel derinliklerine hâkim olmadan, 
başka kültürlerin çok kolay etkisinde kalır ve 
kendi kökünden kopar. Bunu çok büyük teh-
like olarak görüyorum” diyerek, ilk hedef olarak 
Türk dilini göstermiş ve bu konudaki kaygılarını 
dile getirmiştir. Bu, yerinde ve doğru bir tes-
pittir. Beş Türk Cumhuriyetinin kuruluşu üze-
rinden 20 yıl geçmesine rağmen toplumların 
kaynaşması konusunda çok şey yapıldı dene-
mez. Latin alfabesine henüz geçmemiş Türk 
devletleri bulunmaktadır. Geçenlerin de şuurlu 
ve birleştirici bir şekilde geçtikleri söylenemez. 
Durum onu gösteriyor ki, dil konusunda müş-
terekleri arttırmadıkça politik, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda müştereklikler kolay kolay 
gelişmeyecektir. 

Bilindiği gibi dünyada 22 Arap ülkesi bulun-
maktadır. Bu devletlerin aralarında siyasi, eko-
nomik ve sosyal ilişkilerin çok iyi olduğu iddia 
edilemez. Ama belki kimsenin farkına varmadığı 
önemli bir servetleri bulunmaktadır. Arap aydını, 
memleketinde farklı lehçelerde konuşup, farklı 
görüşlerde olsa da, aynı alfabeyi, aynı dili, hatta 
aynı terimleri neredeyse sıfır sapma ile kullan-
maktadır. Kuşkusuz ki, Kur’an-ı Kerim’in Arap-
ça olması bunun yegâne müsebbibidir. Nitekim 
Komünistinden tutun vatanperverine, milliyet-
çisinden tutun hümanistine, dindarından tutun 
ateistine kadar topyekûn Arap aydını, Arap dili-
ni kutsar ve her gün gelişmiş ülkelerde üretilen 
teknik ve bilim terimlerini daha kapıda karşılar 
ve Arapçasını üreterek kullanmaya başlar. Bu 
imkân, yüzyıllar sonra da olsa sadece Arap ay-
dınını değil, Arap ülkelerini de birbirine yaklaştı-
racak, ortak fikir, ortak politik, ortak ekonomik, 
ortak sosyo-kültürel mihverde güç oluşturması-
na vesile olacaktır. Bu noktadan hareketle Türk 
Akademisi’nin atacağı ilk adım, dil konusu ol-
malıdır. Bu meyanda nelerin nasıl yapılması ge-
rektiğini, elbette Sayın İBRAYEV bizden daha 
müdriktir. Ancak bu durum, bir akademisyen 

Президент Гүл: 
«балаларымыз, 
ұрпақтарымыз 
керемет түрік 

тілін, түрік 
әдебиетін, түрік 

өлеңін және түрік 
тарихын тереңінен 
үйренбесе, мұның 

философиялық 
және мәдени 

құндылықтарына 
ие болмаса, басқа 

мәдениеттердің 
әсерінде өте оңай 

қалады және 
өз түбірінен 
алыстайды».

Cumhurbaşkanı 
Gül: 

çocuklarımız, 
nesillerimiz 

güzel Türkçeyi 
öğrenmeden, 

Türk edebiyatını, 
Türk şiirini, Türk 

tarihini çok 
geniş bir şekilde 

öğrenmeden, 
bunun felsefi, 

kültürel 
derinliklerine 

hâkim olmadan, 
başka kültürlerin 

çok kolay 
etkisinde kalır ve 
kendi kökünden 

kopar.

бағыт көрсетуші, нақты, мазмұнды және 
мағыналы баяндама жасады. «Түрік тілі мен 
әдебиеті негізінде кейбір атақты мәдениеттер 
мен тілдердің қауіп-қатері астында. Мынаны 
бастыра білдіргім келеді: балаларымыз, 
ұрпақтарымыз керемет түрік тілін, түрік 
әдебиетін, түрік өлеңін және түрік тарихын 
тереңінен үйренбесе, мұның философиялық 
және мәдени құндылықтарына ие болмаса, 
басқа мәдениеттердің әсерінде өте оңай 
қалады және өз түбірінен алыстайды. Мұны 
өте үлкен қауіп ретінде көремін» деп, бірінші 
мақсат ретінде түрік тілін және осы мәселе 
бойынша қайғыларын көрсеткен. Бұл – 
орынды және дұрыс аңықтама. Бес түркі 
мемлекетінің құрылуына 20 жыл толса да, 
қауымдардың жақындасуы жөнінде көп нәрсе 
жасалды деп айта алмаймыз. Әлі де латын 
әліппесіне өтпеген түркі мемлекеттер бар. 
Өткен елдердің де зерделі және бірлестіруші 
түрде өткенін айту қиын. Қазіргі таңда белгілі 
болғаны, тіл бірлестіктері артпаған сайын 
саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени 
салаларда да бірлесулер оңай дамымайды. 
Білінгендей, әлемде 22 арап елі бар. Бұл 
мемлекеттердің арасында саяси, экономикалық 
және әлеуметтік қатынастардың мықты 
екендігін айта алмаймыз. Бірақ та ешкімнің 
байқамаған маңызды байлықтары бар. Арап 
ғұламасы өз мемлекетінде түрлі диалектілерде 
сөйлесіп, түрлі пікірлерге ие болса да, бір 
әліппені, бір тілді, тіпті бір терминдерді 
қолданады. Күмәнсіз, Құран Кәрімнің арап 
тілінде болуы, мұның жалғыз зейінділігі болса 
керек. Расында да, коммунисттен патриотына, 
ұлтшылынан гуманистіне, діндарынан 
атеистіне дейінгі жаппай арап зиялылары 
арап тілін қасиеттейді және дамыған елдерде 
күн сайын өндірілген техникалық және 
білім терминдерін өз тіліне аударып, қолдана 
бастайды. Бұл мүмкіндік ғасырлардан кейін 
болса да, арап зиялысын ғана емес, арап елдерін 
бір біріне жақындата отырып, ортақ пікір, 
ортақ саясат, ортақ экономика және ортақ 
әлеуметтік-мәдени біліктіліктің күшейуіне 
себеп болады. Осыған байланысты Түрік 
Академиясының басатын алғашқы қадамы 
тіл жөнінде болуы тиіс. Бұл мәселеде қандай 
іс-шаралар қалай жасалуы керектігін, әрине, 
құрметті Ибраев мырза бізден жақсы біледі. 
Бірақ бұл жағдай академик ретінде төмендегі 
ұсынысты білдіруімізге кедергі болмас. 
Тарихтың мыңдаған жылдар бойынша 
жалғасып келе жатқан табиғи ағымында түрік 
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olarak aşağıdaki teklifi yapmamıza engel teşkil 
etmez.

Tarihin binlerce yıl süren doğal seyri içerisinde 
Türk lehçeleri birbirinden uzaklaşmış ve birbi-
rinden farklı yazı dillerine dönüşmüştür. Bun-
da, Türk topraklarına hâkim olan yönetimlerin 
de büyük rolü olmuştur. Ancak lehçelerimizin 
kendi seyri içerisinde gelişmesi ve yazı diline 
dönüşmesi ciddi ayrışmalara sebep olurken, 
aynı zamanda zengin bir dil servetini ortaya 
çıkarmıştır. Bu durum hâliyle bir paradoks ola-
rak algılanabilir. En zengin ve gelişmiş bir Türk 
lehçesini bütün Türk ellerine yazı dili olarak be-
nimsetmek, ne gerçekçi, ne de mümkündür. 
Ancak, diller arasındaki açının büyümesini ne 
kadar erken önlersek, ileride Türk toplulukları 
arasındaki haberleşmeyi ve işbirliğini o kadar 
rahat sağlama imkânını elde ederiz. Bunun da 
en kolay yolu dilimize farklı bilim dallarından 
girecek olan terimlere el atmaktır. Dilimize gir-
meye devam eden her türlü yeni terim bir kurul 
tarafından Türkçeleştirilmeli ve Akademinin ku-
racağı WEB sitesinde her bilim dalı için ayrılan 
linklere bu terimler yerleştirilmelidir. Bu iş kolay 
değildir. Bugün dünyada binlerce bilim dalı bu-
lunmaktadır. Her bilim dalı için bir komisyon 
kurulması imkânsızdır. Ama en azından sosyal 
bilimler, ekonomik bilimler, fen bilimleri, teknik 
bilimler ve sağlık bilimleri gibi alanlar tespit ede-
rek komisyonlar ona göre kurulabilir. 

Türk Akademisi, tarihimiz boyunca Türk Dev-
let ve Topluluklarının kurdukları müşterek ku-
rumların belki en önemlisidir. Onu yaşatmak, 
geliştirmek, işlevsel hâle getirmek önce Türk 
aydınının görevidir. Bilim adamları da bu aydın 
tabakanın bir katmanı olduklarına göre, onlar-
dan başlamak en akıllı iş gibi görünüyor. İşte 
o zaman Türk Akademisi Türk’ün aydınlanma 
merkezi olacaktır.  

тілдер бір бірінен қашықтап, әр бірі түрлі 
жазбаша тілге айналған. Мұнда түркі жерлерін 
билеген елдердің де маңызды роль атқарды. 
Бірақ тілдеріміздің өз ағымы бойынша 
дамуы мен жазбаша тілге айналуы маңызды 
бөлінулерге себеп болуымен қатар үлкен 
тілдік байлығымызды құрады. Бұл жағдайды 
парадокс ретінде қабылдауға болады. Ең бай 
және дамыған бір түркі тілін түркі елдеріне 
жазбаша тіл ретінде қабылдату шыншыл да, 
мүмкін де емес. Бірақ та тілдер арасындағы 
қашықтықтың артуын қаншалықты ерте қолға 
алсақ, соншалықты түркі қауымдастықтар 
арасындағы байланыс пен ынтымақтастықты 
қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие боламыз. 
Мұның ең оңай жолы – тілімізге түрлі 
білім салалардан кіретін терминдерді қолға 
алу. Тілімізге кіретін әр түрлі жаңа термин 
бір кеңес тарапынан түрікшелендіріліп, 
Академияның құратын веб-сайтында әр 
ғылым саласы бойынша бөлінген сілтемелерде 
(линктерде) жариялануы қажет. Бұл жұмыс 
оңай емес. Қазіргі таңда дүниеде мыңдаған 
ғылым салалары бар. Әр ғылым саласы 
бойынша кеңес құру мүмкін емес. Бірақ кем 
дегенде  әлеуметтік ғылымдар, экономика 
ғылымдары, жаратылыстану ғылымдары, 
техника ғылымдары және медицина ғылымдары 
сияқты салаларды анықтап, кеңестер құрылуы 
мүмкін.
Түрік Академиясы – түркі елдер және 
қауымдастықтардың тарихымыз бойынша 
құрған, бәлкім ең маңызды ортақ мекемесі. Оны 
жасату, дамыту және функционалды түрге 
жеткізу ең алдымен түрік зиялыларының 
міндеті. Ғалымдар да бұл зиялы қауымының 
бір бөлігі болғандықтан, солардан бастау ең 
ақылды іс болып көрінеді. Міне, сол кезде 
Түрік Академиясы түріктің зиялыландыру 
орталығы болады.
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Bologna Üniversitesi tarafından İtalya’nın 
Bologna şehrinde 16-18 Eylül 2010 tarihle-

rinde düzenlenen “Magna Charta ve Gelecekle 
İlgili Taslaklar” adlı toplantıya, Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. Mahir Nakip katıldı.

“Manga Charta ve Gelecekle İlgili Taslaklar” 
adlı toplantıya 31’i Kazakistan’dan olmak üze-
re, dünyanın farklı ülkelerinden toplam 62 üni-
versite katıldı. Açılış töreninde İtalya Milli Eğitim 
Bakanı temsilcisi, Bologna Üniversitesi Rektö-
rü, Magna Charta Genel Sekreteri ve Magna 
Charta Gözlem Konseyi Başkanı birer konuş-
ma yaptı. 

Konsey Başkanlığına Sabancı Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder, beş 
yıllığına seçildi. Genel Sekreter, açılış konuş-
masında, Orta Asya ülkelerinden Kazakistan’ın 
çok sayıda üniversite ile toplantıya katılmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Açılış 
töreninde Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı 
Janseyit Tüymebayev’in telgrafı okundu. 

Avrupa ve dünya üniversitelerindeki gelişmeler, 
üç ayrı panelde ele alındı. 

1. Küresel Bağlamda Akademik Camia: Top-
lum ve Ekonomik Çevreyle İlişkiler

2. Ulusal ve Bölgesel Kurumlar: Magna Charta 
Konferansı

3. Avrupa Kurumları ve Üniversiteler

Toplantının en önemli ayağı, beş ana başlık al-
tında toplanan çalıştay gruplarıydı. Bu grup-
larda aşağıdaki konular ele alındı:

1. Eğitim ve Araştırmaların Derecelendirilmesi

2. Üniversite Mali Kaynaklarının İrdelenmesi

3. Müfredat ve Ders Programlarının Be-
lirlenmesinde Üniversitelerin Kurumsal 
Özerkliğinin ve Akademik Bağımsızlığının 
Değeri

4. Kamu Yetkilileriyle Görüşmeler: Devlet ve 
Özel Üniversiteler

5. Stratejik Plan ve Kurumsal Özerklik: Kav-
ramı ve Süreci

“Müfredat ve Ders Programlarının Belirlenme-
sinde Üniversitelerin Kurumsal Özerkliğinin ve 
Akademik Bağımsızlığının Değeri” konulu ça-
lıştayın Başkan Yardımcılığına Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. Mahir Nakip seçildi.

Toplantının son gününde 62 üniversiteye Mag-
na Charta katılım sertifikası verildi. Üniversite-
miz adına sertifikayı Rektör Vekilimiz Prof. Dr. 
Mahir Nakip aldı.

Üniversitemiz 
Magna Charta 
sözleşmesine taraf oldu
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Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Bologna Sü-
reci ile ilgili bir dizi seminer vermek üzere 

teklif aldığımda çok sevindim. Kazakistan’ın 
Bologna Süreci’ne 47. ülke olarak çok kısa bir 
zaman önce dahil olmasına rağmen Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi’nde bu konuda bilgilendirme 
ihtiyacının duyulması ve çalışmaların başlatıl-
ması için destek istenmesi nedeniyle son dere-
ce memnun oldum. Bunun yanısıra atalarımızın 
topraklarına yapacağım ziyaret nedeniyle ol-
dukça heyecanlandım.

Ege Üniversitesi’nde görev yapmakta olan 
eşim Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay ile birlikte 
23 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’dan başlayıp 
Aktau - Çimkent güzergâhını takip ederek 24 
Ekim 2010 tarihinde Türkistan şehrine Üniver-
site yetkililerinin mükemmel organizasyonu ile 
ulaştık ve ziyaretimiz esnasında konakladığımız 
Yesi Otel’e yerleştik.

25 Ekim 2010 tarihinde sabah üniversitenin 
Rektör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İlhami Vural 
ile tanışmamızın ardından üniversite yetkilileri, 
fakülte dekan ve bölüm başkanları’nın katıldı-
ğı ilk toplantıda genel olarak Bologna Süreci 

Bologna Süreci ve 
Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Süheyda Atalay
Ege Üniv. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

Bologna Süreci, yapılandırılmış ve sürekli izlenerek değerlendirilen bir süreçtir. Bu yapının 
uluslararası düzeyde birinci ve en üst politik seviyesi her iki yılda bir toplanarak yapılan 
“durum tespiti” sonuçlarını değerlendirip yeni hedefler saptayan ve alınan kararları bildiri ve 
bildirgelerle kamuoyuna duyuran yükseköğretimden sorumlu Avrupa Bakanları toplantılarıdır.

hakkında bir bilgilen-
dirme yaptım. Bologna 
Süreci’nin tarihî geliş-
mesi, sürecin işleyişi ve 
sürecin genel konularını 
açıklamaya çalıştım.

Bologna Süreci, rekabet 
gücü yüksek ve bilgi te-
melli bir toplum ve bilgi 
temelli bir ekonomi için:

• Öğrenci, öğretim ele-
manı ve yönetsel kadro 
hareketliliği yüksek,

• Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırıla-
bilir,

• Ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan,

• Eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok 
iyi ilişkilendirmiş ve

• Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli 
denetleyen ve izleyen 

• Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve 
Araştırma Alanlarının (ERA) oluşturulmasını 
hedefleyen süreçtir. 

Önce 2010 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 
bu sürecin şu sıralarda 2020 yılına çekilmesi 
gündeme gelmiştir. Mayıs 1998’de Fransa, 
Almanya, İngiltere ve İtalya’nın Avrupa Yük-
seköğretim Alanına ilişkin, iki kademeli derece 
sistemi ve hareketlilik oluşturmak üzere imza-
ladığı Sorbonne Bildirgesi ile başlayan süreç, 
1999 Bologna Bildirgesi’ne imza atan 29 ülke 
ile genişlemiş ve bugünkü terimsel ismini al-
mıştır. Türkiye’nin 2001 Prag Bildirgesi ile res-
men katılmaya başladığı Bologna Sürecine, 
son olarak Kazakistan’ın dahil olmasıyla 2010 
yılı itibariyle 47 ülke katılmıştır.
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Bologna Süreci, yapılandırılmış ve sürekli izle-
nerek değerlendirilen bir süreçtir. Bu yapının 
uluslararası düzeyde birinci ve en üst politik se-
viyesi her iki yılda bir toplanarak yapılan “durum 
tespiti” sonuçlarını değerlendirip yeni hedefler 
saptayan ve alınan kararları bildiri ve bildirge-
lerle kamuoyuna duyuran yükseköğretimden 
sorumlu Avrupa Bakanları toplantılarıdır. Sü-
recin ikinci politik seviyesini “Bologna İzleme 
Grubu” (Bologna Follow-Up Group-BFUG) 
oluşturmaktadır. BFUG, Bologna Süreci’ne ka-
tılan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu tem-
silcilerinin oluşturduğu bir gruptur. Bu grubun 
başkanlığı AB dönem başkanlığı ile eş zamanlı 
olarak değişmektedir. Bakanların ve BFUG ulu-
sal temsilcilerinin oluşturduğu bu politik yapının 
danıştığı üyeler (consultative members) vardır. 
Bu üyeler; bir kısmını iç ve dış paydaşların oluş-
turduğu Avrupa Konseyi (Council of Europe), EI 
(Education International Pan-European Struc-
ture), ENQA (European Association for Qua-
lity Assurance in Higher Education), ESU (The 
National Unions of Students in Europe), EUA 
(European University Association), EURASHE 
(European Association of Institutions in Hig-
her Education), UNESCO-CEPES (European 
Centre for Higher Education) ve UNICE (The 
Voice of Business in Europe) gibi kuruluşlardır. 
Yılda iki kez yapılan BFUG toplantılarını hazır-
layan ayrı bir yönetim kurulu bulunmaktadır ve 
Avrupa Konseyi, ESU, EUA ve EURASHE bu 

kurulun danıştığı üyelerdir. BFUG üyeleri; Bo-
logna süreci çalışmalarının Avrupa çapında ve 
kendi ülkelerindeki gelişiminden ve izlenmesin-
den sorumludur. 

Ayrıca, BFUG bünyesinde değişik konu alan-
larında çalışmaları yönlendirmek ve izlemek 
amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. 
Mayıs 2007’de Londra’da gerçekleştirilen Bo-
logna Süreci Bakanlar Konferansı sonunda 
yayımlanan Londra Bildirgesi çerçevesinde 
2007-2009 dönemi Bologna Süreci çalışma ve 
koordinasyon grupları tespit edilmiştir (yeterli-
likler çerçevesi, tanınma, hayat boyu öğrenim, 
kalite güvencesi, sosyal boyut, üçüncü kade-
me, durum tespiti vb). 

Bologna Süreci’nin sonuç olarak hedefi, sü-
recin kapsadığı yükseköğretim ve araştırma 
alanlarının çekiciliğini ve bilgi temelli ekonomiler 
açısından rasyonelliğini arttırmaktır. Çekiciliğin 
arttırılarak, nitelikli beyin gücü göçünün önlen-
mesi ve ortak alana dışarıdan öğrenci kazan-
dırılması öngörülmektedir. Sürecin kapsadığı 
alandaki ulusal yükseköğretim sistemlerini, 
yükseköğretim aşamalarında mezunların ka-
zandıkları nitelikler veya yeterlilikler açısından 
karşılaştırabilir duruma getirerek genişletilmiş 
ortak Avrupa ekonomik alanında nitelikli iş 
gücü hareketliliğini yükseltmek, sürecin bir di-
ğer temel hedefidir. Bu nedenle ulusal yükse-
köğretim sistemlerinin ve kurumlarının uyum-

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 16 kişilik Bo-
logna Uzmanları Ulusal Takımı üyesi Prof. Dr. 
Süheyda Atalay, 25-28 Ekim 2010 tarihlerin-
de üniversitemizin rektör yardımcıları, dekan-
ları, bölüm başkanları ile ilgili idari personeline 
Bologna Süreci hakkında seminerler verdi.

Bologna Süreci hakkında “genel bilgilendir-
me” ile başlayan seminerler, Bologna Süre-
cinin ana faaliyet alanları olan “diploma” ve 
derecelerin tanınması, kalite güvencesi, yük-
seköğretimde yeterlilikler çerçevesi” konula-
rında devam etti. Ayrıca “akademik akredi-
tasyon”, Bologna Sürecinde akreditasyonun 
temel araçları olarak kullanılan “ECTS, DS 

ve Europass” kavramları ile “yeterlilikler, öğ-
renme çıktıları ve eğitim planı hazırlanması” 
konuları somut örnekler de verilerek anlatıldı.

Seminer sonunda Prof. Dr. Süheyda Atalay, 
seminere katılan öğretim elemanlarının Bo-
logna Süreci ve Türkiye’deki Yükseköğretim 
Sistemi konularında sorularını cevaplandırdı.  

Prof. Dr. Süheyda Atalay’dan 
Bologna Süreci semineri
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lulaştırması çalışmaları yürütülmektedir ve bu 
çalışmalarda ortak bir planlama, uygulama ve 
karşılaştırma dili kullanılması için bir dizi yön-
tem ve araç geliştirilmektedir. Ulusal anlamda; 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nin yükseköğ-
retim aşamaları ile uyumlu Ulusal Yeterlilikler 
Çerçeveleri’nin geliştirilmesi ve belgelendiril-
mesi bu yöntem ve araçların en önemlilerinden 
birisidir. Yükseköğretim kurumları içinde ise 
iç ve dış paydaşların katılımı ile iç ve dış kalite 
güvencesi sistemleri kurma, Ulusal Yeterlilikler 
Çerçevesi’nde belirtilen yükseköğretim öğren-
me çıktılarını sağlayacak öğretim programları 
geliştirme ve öğrenci iş yüküne dayanan ortak 
bir kredi toplama, biriktirme ve transfer sis-
temine geçiş (AKTS - Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi) ise, diğer önemli yöntem ve araçları 
oluşturmaktadır.

Birinci gün yapılan bu seminer sonrasında 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sersenbek Turta-
bayev ve Yard. Doç. Dr. İlhami Vural makamla-
rında ziyaret edilmiştir.

İkinci gün seminerleri Avrupa Kredi Transfer 
Sistemi (AKTS, ECTS), Diploma Eki (DE, DS), 
tanınırlık konuları, Yeterlilikler Çerçevesi, Prog-
ram Çıktıları, Öğrenme Çıktıları, İş Yükü ve 
AKTS kredisi hesaplanması konularında olmuş-
tur. Katılımcıların sorularına cevap verilmiştir.

Üçüncü gün yapılan bilgilendirme seminerinde 
ise örnek bir program seçilerek program çık-
tılarının oluşturulması, örnek programdaki bir 
dersin öğrenme çıktılarının yazılması, iş yükü-
nün ve sonra AKTS kredisinin hesaplanması 
üzerine yoğunlaşılmıştır. 

Son seminer, 28 Ekim 2010 tarihinde gerçek-
leştirilmiştir ve üç gün boyunca yapılan bilgilen-
dirme seminerlerinin bir değerlendirmesi şek-
linde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılarak 
büyük bir ilgi gösteren öğretim üyeleri Bolog-
na Süreci’nin çalışma alanına giren konularda 
çeşitli sorular yöneltmişler ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ndeki uygulamalar hakkında pay-
laşımda bulunmuşlardır.

Seminerlerde katılımcılar son derece ilgili ol-
muşlar ve aktif katılım sağlamışlardır. Öğretim 
üyelerinin ders planlarının öğrenme çıktıları-
na bağlı olarak yazılması son derece ilgilerini 
çekmiştir. Kazakistan’da ulusal yeterlilikler ça-
lışmalarının henüz yapılmamış olması ve bazı 
programlarda ders kapsamlarının hükümet 

tarafından belirlenmiş olması gibi konularda 
çekincelerini dile getirmişlerdir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne yapmış oldu-
ğum ziyaretin bilimsel içeriğine eşim Prof. 
Dr. Ferhan Sami Atalay da katkıda bulun-
muştur. Türkiye’den gelen ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nde ders veren öğretim üyeleri ile 
tanışmamız esnasında Dr. Atalay’ın ilgi alanı 
içinde olan “yeşil enerji” gündeme gelmiştir. 
Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Ali Özler bu konuda Kimya ve Çev-
re Bölümü öğrencilerine bir seminer vermesi-
ni planlamıştır. Prof. Dr. Ferhan Sami Atalay, 
27 Ekim 2010 tarihinde Kintau’da Çevre ve 
Kimya Bölümü’nde öğrencilere bir saatlik se-
miner vermiştir ve öğrenciler seminere yoğun 
ilgi göstermişlerdir. Ertesi gün 28 Ekim 2010 
tarihinde Türkistan’da çifçilik yapan ve biyogaz 
üretimine ilgi duyan bazı müteşebbislere Prof. 
Dr. Ferhan Sami Atalay ve Yrd. Doç. Dr. Meh-
met Ali Özler birlikte bir bilgilendirme toplantısı 
yapmışlardır.

Ziyaretimizin sosyal ve kültürel etkinliklerle çok 
zenginleştiğini belirtmek isterim. 26 Ekim 2010 
tarihinde Arslan Baba’nın Otrar’daki türbesine 
ziyaretimiz ve akabinde Otrar müzesine gezi-
miz ve ertesi gün 27 Ekim 2010 tarihinde Ah-
met Yesevi hazretlerinin türbesine ziyaretimiz 
bizi geçmişimizle ilgili derinliklere götürmüş ve 
çok etkilemiştir.

29 Ekim’de Çimkent’ten Almatı’ya geldik. İs-
tanbul uçuşumuzdan önce Almatı’da kaldığı-
mız süre içinde üniversite bizi misafir edebil-
mek için tüm ayrıntıyı düşünerek mükemmel 
bir organizasyon yapmış.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne ziyaretimiz esna-
sında bize gösterilen ilgi nedeniyle şükranlarımı 
sunar ve üniversitenin bu kusursuz organizas-
yonu ve mükemmel ev sahipliğini sağlamak 
için emeği geçen herkese teşekkür ederim.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin küre-
sel bir organizasyonu olan ve alanında uzman 

birçok bilim insanının katıldığı ‘Dünya Üniversiteler 
Kongresi’nde üniversitemiz de temsil edildi. 

Çanakkale’de 20-24 Ekim 2010 tarihlerinde düzen-
lenen “World Universities Congress: Dünya Üniver-
siteler Kongresi”nde üniversitemizi Rektör vekili Prof. 
Dr. Mahir Nakip temsil etti. Toplantıya 143 üniversite-
nin rektör ve rektör yardımcıları olmak üzere toplam 
1050 kişi katıldı. Türkiye’den ise 57 üniversite toplan-
tıda hazır bulundu.  23 oturum ve 27 panelden olu-
şan kongrede 6 ana konuşmacı başta olmak üzere 
toplam 435 panelist ve konuşmacı yer aldı. 

“Universities as a bridge among cultures” adlı oturu-
ma Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Nakip, “Internati-
onal Ahmet Yesevi University: A Successful Example 
of Cooperation in the Field of Higer Education betwe-
en Turkey and Kazakhstan”  isimli bildirisi ile katıldı. 
Bildirisinde Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türkiye’den 

Orta Asya’ya ve özellikle Kazakistan’a 
uzanmış bir eğitim köprüsü olduğunu 
vurgulayan Nakip, özellikle 2008 yılın-
dan sonra dünya üniversiteleri arasına 
girebilmek için üniversite yönetiminin 
getirdiği yenilikleri anlattı. Mahir Nakip, 
ayrıca “Market Orientation and Univer-
sities” isimli oturuma da başkanlık etti. 

Kapanış panelinde de bir konuşma 
yapan Prof. Dr. Mahir Nakip, dünya 
üniversiteleri arasındaki rekabete Orta 
Asya ülkelerinin de aktif katılımını sağ-
lamak için çaba gösterilmesi gerektiğini 
dile getirdi. İngilizce ve Türkçe yayım-
lanan kapanış bildirgesinde ise Rektör 
Vekilimizin şu tespitine yer verildi:

“Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili 
Prof. Dr. Mahir Nakip ise, üniversitelerin 
küresel bir niteliği olsa da bölgesel ve 
yerel hareket etmek durumunda oldu-
ğunu ifade etti. Prof. Dr. Mahir Nakip, 
üniversitelerin, akademik özgürlüğün 
olmadığı ortamlarda işlevlerini yerine 
getiremeyeceğini belirterek, kurumsal 
özerkliğin, araştırma ve eğitim için ha-
yati değer arz ettiğini vurguladı. Aka-
demik özgürlüğün, üniversiteleri diğer 
kurumlardan ayıran en önemli özellik 
olduğu Prof. Dr. Mahir Nakip tarafından 
belirtildi.”

Üniversitemiz Dünya Üniversiteler 
Kongresi’nde temsil edildi

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi, 
Türkiye’den 

Orta Asya’ya 
ve özellikle 

Kazakistan’a 
uzanmış 

bir eğitim 
köprüsüdür.

Prof. Dr. Mahir 
Nakip:

“Üniversiteler, 
akademik 

özgürlüğün 
olmadığı 

ortamlarda 
işlevlerini yerine 
getiremezler.”
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Kırgızistan’ın Celalabad ve Oş 
vilayetlerinde 10-20 Haziran 

2010’da meydana gelen şiddet 

olaylarından sonra, huzur ve ba-

rışa katkıda bulunmak ve çözüm 

arayışlarını hızlandırmak amacıyla 

Türkiye’nin inisiyatifi ile uluslararası 

bir konferans düzenlendi. 

“Etniklerarası Diyalog: Uzlaşma 

ve Hoşgörü” adlı konferans, Issık 

Göl’de gerçekleştirildi. Kırgızistan 

Cumhurbaşkanı Roza Otunbaye-

va ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı toplantıya 
Oş ve Celalabad vilayetlerinden çok sayıda 
dinleyici, Türkiye’den ise diplomat ve bilim 
adamları iştirak etti. 

Toplantıda üniversitemizi Prof. Dr. İsmail Ça-
lışkan ve Dr. Kasımhan Devrenkulov temsil 
etti. Konferansın ilk oturumunda bir konuşma 
yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Otunbaye-
va, konferansın, Kırgızistan için tarihî bir gün 
ve başlangıç olduğunu belirttiği konuşmasın-

da Türk Dünyası üzerine genel bir değerlendir-
me yaptı. Davutoğlu ise yaptığı konuşmada, millî beraberlik, 
siyasi istikrar ve ekonomik kalkınmanın Kırgızistan’ın gele-
ceği açısından üç önemli unsur olduğuna işaret etti. Daha 
sonra halk temsilcileri ve din adamları konuşmalar yaptılar. 

Öğleden sonra ise, üç gruba ayrılan katılımcılar Oş ve Ce-
lalabad’daki olayların sebepleri ve sonuçlarını tartıştı, bun-
dan sonra barış ve huzurun temini için yapılması gerekenleri 
belirlediler. Kapanış oturumunda ise üç gurubun çalışmaları 
değerlendirildi ve sonuç bildirgesi hazırlandı. 

Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva’nın belirttiği gibi, bu top-
lantı, Kırgızistan için tarihî bir gün ve başlangıç oldu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu:
“Millî beraberlik, siyasi istikrar ve ekonomik kalkınma, 
Kırgızistan’ın geleceği açısından üç önemli unsurdur.”

Kırgızistan’da uluslararası konferans
Etnikler arası Diyalog: Uzlaşma ve Hoşgörü
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Kazakistan’ın Konya Fahri Konsolosluğu'nun 
açılış törenine Dışişleri Bakanı Ahmet Davu-
toğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ege-
men Bağış, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Bagdad Am-
rayev, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı ve Kaza-
kistan Konya Fahri Konsolosu Recep Konuk, 
milletvekilleri ve davetliler katıldı. 

Açılış törenine, üniversitemiz Yesevi Sanat 
Topluluğu bir gösteri ile katıldı. 

Davutoğlu, Kazakistan’ın Konya Fahri 
Konsolosluğu’nun açılış töreninde bir konuşma 
yaptı. Davutoğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Gerçekten bugün, hepimiz için müstesna bir 
gün, özellikle de Konyalılar için. Bizler, Atayur-
dumuz olan Kazakistan’da doğan atalarımı-
zın yaptıkları büyük tarihî yürüyüşten sonra, 
Konya’da doğan onların torunları olarak bu-
gün iki mekânın, aslında iki mekânın değil, iki 
tarihin, iki yüreğin buluşmasını yaşıyoruz. 

Yüreğin bir tarafında Hoca Ahmet Yesevi var, 
Kazakistan var. Diğer tarafında Konya var, 
Hz. Mevlânâ var. Kazakistan herhangi bir ülke 
değil bizim için. Her gidişimde Kazakistan’da 
çok daha özel şeyler keşfediyorum. Son ola-
rak Şubat ayında Kazakistan’daydık heyeti-
mizle birlikte ve çok büyük ilgi ile karşılandık. 
Sebebi de Şubat ayının diğer ülke Dışişleri 
Bakanlarınca ziyaret için pek tercih edilmiyor 

olmasıydı, çünkü Kazakistan’ın en soğuk ayı 
idi. -35 derece gündüz, gece de -42’ye kadar 
düştü hava, ama hava ne kadar soğuksa Ka-
zak kardeşlerimizin tebessümü, muhabbeti, 
kardeşliği o kadar sıcaktı.

Çok büyük, çok güzel hatıralarla ayrıldık. Ka-
zakistan, bu anlamda bir milletin iki halkasını 
oluşturan, bizim açımızdan da atayurdumu-
zun mekânı olan önemli ve tarihî derinliğimi-
zin en derin izlerini taşıyan bir ülke. Ve bugün 
Kazakistan ve Türkiye arasında çok büyük 
stratejik bir ortaklık var. Sayın Nursultan Na-
zarbayev bu ortaklığın mimarlarındandır.

Kardeşlerimiz sıkıntıda kalacak ise biz hiçbir 
yerde rahat olamayız, bizim için Kazakistan 

Konya’ya Kazakistan Fahri Konsolosluğu açıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu:
Bizim için Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan toprağı,  
kalbimize işlemiş bir aşkın toprağıdır.



AYHABER 23

H
A

B
E

R

toprağı, Kırgızistan toprağı, Özbekistan top-
rağı, Azerbaycan toprağı, kalbimize işlemiş 
bir aşkın toprağıdır. Unutmayacağımız bir 
tarihin toprağıdır. Nereye gidersek gidelim, 
dünyanın hangi köşesine uzanırsak uzana-
lım, köklerimizi hiçbir zaman unutmaz, Gök-
türklerin izlerini taşırız. Hoca Ahmet Yesevi ile 
Hz. Mevlânâ arasındaki bağı ebediyete kadar 
yaşayacağız, çünkü bu bağ zamanla bağımlı, 
zamana kayıtlı bir bağ değildir. Zamanı aşan, 
tarihi aşan bir bağdır. Gerçekten şu âna ka-
dar bu büyük eksikti Konyamızda. Kazakistan 
Fahri Konsolosluğunun açılmış olması, bütün 
bu köklü bağların en doğrudan yansımasıdır.

Türkiye’nin her köşesi, Kazakistan’ın bir par-
çasıdır. Dışişleri Bakanı olarak, elimdeki bütün 
yetkiyi kullanarak söylüyorum; istediğiniz yer-
de, istediğiniz kadar fahri konsolosluk açabi-
lirsiniz.

Biz artık herkes tarafından fark edilen dünya 
ölçekli stratejimiz ile bir iddia taşıyoruz. Tari-
he iz bırakmaya kararlıyız. Hangi zorluklarla 
karşılaşırsak karşılaşalım, aşmamıza vesile 
olacak yegâne gücün özgüvenimiz olduğunu 
biliyoruz. Köklü kültürümüz, köklü tarihimizle 
aşamayacağımız güçlük yok. Geçen sene 

Türkiye Afrika’da 15 büyükelçilik açma kara-
rı verdiğinde bir çok Avrupalı Dışişleri Baka-
nı bana gelerek hayretlerini ifade etmişlerdi. 
Ekonomik kriz dolayısıyla biz büyükelçilikleri 
kapatıyoruz, siz  ise büyükelçilikler açıyorsu-
nuz, bu nasıl oluyor? dediler. Sebebini izah 
ettim, çünkü bizim her zaman Dünyanın her 
köşesine taşıdığımız cihanşümul vizyonumuz 
var. Dışişleri Bakanlığımızın her bir ferdi ile 
gelecek nesillere aynen Kazakistan’dan bü-
yük tarihi yürüyüşü başlatan atalarımız gibi 
çok büyük bir vizyon bırakmak istiyoruz. Her 
yerde iz bırakmak istiyoruz. Ama özellikle de 
Avrasya coğrafyasındaki geçmişimizi dış po-
litikamızın önemli eksenlerimizden biri olarak 
görüyoruz. 

Biz Kazakistan’dan Makedonya’ya uzanan 
kuşakta hep bir nöbet taşıyoruz ve bu nöbetin 
esası işte Mevlânâ’nın felsefesi, Hoca Ahmet 
Yesevi’nin nasihatlarında, onların aydınlat-
tığı yolda, o ışıklarda insanlığa bir mesajımız 
var, bir iddiamız var ve bunu taşımaya devam 
edeceğiz.

Akademisyen olarak kitabı ele aldığımda de-
dim ki, Türkiye’nin Asya-Avrupa arasındaki 
konumu bir ok ve yay gibidir. Yayı Asya’nın 
derinliğine ne kadar gererseniz, ok Batıya 
ve diğer ufuklara o kadar güçlü gider. İşte 
Kazakistan’a doğru yayı geriyoruz. Asya de-
rinliğinden aldığımız hızı AB’ye, dünyaya, La-
tin Amerika’ya, Afrika’ya taşıyoruz. Bizim için 
misyon bu. Türkiye’nin misyonu bu. Gerçek-
leştirmek istediğimiz dış politikanın esası bu." 

Davutoğlu: Hoca Ahmet Yesevi 
ile Hz. Mevlânâ arasındaki bağı 
ebediyete kadar yaşayacağız, 
çünkü bu bağ zamanla bağımlı, 
zamana kayıtlı bir bağ değildir.

Kazakistan, 
bu anlamda 
bir milletin 
iki halkasını 
oluşturan, bizim 
açımızdan da 
atayurdumuzun 
mekânı olan 
önemli ve tarihî 
derinliğimizin 
en derin izlerini 
taşıyan bir ülke. 
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Örgün eğitimin yanısıra internet üzerin-
den de eğitim faaliyetlerini başarıyla 

yürüten üniversitemiz, bu konuda öncü ol-
maya devam ediyor.

TÜRTEP (Türkiye Türkçesiyle Eğitim Prog-
ramı), akademik ve teknolojik alt yapısını 
tamamlayarak 2002-2003 ders yılından bu 
yana eğitime devam etmektedir.

İnternet üzerinden eğitim sistemimizde öğ-
retim, 24 saat canlı tutulmakta, öğrenciye 
bilgi alma-verme fırsatı, etkili ve dinamik bir 
şekilde, danışman öğretim üyesiyle sürekli 
iletişim içinde bulunma imkânı sağlanmak-
tadır. Ayrıca Öğretim Yönetim Sistemi aracı-
lığıyla, öğrenciler istedikleri anda istedikleri 
ders konularına tekrar tekrar kolaylıkla ulaş-
maktadır.

Öğrencilerimizin en iyi eğitim alması için tüm 
öğretim üyelerimizin üstün gayreti devam 
etmektedir. Programlar sürekli geliştiril-
mekte, öğrencilerle sürekli iletişim kurularak 
dersleri aktif olarak izlemeleri sağlanmakta-
dır. Uzaktan eğitim konusunda öncü olan 
üniversitemiz, daima en iyi olmak için çalış-
malarını sürdürmektedir.

TÜRTEP İnternet Üzerinden Eğitim siste-
minde 1 ön lisans (Bilgisayar Programcılığı), 

3 lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim 
Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği) 
ve 7 yüksek lisans (Bilgisayar Mühendisliği, 
Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği, Yönetim ve Organi-
zasyon, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Yerel 
Yönetimler) olmak üzere toplam 11 prog-
ram ile öğretime devam edilmektedir. Ayrıca 
önümüzdeki yıllarda Kontrol ve Otomasyon, 
Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Lojistik 
(Tedarik) Ön Lisans programları ile Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri Lisans programı 
için Mütevelli Heyeti’nden karar çıkmış olup, 
açılmaları için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

TÜRTEP programlarında öğretimde 
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden 
Boğaziçi, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, 
Yıldız Teknik ve Anadolu üniversitesi başta 
olmak üzere çok sayıda üniversite öğretim 
üyesinin katkısı vardır. TÜRTEP programla-
rında hâlen 35 profesör, 13 doçent, 22 yrd. 
doç., 5 dr. ve 5 öğretim görevlisi  olmak 
üzere  toplam 80  öğretim üyesi ile öğretim 
devam ettirilmektedir. Buna ve diğer konu-
lara ait detaylı bilgi aşağıdaki web adresi-
mizden alınabilir.

(ayrıntılı bilgi için: www.yesevi.net )

e-eğitimde öncü TÜRTEP 
Eğitim kalitesini artırmaya ve örnek olmaya devam ediyor

Boğaziçi, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, Yıldız Teknik ve Anadolu Üniversi-
tesi başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen çok sayıda üniversitenin ve 
öğretim üyesinin TÜRTEP programlarında katkısı vardır. 

Programlar 
sürekli 

geliştirilmekte, 
öğrencilerle 

sürekli iletişim 
kurularak 

dersleri aktif 
olarak izlemeleri 
sağlanmaktadır. 
Uzaktan eğitim 

konusunda 
öncü olan 

üniversitemiz, 
daima en iyi 

olmak için 
çalışmalarını 

sürdürmektedir.
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Mangıstav Oblıs Valiliği, Nur Otan Parti-
si Mangıstav Oblıs Yönetimi ve III. Ese-

nov Memlekettik Teknolojiyalar Jane İnjiniring 
Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği program 
çerçevesinde bir çok etkinlik gerçekleştirildi. 
Şopan Ata, Beket Ata, Otpan Ata gibi türbe 
ziyaretleri; Aksaray kompleksinin açılışı, Aktav 
City temelinin atılışı, Kiyiz Evler Festivali ve kon-
serler gibi programlar dışında etkinliklerin en 
önemli parçası olan uluslararası konferans da 
yapıldı. 

Başta Kazakistan olmak üzere çeşitli ülkelerden 
bilim ve fikir adamlarının katıldığı konferansta 
üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Ça-
lışkan, “Hoca Ahmet Yesevi’nin Düşüncesinde 
Kur’an’ın Yeri” adlı tebliğini, Yrd. Doç. Dr. Ay-
han Pala da, “İslam Dininin Bugünkü Durumu 
ve Türk Medeniyeti” başlıklı tebliğini sundu.

Beket Ata kimdir?

Kazakistan'ın önemli tarihî şahsiyetlerdendir. 
İlmî ve tasavvufi kişiliği ile özellikle Kazakistan'ın 
Batı bölgelerinde çok saygın bir kişidir. Öyle ki

onun için şu söz meşhur olmuştur: "Medine'de 
Muhammed, Türkistan'da Hoca Ahmet, 
Mangıstav'da Pir Beket". Kazakistan'ın ulu ve-
lilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Beket Ata (Beket Mırzağululı), 1750 yılında bu-
günkü Atırav Oblısı Jılıoy şehri yakınlarındaki 
Akmeşit'de doğdu. Ana ve baba tarafından 
soylu ailelere mensuptur. Ataları, dönemin Ka-
zak toplumunda ilim ve din ileri gelenleri idi. 
İlk eğitimini babasından aldı. Ondört yaşından 
sonra yüksek ilim tahsili için dönemin meşhur 
ilim merkezi olan Hive'ye gitti ve orada Şir Ka-
dıhan Medresesinde Bakırcan Hacı'dan ders 
aldı. 21 yaşında memleketine döndü. Ömrü-
nün sonuna kadar İslâm'ı tebliğ etti, beş mes-
cit yaptırdı. Sadece dinî ilimler değil matematik, 
fizik, astronomi, kimya da dahil çeşitli ilimlerde 
öğrencilerine dersler verdi. Sufi kişiliği ile de 
öne çıkan Beket Ata, müritleri ile dinî-ahlakî fa-
aliyetler yürüttü. Müritleri onu, "Pir" olarak kabul 
etti. 1813 yılında vefat etti ve Oğılandı'daki za-
viyesine (yer astı meşit) defnedildi.

Kazakistan’ın önemli şahsiyetlerinden 

“Beket Ata” anıldı

Kazakistanlı ünlü tasavvuf ve ilim adamı Beket Ata’nın doğumunun 260. 
yılı dolayısıyla Kazakistan’ın Aktav şehrinde 15-18 Eylül 2010 tarihlerinde 
“Beket Ata Tağılımı” adlı uluslararası bir konferans düzenlendi.
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Üniversitemizle işbirliği protokolü 
imzalamak üzere Türkistan’da 

bulunan Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe tarafından 
Kültür Merkezinde  9 Kasım 2010 ta-
rihinde “Akdeniz Üniversitesi’nin Ta-
nıtımı ve Türk Milli Eğitimine Katkıları” 
konulu bir konferans verildi.

Konferansta, Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik ve Eğitim Fakültesi de-
kanları da birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, kutsal Tür-
kistan şehrinde bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti belirttikten sonra 
insanoğlunun en değerli hazinesinin 
bilim olduğunu ve Avrupalıların iddi-
alarının aksine atalarımızın bu kutsal 
topraklarda insanlık medeniyetine 
büyük katkılarda bulunduğunu, ilmin 
doğudan batıya doğru yayıldığını ifade 
etti.

“Ben tarihçiyim. Uzmanlık alanım 
Yakın Çağ tarihidir. Derslerimizde 
İstanbul’un fethinden ve fethi gerçek-
leştiren 21 yaşındaki genç Osmanlı 
Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han-
dan övgüyle bahsederiz. Sanırım, 
burada yanılgıya düşüyoruz. Öncelikli 
olarak konuşmamız gereken husus 

fetih değil, fethi hazırlayan zihniyettir. İlim adamlarının fet-
he olan katkılarıdır.” diyen Rektör Kurtcephe, insanlığın 
bilim sayesinde bugünkü refah seviyesine ulaştığını, sa-
hip oldukları bilgi ve birikimi Ahmet Yesevi Üniversitesi ile 
paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Üç yüze yakın üniversite ile işbirliği sözleşmesi imzaladık-
larını, özellikle tıp ve turizm alanlarında birer marka olduk-
larını, uzuv nakli konusunda dünyada bir ilki gerçekleştir-
diklerini ve, değişime ve gelişime açık olmanın ve şeffaf 
yönetimin faydalarını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Feramuz Özdemir ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Mimar Türkkahraman da kısa birer konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Akdeniz Üniversitesi 
bünyesinde her yıl mutat olarak gerçekleştirilen öğrenci 
şenliklerine Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencilerini davet 
etti. 

Akdeniz Üniversitesi Rektöründen konferans

Rektör Kurtcephe: Avrupalıların iddialarının aksine atalarımız bu kutsal 
topraklarda insanlık medeniyetine büyük katkılarda bulunmuş, ilmin 
doğudan batıya doğru yayılmasını sağlamışlardır.
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Prof. Dr. Mustafa İsen
“Sizler, Ahmet Yesevi yolunun 
ışığını günümüze taşıma 
misyonuna sahip kişiler 
olmalısınız.”

Yeni eğitim-öğretim dönemindeki ilk konfe-
rans, üniversitemiz Mütevelli Heyet üyesi 

Prof. Dr. Mustafa İsen tarafından 14 Ekim 2010 
tarihinde verildi. Konferansa Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata da katıldı. 
İsen, konuşmasında, Kazakistanlı burslu öğ-
rencilerimizin başladıkları lisansüstü eğitimleri 
ve üniversitemizin kendilerinden beklentilerini 
değerlendirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışındaki ilk ortak 
üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslara-
rası Türk-Kazak Üniversitesi’ni değerlendirdiği 
konuşmasına, üniversitenin kuruluş yıllarında 
Ankara’da kurulan ve daha sonra kapatılan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kuruluşu ve ama-

cı hakkında bilgi vererek başlayan İsen, özetle 
şunları söyledi: 

"Üniversitelerde en önemli unsur, öğretim üye-
leridir. Kaliteli öğretim üyeleri, kaliteli öğrencileri 
üniversiteye çeker. Bu durum, üniversitenin bü-
tün unsurlarına yansır ve eğitimin kalitesi yük-
selir. Bu anlamda sizler üniversitemizin kaliteli 
öğretim üyesi adaylarısınız.

Üniversitelerin misyon ve vizyonları vardır. Ah-
met Yesevi Üniversitesi, uluslararası bir üniver-
sitedir. Bu üniversite, statüsüne uygun olarak 
uluslararası normlara uygun olmalı, uluslararası 
dereceleme sıralamalarında yer almalıdır. 

Sizler Türkiye’de lisans üstü eğitim alan kişiler 
olarak burada gördüklerinizi üniversitemize ta-
şıyabilirsiniz. Kazakistan’ın olumlu uygulama-
ları ile bir sentez oluşturmak gerekir. Mesela, 
Türkiye’de turizm gelişmiş olup, bu tecrübe 
Kazakistan’a taşınabilir. Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesine bağlı olarak Türkiye tarafından bir 
hastane kuruldu, yeni ve başarılı bir uygulama 
modeli ortaya konuldu. 

Mütevelli Heyet Başkanlığımızdan 
konferanslar

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından Türkiye’de yüksek lisans, doktora 
ve tıpta bilgi, görgü artırma eğitimlerini sürdüren Kazakistanlı öğrencilerimiz 
başta olmak üzere Yesevi Sanat Topluluğu üyeleri için başlatılan konferanslar 
serisi devam ediyor.
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Tarihte 70’ten fazla devlet kurabilen ve şimdi de 
180 milyondan fazla genel nüfusuyla, 11 mil-
yon metrekarelik topraklarda değişik coğraf-
yalarda, yaklaşık elli halk olarak yaşamını sür-
düren Türkler gibi başka bir milletin olmadığını 
söyleyerek başladığı konuşmasında İmaşova 
şunları söyledi:

“Türk halkı, tarih boyunca birçok imparatorluk 
ve devlet kurmuş, üç kıtaya nizam vermiştir. 
Tarih sahnesinde Türkler, hemen her dönem-
de adaletli ve merhametli yönetimleriyle örnek 
teşkil etmişlerdir. Türk karakterinin en dikkat 
çeken özelliği, haksızlığa ve zulme karşı olan 
tepkisidir. Farklı kültürlere ve inançlara sahip, 
farklı dilleri konuşan birçok milleti aynı bayrak 
altında ve büyük bir hoşgörü çerçevesinde, 
sevgi ve saygı hudutları içinde yaşatabilmişler-
dir.” dedi. 

Bugüne kadar Kazakistan ve Orta Asya’da ge-
niş çaplı kazı çalışmaları yapılmadığını, bu ça-
lışmalar yapıldıkça ortaya çok daha muhteşem 
sonuçlar çıkacağını belirten Nursulu İmaşova, 
Eski Roma uygarlığının 2800-3000 yıllık tarihi 
olduğunun bilindiğini ama bundan 7-8 yıl önce 
Kırgızistan’daki Oş şehrinin 3000, Semerkand 
ve Buhara’nın 2500, Türkistan’ın 2200, Taraz’ın 
ise 2000. yıldönümlerinin kutladığını belirterek; 
“Demek ki bizim tarihimiz daha zengin, daha 
derin ve daha da ilginç. O zaman problem ne-
rede? diyoruz. Problem bizde. Bunun çözümü 
de, bizim kendi tarihimizi araştırmamızda, öğ-
renmemizde, sevmemizde, tarihimizle gurur 
duyarak gerektiği şekilde tanıtmamızda ve tüm 
dünyaya kabul ettirmemizdedir.”

Burada eğitim görürken uzmanlık alanınızı ilgi-
lendiren yeni ve çağdaş bilgileri de edinmelisi-
niz. Bunun yanında Türkiye Türkçesini iyi öğ-
renmenin yanı sıra İngilizce de öğrenmelisiniz. 
Bu yolla diğer ülkelerde sizin gibi lisans üstü 
eğitim gören vatandaşlarınız karşısında avan-
tajlı olabilirsiniz. 

Üniversitemizin adı Hoca Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi. Aynı zamanda sizler Ahmet Yesevi yolu-
nun ışığını günümüze taşıma misyonuna sahip 
olmalısınız.

Ben her birinizin bu bilince sahip olacağınızı dü-
şünüyorum. Ufuk çizginiz bu doğrultuda olmalı. 
Her birinizden Orta Asya tarihini iyi öğrenmeniz, 
bu konuyla ilgili kitaplar okumanızı istiyorum. 

İnsan, geçmişi düşünen, hâli yaşayan, geleceği 
tasavvur eden bir varlıktır. Dolayısıyla bugünü-
müzü ve geleceğinizi düşünen, yorumlayan ça-
lışmalar, tezler yapmalıyız. Tezler, bu bakımdan 
iyi seçilmeli, konu seçimi komisyonlarca yapıl-
malıdır."

Doç. Dr. Nursulu İmaşova:
“Türk tarihi göründüğünden 
daha zengin, daha derin ve daha 
ilginçtir.”

Mütevelli Heyet Başkanlığımızca düzenle-
nen konferansların bir diğeri ise Başkan-

lığımız Dış İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Nursulu 
İmaşova tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde  
“Türkler ve Dünya Tarihinde Türklerin Rolü” ko-
nusunda verildi. 
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Prof. Dr. Muhittin Şimşek
“Misyon, vizyonla desteklenirse bir 
anlam ifade eder.” 

2010 yılının son konferansı ise YÖK üyesi ve 
Mütevelli Heyet üyemiz Prof. Dr. Muhittin 

Şimşek tarafından 14 Aralık 2010 tarihinde dü-
zenlendi. Konferansa Mütevelli Heyet Başkanı-
mız Prof. Dr. Osman Horata da katıldı. Şimşek 
özetle şunları söyledi:

“Değişim ve Yüksek Öğretim” konulu konfe-
ransta öğrencilere hitap eden Şimşek, öğren-
cilere rehber olacak, bakış açısı kazandıracak 
hususları dile getirdi. 

“Değişim kaçınılmaz bir olgudur. Dünyadaki 
kaçınılmaz değişim bizim için vazgeçilmez-
dir. İnsan vücudu bile altı ayda bir yenileniyor. 
Değişim yaşanırken üç şey çok önemli. Birin-
cisi, değişimi yöneteceğiz, ikincisi, değişimi 
yaşayacağız, üçüncüsü de değişimi bekle-
yeceğiz. Dünyada söz sahibi ülkeler değişimi 
yönetebilenlerdir. Değişimi yönetebilmek için 
hazırlığımız olmalı. Yaşanan küreselleşme-
den etkilenmemek mümkün değildir. Ancak, 
değişirken değişken olmayalım. Değişkenlik 
tutarsızlıktır. 

Yeni dünya düzeninde alabildiğine bir rekabet 
yaşanıyor. Değişirken özümüze bağlı kalmalı-
yız. Bir pergel gibi bir ayağımız sabit kalırken, 
diğer ayağımızla dünyayı çevreleyeceğiz. 

1960’lı yıllarda rekabetin en önemli unsu-
ru üretimdi. 1970’li yıllarda üretime ilaveten 
düşük maliyet, 1980’li yıllarda üretim, düşük 

maliyet ve kalite, 1990’lı yılarda hız üretimin 
ana faktörü oldu. 2000’li yıllarda ise bütün 
bunlara ilave olarak pazarlama, reklam, yö-
netim, inovasyon, imaj ana faktör oldu. 

Teknolojinin gelişmesi ile bilgi çağına geçildi. 
Bilgi kaynaklarına erişim kolaylaştı. Önem-
li olan erişilen bilgiyi katma değerle daha 
önemli kılmadır.

Gerek bireysel, gerek toplumsal olarak sıkıntı 
çekiyorsak bunun iki nedeni vardır: Eğitimsiz-
lik ve iletişimsizlik. 21. yüzyılın önemli sorun-
larından biri iletişimsizliktir. İletişimsizlik varsa 
huzur olmaz.”

Şimşek, konuşmasının devamında “Türkiye’de 
bugün itibariyle 156 üniversite vardır. Bunların 
52’si Vakıf, 104’ü devlet üniversitesidir. Artık her 
ilimizde üniversite var. Amacımız, ülkenin her 
köşesinde eğitimli insan sayısını artırmaktır. Üni-
versiteler size bilgiye ulaşmanın yolunu öğretir, 
bunun anahtarını verir. Bu anahtarla kendimize 
olan güveni artırırız. Herkesin bir misyonu ve 
vizyonu olmalıdır. Misyon, vizyonla desteklenir-
se anlam kazanır. Sizlerin de hem doğru bilgi-
yi almanız, hem de kendinize güvenmeniz çok 
önemlidir.” diyerek sözlerini tamamladı.
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Geleneksel hâle getirilen bayram kutlamaları hep bir şölen havası içerisinde 
halkın, öğrencilerin ve üniversite personelinin de katılımıyla yapılmaktadır. 
Kazakistan’ın manevi başkenti Türkistan’a ve Türkistan halkına ayrı bir 
güzellik katan kutlama programları Türk-Kazak kardeşliğinin pekişmesine 
katkı sağlamaktadır.

Üniversitemiz, millî ve dinî bayram kutlamalarını 2010 
yılında da devam ettirdi. Kutlamalar hep bir şölen 

havası içerisinde yapılıyor. Kutlamalara akademik ve idari 
personelin yanı sıra öğrencilerin de katılması, Türk-Kazak 
kardeşliğinin pekişmesine, Kazakistan’ın manevi başkenti 
Türkistan’a ve Türkistan halkına ayrı bir güzellik katıyor. Kut-
lama programları bazen açık havada, bazen kapalı salon 
toplantıları şeklinde düzenlenirken, özellikle Kurban bayramı 
halkın katılımıyla farklı bir kimliğe bürünüyor.

Üniversitemiz Rektörlüğü, millî ve dinî bayram kutlamalarına 
büyük önem vermektedir. Geleneksel hâle getirilen kutla-
malar hep bir şölen havası içerisinde halkın, öğrencilerin 
ve üniversite personelinin de katılımıyla yapılıyor. Türk-Ka-

Üniversitemiz Kültür Merke-
zinde 28 Ağustos 2010 ta-

rihinde düzenlenen programla, 
Kazakistan Cumhuriyeti Anaya-
sa Günü’nün 15. yıldönümü ve 
30 Ağustos Zafer Bayramının 
88. yıldönümü, büyük bir coş-
kuyla kutlandı.

Programa öğretim üyeleri başta 
olmak üzere, öğrenciler ve va-
tandaşlar katıldı. Günün anlam 
ve önemi üzerine bir konuşma 
yapan Türkistan Valisi Kayrat 
Moldaseyitov, “30 Ağustos Ka-
zakistan Anayasa Günü, Kaza-
kistan halkının bugünü ile gele-
ceğinin aynasıdır… Asırlar boyu 
bağımsızlık arzusuyla yanıp tutu-
şan Kazak halkının bu anayasa-

sının, öncekilere bakıldığında insanlık gelişiminin muhteşem 
sürecine uygun olarak çağdaş, liberal ve demokratik değer-
leri benimsemesiyle ayrı bir özellik ortaya koymuştur dedi. 
Moldaseyitov,  “Bugün, zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile 
başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları ta-
şıyan kahraman Türk ordusunun kazandığı zaferlerden biri-
nin, ‘Büyük Taarruz’un da 88. yıldönümü. Bu mutlu günde, 
zafer kazanan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk 
Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, Türkiyeli kar-
deşlerimizin de Zafer Bayramı kutlu olsun...” dedi. 

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip’in konuş-
masını öğrencilerimizin sunduğu coşkulu konser programıy-
la tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kazakistan Anayasa Günü

zak kardeşliğinin pekişmesine, 
Kazakistan’ın manevi başkenti 
Türkistan’a ve Türkistan halkına 
ayrı bir güzellik katan kutlama 
programları bazen açık havada, 
bazen kapalı salon toplantıları 
şeklinde düzenlenmektedir.

2010 yılında da 30 Ağustos Zafer 
Bayramı, Öğretmenler Günü, 
Kazakistan Anayasa Günü, 
Ramazan Bayramı, Cumhuriyet 
Bayramı, Kurban Bayramı da 
büyük coşku ile kutlandı.

Bayramları Türkistan’da yaşamak

"Asırlar boyu 
bağımsızlık 

arzusuyla yanıp 
tutuşan Kazak 

halkının bu 
anayasasının, 

öncekilere bakıl-
dığında insanlık 

gelişiminin muh-
teşem sürecine 

uygun olarak 
çağdaş, liberal 
ve demokratik 

değerleri benim-
semesiyle ayrı 

bir özellik ortaya 
koymuştur."
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dıkbekov, dekanlar, bölüm başkanları, Türkiyeli 
ve Kazakistanlı öğretim elemanları ile Türkiyeli 
personel ve eşleri katıldı. 

Kurban Bayramı 
Türkistan şehir merkezinde bulunan camide, 
muhteşem bir kalabalıkla kılınan namazdan 
sonra Üniversitemiz Rektörlük personelinin 
kurbanları ve Erciyes Üniversitesi öğretim ele-
manlarından Süleyman Aydın’ın organizasyonu 
ile Kayseri’den bağış yoluyla gelen kurbanlar 
kesildi.

Kesilen kurbanların etlerinin bir kısmı üniversite-
miz öğrencilerine ikram edilmek üzere öğrenci 
yemekhanesine verildi. Bir kısım kurban eti de 
Türkistan’daki fakir aileler ile öğrencilere paket-
ler hâlinde dağıtıldı.

Ortak duygu ve kardeşliğin bir kez daha pekişti-
ği ve geniş bir coğrafyadan öğrenciler ile perso-
nelin katıldığı kurban bayramı, daha nice birlikte 
bayram dilekleriyle hatıralardaki yerini aldı.

Yüksek lisans, doktora ve tıpta bilgi-görgü artır-
ma eğitimi için Ankara’da bulunan Kazak öğren-
cilerimiz için de Mütevelli Heyet Başkanlığı bina-
sında 11 Kasım 2010 tarihinde bayramlaşma 
programı düzenlendi. 

Öğrencilerin bayramlarını kutlayan Mütevelli He-
yet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, yaptığı 
konuşmada, Mütevelli Heyet Başkanlığı olarak 
bu bayramda da öğrencilerimizi yalnız bırakma-
mak için çeşitli programlar yaptıklarını belirtti. İlk 
olarak bütün öğrencilerimiz için İstanbul’a tarihî 
ve kültürel bir gezi düzenlediklerini, bayramın 
ikinci gününde ise Başkanlığımız ve Türkiye Di-
yanet Vakfı işbirliği ile kurban bağış kampanya-
sından öğrencilerimize verilecek kurban eti dağı-
tımının yapılacağını ifade etti.

Bayramlaşmada ayrıca Türk Kızılayı’ndan temin 
edilen konserve kavurma etler öğrencilere da-
ğıtıldı. 

Ramazan Bayramı 
Ramazan Bayramı münasebetiyle üniversite-
miz Türkistan merkez yerleşkesinde 10 Eylül 
2010 tarihinde bayramlaşma toplantısı dü-
zenlendi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Lesbek 
Taşimov, Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, 
Rektör yardımcıları ile üniversitemizde görevli 
akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. 

Törende yaşanan kardeşlik ve dostluk görün-
tüleri görülmeye değerdi.

Cumhuriyetimizin 87. yılı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, üni-
versitemiz Kültür Merkezinde bir program dü-
zenlendi. Programın açılış konuşmasını tüm 
öğrencilerimiz adına Öğrenci Konseyi Başkanı 
M. Gazihan Gezer yaptı.  Daha sonra Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. Janbıl Aymenov ve Yrd. 
Doç. Dr. İlhami Vural birer konuşma yaptılar. 

Günün anlam ve önemi hakkında Dr. Vecihi 
Sefa Hekimoğlu’nun yapmış olduğu konuş-
manın ardından program, üniversitemiz halk 
oyunları ekibi tarafından hazırlanan Burdur yö-
resi halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Türkiye’mizin tarihi ve doğal güzelliklerinin gös-
terildiği slayt gösterisi, Grup Pusula’nın prog-
ramı ve İstiklal Marşımızın tamamının Kerim 
Özdemir adlı öğrencimiz tarafından okunması 
da izleyicilere hoş anlar yaşattı.

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından Cumhu-
riyetimizin 87. yılı münasebetiyle Yesi Otel’de 
1 Kasım 2010 tarihinde bir resepsiyon düzen-
lendi. Resepsiyonda, davetlilere Türkiyeli per-
sonel eşlerinin hazırladıkları Türk Mutfağından 
yemekler ikram edildi. 

Cumhuriyet Resepsiyonuna Türkistan Vali yar-
dımcısı İbrahim Canpolat, Üniversitemiz Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rektör yardımcıla-
rı, Ahmet Yesevi Müzesi Müdürü Mavlen Sa-
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2010-2011 öğretim yılı açılışı 
münasebetiyle Mütevelli Heyet 
Başkanımız Prof. Dr. Osman 
Horata, 17-23 Eylül 2010 ta-
rihlerinde Türkistan’a gitti.

Türkistan’da bulunduğu süre 
içerisinde çeşitli incelemelerde 
bulunan ve toplantılar yapan 
Horata’yı, üniversite lojmanla-
rında yaptırılan çocuk parkı için 
Kazakistanlı ve Türkiyeli minik-
ler, makamında ziyaret ettiler. 
Çocuklarla yakından ilgilenen 
Horata, onlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi ve sohbet etti.

Türkiyat konusunda çalışmalarıyla tanınan ve Mısır devleti tara-
fından kurulan Nurmubarak Üniversitesinin rektörü olan Prof. Dr. 
Fehmi el-Hicazî, bir heyetle, 25 Eylül 2010 tarihinde üniversite-
mizi ziyaret etti. Geçmiş yıllarda Mısır’da önemli üst düzey gö-
revlerde bulunan Hicazî, üniversitemiz binalarını ve özellikle de 
üniversitemizin hastanesi ve Türk Dünyası Panorama Müzesini 
gezdi ve Şeref Defterini imzaladı. El-Hicazi deftere şunları yaz-
dı: “Türkiye, büyük bir kültürel, bilimsel ve tarihsel mirasa sahip 
güçlü bir ülkedir. Kardeş Kazakistan’da kurulan Ahmet Yesevi 

Üniversitesine katkıları göz ka-
maştırıcıdır. Biz de Kazakistan 
Devletinin ne kadar önemli bir 
devlet olduğunun farkındayız. 
Bu üniversite ile her türlü ortak 
çalışmalar yapmaya hazırız.”

Hicazî, aynı zamanda Türkis-
tan’a yakın Otrar şehrinde dü-
zenlenen bir bilimsel toplantıya 
katılarak,  Mısır Arapçasına gi-
ren Türkçe kelimelerin kökenleri 
konusunda bir bildiri sundu ve 
bir oturuma da başkanlık yaptı.

Mütevelli Heyet Başkanımızın minik ziyaretçileri

Nurmubarak Üniversitesi’nden ziyaret
Prof. Dr. Fehmi el-Hicazî, “Türkiye, büyük bir kültürel, bilimsel ve tarihsel 
mirasa sahip güçlü bir ülkedir. Kardeş Kazakistan’da kurulan Ahmet Yesevi 
Üniversitesine katkıları göz kamaştırıcıdır."
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRK-
PA), Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasın-
da Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı. Bu yüzden Anlaşma-
ya İstanbul Anlaşması da denilmektedir. Genel Sekreterliği 
Bakü’dedir.

TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Mels Semgaliyev, bera-
berinde Kazakistan Parlamentosundan bir heyetle Mütevelli 
Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata’yı makamında 
ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Osman Horata, konuk-
lara hoş geldiniz dedikten sonra üniversitemiz hakkında kısa 
bilgi verdi. Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin iki ülke arasında 
dostluk köprüsü olduğunu vurgulayan Horata; Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkiye Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün üniversitemizi ziyaret ettiklerini ve 
bu dostluk köprüsünün daha da güçlendirilmesi talimatı ver-
diklerini belirtti. Bu talimatların yerine getirilmesi konusunda 

Kazakistan parlamentosunun da 
kendilerine gereken desteği ve-
receklerini ümit ettiklerini söyledi. 

TÜRKPA Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mels Semgaliyev de yap-
tığı konuşmada, Kazakistan Se-
natosu ve Meclis üyeleri olarak 
Ahmet Yesevi Üniversitesini ve 
faaliyetlerini yakından takip ettik-
lerini belirtti. Üniversitenin Müte-
velli Heyet Başkanlığını, berabe-
rindeki heyetle ziyaret etmekten 
büyük mutluluk duyduğunu 
söyleyen Semgaliyev, Türkiye’yi 
yakından tanıma fırsatı bulduk-
larını, çeşitli kurum ve kuruluşları 
ziyaretlerinde bu kardeşlik ve 
dostluğun gücünü gördüklerini 
ve bundan da duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi.

Semgaliyev, “Türkiye, dünyanın 
17. büyük ekonomisine sahip bir 
ülke. Bu sebeple Türkiyeli kar-
deşlerimizin tecrübelerinden is-
tifade etmek istiyoruz. Onun için 
ziyaretlerimizi daha da çoğalt-
mamız lazım” dedi. Semgaliyev, 
kendilerine gösterilen konukse-
verlik için Başkan Horata’ya te-
şekkür etti.

Kazakistan 
Senatosu 
ve Meclis 
üyeleri olarak 
Ahmet Yesevi 
Üniversitesini 
ve başarılarını 
yakından takip 
ediyoruz.

T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhar-
rem Karslı, beraberinde Yönetim Kurulu üyesi Hik-
met Aydın Simit, Teftiş Kurulu Başkanı Ali Uras, KZI-
BANK Genel Müdür Vekili Fırat Dursun ve KZIBANK 
Çimkent Şube Müdürü Tayfun Yazıcı ile birlikte 22 
Eylül 2010 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. 

 Heyet, Türkistan’da ilk olarak Ahmet Yesevi Türbe-
sine gitti. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve çevresinde 
incelemelerde bulunduktan sonra Üniversitemize 
geçen heyeti Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ve 
Rektör yardımcısı Yard. Doç. Dr. İlhami Vural kar-
şıladı. Misafir heyete, üniversitemiz hakkında brifing 
verildi.

T.C. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı 
ve üyelerinden ziyaret

TÜRKPA heyetinden Başkanlığımızı ziyaret
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Üniversitemizde uluslararası 
indeksli bilimsel dergilerde 

makale yazma konusunda ge-
niş çaplı bir seminer düzenlendi. 
Beş farklı alanda yürütülen semi-
nerde iktisadi ve idari bilimlerde 
Prof. Dr. Mahir NAKİP, tıp ve 
sağlık bilimlerinde Prof. Dr. M. 
Turan Akay, fen bilimleri alanında 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler, 
sosyal bilimlerde Yrd. Doç. Dr. 
Ayhan Pala ve filoloji alanında da 
Yrd. Doç. Dr. Ferhat Karabulut 
görev aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler alanında 
düzenlenen seminer haftada 
üç gün ikişer saatten üç hafta 
devam etti. Seminerde önce 
iktisadi ve idari bilimler alanında 
dünyaca tanınan indeksli bilimsel 
dergiler tanıtıldı ve bu dergilerde 
yayın yapma şartları ve süreçleri 
örnekler verilerek anlatıldı. 
İkinci aşamada ise kaynak 
tarama, internet üzerinde arama 
motorlarından yararlanma, 

proje taslağı hazırlama gibi konularda bilgi verildi. Üçüncü 
aşamada ise çalışma amacı belirleme, metodoloji, model 
kurma, hipotez oluşturma gibi başlıklara yer verilecek. Son 
aşamada ise iktisadi ve idari alanlarda sıkça kullanılan ileri 
istatistik teknikleri yer alacak. Seminerde kursiyerlere örnek 
makaleler de dağıtıldı.

Tıp ve sağlık bilimlerinde Prof. Dr. M. Turan Akay ve fen 
bilimleri alanında Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Özler tarafından 
anlatılan seminerin konusunu bilimsel çalışma prensipleri ve 
SCI dergilerinde makale yayınlama ilkeleri oluşturdu. Önce 
bilimsel çalışma prensipleri anlatıldı, daha sonra etki faktö-
rü ve SCI ile ilgili bilgiler verildi. SCI dergilerindeki biyoloji, 

tıp ve kimya alanlarında 
yazılmış örnek makale-
ler gösterilerek, kaynak 
gösterme ilkeleri ve   SCI 
dergilerinde bir makalenin 
yayınlanabilmesi için ara-
nan özelliklerden bahse-
dildi. Anlatılan tüm bilgi-
lerin elektronik versiyonu 
isteyenlere verildi.

Dil, edebiyat, tarih, arkeo-
loji, ilahiyat, hukuk, ulusla-
rarası ilişkiler ve sosyoloji 
alanlarında da Yrd. Doç. 
Dr. Ferhat Karabulut ve 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Pala 
seminer verdiler. 

Üniversitemizde uluslararası indeksli bilimsel dergilerde makale yazma 
konusunda bir seminer düzenlendi. Seminer iktisadi ve idari bilimler, 
tıp ve sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve filoloji alanında düzenlendi.

Bilimsel makale yazma seminerleri
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Üniversitemizde her yıl yenilenen 
Öğrenci Konseyi Başkanlığına 
bu yıl M. Gazihan Gezer seçildi. 
Gezer, beraberinde yardımcıları 
ve fakülte başkanlarıyla birlik-
te Rektör Vekili Prof. Dr Mahir 
Nakip’i ziyaret etti.

Türk Dünyası Öğrenci İşleri Mü-
dürünün de hazır bulunduğu zi-
yaret sırasında bilgi alış verişinde 
bulunuldu. Konsey olarak neler 
yapmak istedikleri konusunda 
brifing veren M.Gazihan Gezer, 
yapmak istedikleri için üniversite 
yönetiminin desteklerini bekle-
diklerini ve fakülte başkanlarıyla 
birlikte Konsey yönetimini güç-
lendirecek bir yapı oluşturmayı 
istediklerini söyledi. Oluşturu-
lacak yeni yapı ile Türkiye’li öğ-
renciler arasında haberleşmenin 
daha hızlı olmasını sağlamaya 
çalışacaklarını, Türk Cumhuriyet-
leri ve Akraba Topluluklardan ge-
len kardeşlerimizle daha samimi 

ve köklü ilişkiler içinde olacaklarını, herhangi bir olumsuzluk 
durumunda ise kademeli olarak sorunun çözümünde çaba 
sarfedileceğini belirtti.

Prof. Dr Mahir Nakip de, Türkiyeli öğrencilerin Ahmet Yesevi 
Üniversitesi ve Kazakistan’da nasıl davranması gerektiği ve 
üniversiteyi taşımayı amaçladıkları yere gelmesi için öğrenci 
konseyine düşen görevleri hatırlatarak, bu amaç ve istika-
met doğrultusunda yönetimle koordineli şekilde çalışmaları-
nı ve hiçbir zaman olumsuzluklardan yılmayarak, günlük ya-
şantıları ve arkadaş ilişkilerinde üniversite misyonuna uygun 
davranmaları gerektiğini söyledi.

Üniversitemiz Yeni Öğrenci Konseyi oluştu

Kazakistanın başkenti Astana’da faaliyet gösteren Ana-Ço-
cuk Bilim Merkezi ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi, 
15-22 Ekim tarihlerinde ortaklaşa "Plastik ve Rekonstruktif 
Cerrahi Çalıştayı" düzenledi. 

Çalıştay, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerra-
hi Uzmanı Dr. Ayvaz Latipov,  Hacettepe Üniversitesi Plastik 
Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. 
Aycan Kayıkçıoğlu ve Doç. Dr. Aycan Tunçbilek’in katkılarıyla 
gerçekleştirildi. 

Çalıştay süresince plastik cerrahi 
seminerleri yanında, Dr. Latipov, 
Dr. Kayıkçıoğlu ve Dr. Tunçbilek 
tarafından yirmiye yakın plastik 
cerrahi operasyonu gerçekleşti-
rildi. 

Çalıştay, Kazakistan’da bu alan-
da çalışan hekimlerce ve ulusal 
basında büyük ilgi gördü.

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Çalıştayı
Astana’da faaliyet 
gösteren Ana-Çocuk 
Bilim Merkezi ile 
Üniversitemiz Tıp 
Fakültesi Hastanesi, 
ortaklaşa "Plastik ve 
Rekonstruktif Cerrahi 
Çalıştayı" düzenledi. 
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Üniversitemizin 2010-2011 eğitim-öğretim yılı-
nın başlaması münasebetiyle Türkistan’da bu-
lunan 15 yetim öğrenciye aynî ve nakdî yardım 
yapıldı.

Türkistan Eğitim Müdürlüğü binasında 31 
Ağustos 2010 tarihinde yapılan törende bir 
araya gelen 15 okulun yetim öğrencilerine, yak-
laşık 100’er ABD doları ile giyecek ve kırtasiye 
yardımları yapıldı. 

Üniversitemiz adına Rektör Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. İlhami Vural ve Öğretim Yöntemleri ve 
Denetim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Nurlan Or-
manov tarafından dağıtılan yardımlar, duygulu 
anlar yaşanmasına vesile oldu.

Kazakistanlı yetim öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Üniversitemiz Gök Kubbe Öğrenci Kulübü “Hiç kıyafet-
lerinizi saydınız mı?” ve “Mutluluğa sebep olmak ister 

misiniz?” sloganlarıyla Türkistan ve çevresindeki ihtiyaç sa-
hibi insanlar için kıyafet yardımı kampanyası gerçekleştirdi. 

Üniversitemizin kız ve erkek yatakhanelerinde ve Kentav’da 
toplanan yardım paketleri, beş yüzü aştı. Rektör yardımcı-
mız İlhami Vural’ın da yardımlarıyla daha da hızlanan kam-
panya, üniversitemizdeki tüm öğrencilerin dikkatini çekti. 
Türkistan Akıl Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilen yardım 
paketleri, ihtiyaç sahibi insanların yüzünü güldürdü. Daha 
sonra Kentav’da bulunan Engelliler Meslek Lisesine giderek 
bizzat kendileri kıyafetleri dağıtan kulüp üyeleri ise çok sıcak 
bir ortamla karşılaştı. Birçok kulüp üyesi gözyaşlarına hakim 
olamadı. Engelli gençlerin ise Türkiyeli kardeşlerinden gör-
dükleri bu yakınlık ve iyilik, yüzlerinde gülümsemeye ve mut-

luluk gözyaşlarına sebep oldu. 

Kulüp başkanı Murat Aydınlı, 
“Biz Gök Kubbe Öğrenci Kulübü 
olarak elimizden geldiğince nere-
de bir ihtiyaç sahibi varsa orada 
olmaya çalışacağız. Tüm arka-
daşlarımızı Gök Kubbe’nin altın-
da birleşmeye davet ediyorum. 
Arkadaşlarımız bizlerle birlikte 
gönül elçisi olma yolunda yanı-
mızda olsunlar ve hayatın engel-
lerinin yıldıramadığı bu gençleri 
hiçbir zaman unutmasınlar.” di-
yerek yardım kampanyasını son-
landırdı.

Gök Kubbe Öğrenci Kulübünden yardım kampanyası
"Hiç kıyafetlerinizi saydınız mı?" 

Üniversitemiz Gök Kubbe 
Öğrenci Kulübü Türkistan 
ve çevresindeki ihtiyaç 
sahibi insanlar için kıyafet 
yardımı kampanyası 
düzenledi. Kampanya 
“Hiç kıyafetlerinizi saydınız 
mı?” ve “Mutluluğa 
sebep olmak ister 
misiniz?” sloganlarıyla 
gerçekleştirildi.



AYHABER 37

H
A

B
E

R

Üniversitemizin Türkistan Kazıbekbiy 
yerleşkesinde 10 Ekim 2010 Pazar günü 
Türkistan Şehrinin sevilen simalarından 
Polat Kaydarulı’nın 70. yaşı münasebe-
tiyle Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.  

Turnuvaya üniversitemiz personeli başta 
olmak üzere Türkistan Valiliğinden, Çim-
kent ve Kentau başta olmak üzere çevre 
yerleşim birimlerinden davetliler katıldı. 

Turnuva sonunda derece alanlara ödül-
leri, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahir Na-
kip tarafından verildi.

Masa Tenisi Turnuvası

Üniversitemiz Mütevelli Heyet üyesi ve Başkan 
Yardımcısı Janseyit Tüymebayev, Kazakis-
tan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği görevine 
atandı.

Daha önce Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve 
Bilim Bakanı olarak görev yapan Janseyit Tüy-
mebayev, 28 Ekim 2010 tarihinde Cumhurbaş-
kanı Sayın Abdullah Gül’e güven mektubunu 
sunarak yeni görevine başladı.

Sayın Tüymebayev’in bu önemli ve onurlu gö-
revini tebrik eder, başarılı hizmetlerinin devamı-
nı dileriz.

Mütevelli Heyet üyemiz Janseyit Tüymebayev, 
Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğine atandı 

Ulu Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 72. yıldönümü münasebetiyle 
Üniversitemiz Kültür Merkezinde 10 Kasım 2010 tarihinde anma programı 
düzenlendi. Anma programına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip ve Yard. Doç. Dr. Asem 
Hekimoğlu tarafından Atatürk anıtı önüne çelenk konulmasından son-
ra saygı duruşunda bulunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı 
okundu.

Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip “Atatürk’ün Türk Siyasî 
Hayatındaki Rolü ve Yaptığı Devrimler”in önemi üzerine bir konuşma yaptı.

Aynı gün Kültür Merkezi büyük salonda, öğretim elemanları ve öğrencilere 
“Atatürk” konulu belgesel izlettirildi.

10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ü anma programı
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Üniversitemizle Gazi ve Hacettepe Üniversi-
teleri arasında Mart 2009 tarihinde imzala-

nan İşbirliği Protokolleri uyarınca ortak eğitim 
etkinliklerinin koordinasyonu ve geliştirilmesi 
amacıyla her iki üniversiteyle Eşgüdüm Kurul-
ları (AGEK ve AHEK) oluşturulmuş, oluşturu-
lan kurullar ilk toplantılarını Haziran 2009’da 
Türkistan’da, ikinci toplantılarını ise Temmuz 
2010’da Ankara’da gerçekleştirmişti.

Bu toplantılarda alınan kararlar birer birer haya-
ta geçirilmeye başlandı.

Gazi Üniversitesinde yüksek lisans ve dok-
tora eğitimlerini yapmak üzere sekiz araştır-

ma görevlisi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde bilgi-görgü artırma eğitimi almak 
üzere üç doktor, 2009 yılı eğitim döneminde 
Ankara’ya getirilmişlerdi.   

2010-2011 yılı eğitim döneminde ise yüksek 
lisans ve doktora eğitimlerini yapmak üzere 22 
araştırma görevlisi ile Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde bilgi görgü artırma eğitimi al-
mak üzere 4 doktor, 18 Eylül 2010 tarihinde 
Ankara’ya geldiler.

Böylece 2010 yılında yüksek lisans, doktora ve 
bilgi, görgü artırma eğitimi için Türkiye’ye geti-
rilen öğrenci ve doktorların sayısı 37’ye ulaştı.

Yüksek lisans, doktora ve tıpta bilgi görgü artırma
eğitimi için öğrencilerimiz Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı bizim kardeşlerimizdir. 
Türkiye, ekonomi, bilim, kültür ve tıp alanında oldukça 

ilerleme kaydetmiştir. Bu yüzden Türkiye’de olmaktan ve 
eğitim almaktan mutluyum.

Türkiye’ye gelmemdeki asıl amaç kardiyoloji alanında daha 
fazla bilgi ve eğitim almak. Bir  yıllık eğitimim esnasında 
bölümün asistanları, doktorları ve diğer öğretim elemanların-
dan yeni tedavi yöntemleri  konusunda çok şey öğrendim. 
Kardiyoloji alanında bilimsel kongrelere de katılıyorum.

Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçe ve İngilizce  kurslarına 
devam ediyorum. Bizlere bu imkânı sağladığı için Üniversi-
temiz Rektörlüğü ve Mütevelli Heyet Başkanlığına teşekkür 
ediyorum.

Dünyanın en güzel, harika, sevecen ülkesidir Türkiye. 
Buradaki insanlar çok misafirperver ve hoşgörülü. Ön-

celikle, Türkiye’nin ilk beş üniversitesinden biri olan Gazi 
Üniversitesi'nde okumama imkân sağlayan üniversitemiz Rek-
törlüğü ve Mütevelli Heyet Başkanlığına teşekkür ediyorum. 

Yurt dışında tahsil yapmanın avantajı çoktur. Burada eğitilmekte 
olan her öğrenci geleceğine güvenle bakar. Hedeflediği nokta 
da belli olur. Öncelikle neyi öğrenmek istediğine kendi karar 
verme hakkına sahiptir. 

Şu an TÖMER Türkçe kurslarına katılıyoruz. İlkbahardan itibaren 
İngilizce öğrenme kurslarına katılacağız ve seneye de çeşitli 
kursların planlandığını biliyoruz. 

Kazakistan benim kalbimse, Türkiye benim beynimdir. Türk 
yurdunun ocağı sayılan Türkiye hep gelişsin, sevgi dolu kucağını 
kan kardeş ülkelere hep açsın.

Nurcan Abişov
Gazi Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği
Doktora Öğrencisi

Janar Ekmakhanova
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü
Bilgi-görgü artırma

Kazakistan 
benim kal-

bimse, Tür-
kiye benim 
beynimdir. 

Türk yurdu-
nun ocağı 

sayılan 
Türkiye hep 

gelişsin, 
sevgi dolu 

kucağını 
kan kardeş 

ülkelere 
hep açsın.
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Biz, dili ve dini aynı olan birer milletiz. Kazakistan ve Türkiye 
dostluğunun sonsuza dek yaşayacağına yürekten inanıyo-

rum. Çünkü, birlikte dikmiş olduğumuz dostluk ağacının kökü 
çok derinlerdedir. 

Benim buraya gelme amacım da eğitimde ve bilimde gelişen 
Türkiye Cumhuriyeti’nde bilgimi artırmaktır. Burada almış oldu-
ğum bilgi ve görgüyü Kazakistan’da uygulayarak vatana hizmet 
etmektir. 

Eğitim alan ve almakta olan gençlerin, kardeş iki ülkenin dostluk 
köprüsünün dayanıklı birer direkleri olacağına inanıyorum. 

Türkiye’ye ilk geldiğimizde Türkçemiz çok zayıftı. Dolayısıyla 
hafta sonları, üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanlığı ile Gazi 
TÖMER Başkanlığı’nca düzenlenen Türkçe kurslarına gidiyo-
rum. Derslerde dilimizi geliştirmekle birlikte Türk kültürünü de 
öğreniyoruz. 

2009 yılında üniversitemi-
zin düzenlediği program 
kapsamında gerçekleşen 
sınavı kazanarak, Gazi 
Üniversitesinde “Yeni 
Türk Edebiyatı Anabilim 
Dalı"nda doktora yapma 
imkânına sahip oldum. 

Yerli halkın bize karşı hoş-
görülü ve kardeş muame-
lesiyle davranması, vatan 
hasretimizi bir nebze de 
olsa gidermektedir. Ayrıca, 
“Atayurt’tan gelen Kazak 
kardeşlerim” diye bizlere 
sahip çıkması, gurbetteki 
melâli gönlümüzü gerçek-
ten heyecanlandırmaktadır. 
Gelecekte iki ülkenin kar-
deşlik ilişkilerinin daha da 
gelişeceğine gönülden ina-
nıyoruz. Bunda Türkiye’de 
eğitim alan Kazakistanlı 
öğrencilerin katkısının 
olacağı da kesindir.

Burada bizim sosyal 
yaşamımız ve eğitimle 
ilgili bütün ihtiyaçlarımız 
karşılanmaktadır. Bize 
düşen görev, üniversite ve 
milletimizin asıl umudunu  
üst düzeyde gerçekleştir-
mektir.   

Türkiye deyince sadece kırmızı bayrak ve Atatürk aklımıza 
gelir, hep Türkiyeyi hayal ederdik. Türkistan şehrin-

de Türk-Kazak Üniversitesi açıldıktan sonra Türkiye’den 
öğrenciler, öğretim elemanları ve Türk Cumhurbaşkanları  
gelmeye başladı. Artık, Türkiye’nin bizim için çok önemli ve 
Kazakistan için vazgeçilmez dost ve kardeş ülke olduğunu 
biliyorduk. 

Ben Kazakistan’da İngilizce ve Türkçe ders aldığım için 
Türkçeyi çok seviyordum, onun için hep Türkiye’yi merak 
ediyordum. Üniversitemizin açtığı sınavı kazandığımda mut-
luluktan uçuyordum. 

Türkiye’de eğitim almaktan ve burada aldığım eğitimi 
ülkeme taşıyacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Gazi 
Üniversitesinde ders aldığım hocalarımın hepsi benim için 
değerli bir hazinedir.

Yerlan Zhiyenbayev
Gazi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Doktora Öğrencisi

Yrd.Doç.Dr. Tulejanov 
Nurpeis Kudaibergenoğlu
Hacettepe Üniversitesi
Genel Cerrahi 
Bilgi-görgü artırma 

Zerde Duisembekova
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimler Enstitüsü
İngilizce Öğretmenliği
Yüksek Lisans
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Üniversitemiz Kültür Merkezi Bü-
yük Salonda 13 Aralık 2010 

tarihinde Jeltoksan Olayları ve 
Kazakistan’ın Bağımsızlığının 19. yıl-
dönümü münasebetiyle görkemli bir 
kutlama programı düzenlendi.

Tüm Güney Kazakistan genelinde 
yalnızca üniversitemiz çatısı altında 
gerçekleştirilen kutlamada Güney 
Kazakistan Valisi A. Mirzahmetov, 
üniversitemiz Rektörü, Rektör yar-
dımcılarımız, askeri ve idari erkân, 
akademisyenler, yazarlar, şairler ve 
sanatçılar hazır bulundu.

Kazak sancağının göndere çekil-
mesi ve milli marşın hep bir ağızdan 
okunmasıyla başlayan tören, Vali A. 
Mirzahmetov’un konuşmasından 
sonra konserle devam etti. 

Konserde H. Esenkulov tarafından söylenen bağımsızlık 
şarkısı, K.Şoyenbayev tarafından icra edilen “Öz elim” şar-
kısı, “Kazına” adlı müzik grubu tarafından söylenen “Kazak 
sazı” adlı şarkı izleyicilerin beğenisini topladı.

Eyalet opera, bale, tiyatro sanatçıları ve bale okulu tarafın-
dan Kazak halk şarkısı “Kara jorga” sahnelendi. J. İsmailov 
tarafından “Sarışınım” adlı Türkçe şarkı seslendirildi. 

Konser M. Bekbay’ın koro eşliğinde seslendirdiği “Kazakis-
tan” şarkısıyla sona erdi.

"Jeltoksan" sözü Kazak Türkçesinde 
"Aralık Ayı"nı ifade eder. "Jeltoksan 
Olayları" ise 1986 yılının Aralık ayın-
da Almatı`da yaşanan ızdıraplı ama 
onurlu gündür. Jeltoksan Olayları, 
Ruslar tarafından asırlar boyu uygula-
nan zulüm ve baskılara rağmen, Ka-
zak halkının ruhundaki özgürlük ate-
şinin hiçbir zaman söndürülemediğini 
gösteren en açık delildir.

Bağımsızlık gücüyle zorlukları aşasın 
Yaşasın ki devletim milletimiz yaşasın 

Ey bağımsız Kazakistan ileriye koşasın. 

Ankara’daki çeşitli üniversiteler-
de yüksek lisans, doktora ve tıpta 

bilgi, görgü artırma eğitimi gören Kazakistanlı öğrenci-
ler tarafından jeltoksan olaylarını anma ve Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin 19. bağımsızlık yıldönümü dolayısıyla bir 
program düzenlendi. 

Mütevelli Heyet Başkanlığımız binasında 16 Aralık 2010 
tarihinde düzenlenen programa, öğrencilerle birlikte Baş-
kanlık personeli ve Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. 
Osman Horata da katıldı. 

Program, 1986 Jeltoksan olaylarında şehit olan kahraman-
lar için saygı duruşu ile başladı. Türkiye ve Kazakistan millî 
marşlarının okunmasının ardından bir konuşma yapan Ho-
rata; Kazak millî tarihine “jeltoksan olayları” adıyla giren bu 
günde böylesine anlamlı bir program düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, 1986 
yılından sadece beş yıl sonra ve yine Jeltoksan Olaylarının 

olduğu aynı tarihte Kazakistan’ın bağım-
sızlığını ilan etmesinin önemini belirtti. 
Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanma 
süreci ve çektiği zorluklardan bahsetti-
ği konuşmasının sonunda Kazakistan’ın 
bağımsızlığını kutladı.

Programda daha sonra Jeltoksan olay-
ları, film eşliğinde anlatıldı. Program 
Kazak öğrencilerin söyledikler şarkılarla 
sona erdi. 

Üniversitemiz bağımsızlık kutlamalarına 
ev sahipliği yaptı

1986 Jeltoksan Olayları, bir bağımsızlık mücadelesidir
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Ankara’daki çeşitli üniversitelerde yüksek lisans, 
doktora ve bilgi-görgü artırma eğitimi görmek 
üzere Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından 
Türkiye’ye getirilen Kazakistanlı öğrencilerimize, 
eğitimlerinin yanı sıra ülkemizin tarihi ve turistik 
yerlerinin de tanıtılması amacıyla düzenlenen 
gezilere bir yenisi daha eklendi. 

Kurban Bayramı münasebetiyle 13 Kasım 2010 
tarihinde İstanbul’a günübirlik düzenlenen gezi-
ye öğrencilerin aileleri ile birlikte 35 kişi katıldı.

Grup ilk olarak Miniatürk’ü gezdi, daha sonra 
Sultanahmet Camii ve çevresi ile Ayasofya’da 
incelemelerde bulunuldu. Öğrenci grubu daha 
sonra İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tura 
katıldılar. 

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

Meslekî bilgi ve görgü artırma ve kültürel geziler
Üniversitemiz Rektörlüğü ve Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından 
öğrencilerimizin meslekî bilgi ve görgü artırmaları ile tarihî ve kültürel geziler 
devam ediyor.

Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi, Finans Bölümü öğrenci-
lerinin meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek ve saha tec-
rübesi kazandırmak maksadıyla 19 Ekim 2010 tarihinde 
Çimkent’e bir gezi düzenlendi.

Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Barak başkanlığında 
yapılan gezide, önce Uluslararası Granist firmasının Çim-
kent Bölgesinde faaliyet gösteren Azya Keramik (seramik) 
fabrikası ziyaret edildi. Şirket bölge müdürü Zeki Karabulut 
başkanlığında fabrika müdürü Metin Tozlu ve birim müdür-
lerince, üniversitemiz öğrencilerine fabrika hakkında açıkla-
malar yapıldı. Türkiye, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’dan 
temin edilen killerin, karışım hâline getirildikten sonra hangi 

aşamalardan geçerek seramik 
hâline dönüştürüldüğü öğrenci-
lere izâh edildi. Fabrikanın tüm 
birimlerinin çalışma ve işleyişi 
tatbiki olarak öğrencilere gös-
terildi. Çalışanlar ile öğrencilerin 
bilgi alış verişine imkan sağlandı. 

Fabrika gezisinin ardından, T.C. 
Ziraat Bankasının iştiraki olan 
KZI BANK Çimkent şubesi zi-
yaret edildi. Şube Müdürü Dr. 
Tayfun Yazıcı ve Müdür Yardım-
cısı Talgat Kamalov tarafından 
banka ve işleyişi hakkında öğ-
rencilerimize geniş kapsamlı bir 
sunum yapıldı. Soru ve cevaplar-
la devam eden bilgilendirmenin 
ardından, bankanın tüm birimleri 
öğrencilere tanıtıldı. 

Gezinin ikinci bölümünde, şehir 
merkezindeki alışveriş merkez-
leri gezilerek incelemelerde bu-
lunuldu. Öğrencilerin oldukça 
memnun kaldığı gezi, gün boyu 
devam etti.

Ekonomi Fakültesi öğrencileri için Çimkent gezisi

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize tarih ve kültür gezisi 
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İstanbul İlahiyat Fakültesi
Üniversitemiz Felsefe ve İlâhiyat 

Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan Ka-
zak vatandaşı dört öğrencimiz, 03-24 Temmuz 
2010 tarihlerinde bilgi görgü artırmak ve staj 
yapmak üzere İstanbul’a geldiler.

Öğrencilerimizin bilgi, görgü artırma ve staj 
eğitimi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanlığı işbirliğinde gerçekleştirildi. Öğren-
cilerimizin İstanbul’da kaldıkları ve staj eğitimi 
sürelerince kendilerine İlahiyat Fakültesi öğre-
tim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Yusuf Alemdar 
rehberlik yaptı.

Türkoloji Araştırma Enstitüsü personeli Kıdır 
Törali de, 20 Temmuz – 17 Ağustos 2010 ta-
rihlerinde çeşitli kütüphanelerde inceleme ve 
araştırmalar yapmak üzere İstanbul’a geldi.

Türkiye’de bulunan yazma eserleri incelemek 
ve bilim adamlarıyla fikir alışverişinde bulunmak 
üzere İstanbul’a gelen Törali, çeşitli müze ve 
kütüphanelerde de çalışmalar yaptı. 

Personel ve öğrencilerimiz, İstanbul’da bulun-
dukları süre içerisinde şehrin tarihi ve turistik 
yerlerini de gezme imkanı buldular.  

Kayseri
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

elemanlarından Erbol Tukubayev ve Nurlan 
Musabekov, 03-18 Temmuz 2010 tarihleri ara-
sında web sayfası düzenleme ve sistem yöne-
ticiliği konularında bilgi ve görgülerini artırmak 
üzere Kayseri’ye geldiler.

Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığı tarafından verilen eğitimlere katılan üniversi-
temiz personeli iki elemanın konaklama, yemek 
ve eğitim masrafları Erciyes Üniversitesi Rek-
törlüğü tarafından sağlandı.

Eğitimlerinden arta kalan zamanlarda Kayseri 
ve çevresinde de incelemelerde bulunan Tuku-
bayev ve Musabekov, günü birlik Ankara’ya da 
gelerek, Anıtkabir başta olmak üzere tarihi ve 
turistik yerleri de gezdiler. 

Kayseri Sanayi ve 
Ticaret Odası

Kayseri Sanayi ve Ticaret Odası’nın daveti 
ile Kayseri’ye gelen onbir öğrenci; 17 Tem-

muz – 10 Ağustos 2010 tarihlerinde Boydak 
Grubu’na bağlı İstikbal, Form Sünger, Hes, 
Merkez Çelik, Mondi firmalarının değişik birim-
lerinde staj yaptı.

Kayseri Kredi Yurtlar Kurumunun yurt 
imkânlarından yararlanan öğrenciler, çalıştıkları 
iş yerlerindeki arkadaşları ile değişik program-
lara katıldılar.

Bozok Üniversitesi
Üniversitemiz Filoloji Fakültesinden yedi kişi-

lik Kazak öğrenci grubu, 17 Temmuz – 10 
Ağustos 2010 tarihlerinde Bozok Üniversite-
sinde Türkçe kursu ve değişik alanlarda eğitim 
almak üzere Yozgat’a geldiler.  Öğrencileri-

Staj, bilgi-görgü artırma ve dil eğitimlerimiz 
2010 yılında da devam etti

Üniversitemizin Kazakistanlı akademik ve teknik personel ile öğrencileri, her sene yaz döneminde 
olduğu gibi 2010 yılında da staj, bilgi-görgü artırma, inceleme, araştırma ve dil eğitimi için değişik 
tarihlerde Türkiye’ye getirildiler. Akademik ve idari personel ile öğrenciler, işbirliği içinde olduğumuz 
üniversiteler ve kurumlarda misafir edildiler. 
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Türkiye Türkçesi Hizmet içi Eğitim Kursu’na 
katılmak üzere 3 Temmuz 2010 tarihinde 
Ankara’ya gelen öğrencilerimiz, 31 Temmuz 
2010 tarihinde ülkemizden ayrıldılar. 

Öğrencilerimize, derslerden arta kalan zaman-
larda Ankara’nın tarihi ve kültürel yerleri gezdi-
rildi. 

Türk Devlet ve Toplulukları ile diğer komşu ül-
kelerden Bilkent Üniversitesine gelen öğretim 
elemanları, öğretmen, okul müdürleri ve Türk-
çe Bölümleri Lisans öğrencileri için 30 Temmuz 
2010 tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde bir tö-
ren düzenlendi. 

Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kürşat Aydoğan, MEB Müsteşar Yardımcısı 
Remzi Kaya ve Bölge Ülkeleri Kurs Program-
ları Direktörü Prof. Dr. Rasim Özyürek’in  hazır 
bulunduğu törene, Mütevelli Heyet Başkanımız 
Prof. Dr. Osman Horata da katıldı. 

Tören, öğrencilere verilen sertifikalar ve Kerkük 
Halk Oyunları ekibinin kısa halk oyunları göste-
risi ile son buldu. 

Tören sonunda Kazak öğrencilerimizle bir ara-
ya gelen Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. 
Osman Horata, kursu tamamlayan öğrencileri-
mizi tebrik etti. 

Öğrencilerimiz ise bu kurstan çok şey öğren-
diklerini, Türkçelerini daha da geliştirdiklerini 
belirterek, kendilerine sağlanan bu imkandan 
dolayı Mütevelli Heyet Başkanına teşekkür et-
tiler. Ayrıca Bilkent Üniversitesi Bölge Ülkeleri 
Kurs Programları Direktörü Prof. Dr. Rasim 
Özyürek’e Kazak milli giysisi Çapan giydirdiler.

miz, Bozok Üniversitesi’nde bulundukları süre 
içerisinde Türkçe kursu başta olmak üzere 
değişik alanlarda eğitim alırken, diğer yandan 
da kendileri için düzenlenen gezi ve davetle-
re katıldılar. Bozok Üniversitesi’nin bulunduğu 
Yozgat’ta oldukça sıcak karşılanan öğrenci-
lerimiz, sürekli davet ve gezilerin baş konuğu 
oldular. Yerel basının büyük ilgi gösterdiği bu 
programlar sürekli haber yapıldı. 

Öğrencilerimiz başta Yozgat olmak üzere yö-
redeki tarihi ve kültürel mekânları gezdiler. Bu 
bağlamda Sivas’a ve Nevşehir’e giden öğren-
ciler, belediye ve üniversitelerce ağırlandılar. 

Kayseri ve Yozgat’taki öğrencilerimiz, Ça-
nakkale ve çevresini de kapsayan bir tarih ve 
kültür gezisine katıldılar. Düzenlenen bir turla 
İstanbul’u gezme imkanı buldular.

Antalya
Üniversitemiz Ekonomi Fakültesi Turizm 

Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin Alanya’daki 
5 yıldızlı otellerde staj imkanları devam ediyor.

Üniversitemizle Alanya Turizm İşletmecileri 
Derneği (ALTİD) arasında imzalanan işbirliği 
protokolü çerçevesinde Ekonomi Fakültesi 
Turizm Bölümü öğrencilerimizden 7 kişilik bir 
grup, 24 Mayıs 2010 tarihinde Alanya’ya geldi-
ler ve daha önceden planlandığı üzere gruplar 
halinde beş yıldızlı iki ayrı otele yerleştirildiler.  

Otellerin çeşitli birimlerinde görev alan öğrenci-
lerimiz, bilgi ve görgü dağarcıkları daha da art-
mış şekilde stajlarını tamamlayarak Türkiye’den 
ayrıldılar.

Bilkent Üniversitesi
Üniversitemiz Filoloji Fakültesi 3. sınıfında 

okuyan Kazakistanlı beş öğrencimiz, Bil-
kent Üniversitesi Bölge Ülkeleri Kurs Program-
ları Direktörlüğü'nce 01-30 Temmuz 2010 ta-
rihlerinde düzenlenen “Türkiye Türkçesi Hizmet 
içi Eğitim Kursu”na katıldılar.
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Hazırlık Dil Öğretim Merkezi ve Türk Dünyası Gençlik Kulübü 
tarafından 24 Kasım 2010 tarihinde Üniversitemiz Kültür 

Merkezinde tüm Türk halklarının temsil edildiği renkli bir konser 
düzenlendi. Konsere öğrencilerimizi Hazırlık Dil Öğretim Merkezi 
öğretmenlerimizden Lezzet Alibekova ve Janat Kuanışbayeva 
hazırladı.

Konser, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Mahir Nakip, Rek-
tör Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. İlhami Vural ve Hazırlık Dil Öğ-
retim Merkezi Dekanı Doç. Dr. Nursavle Aytbaeva’nın da birer 
konuşma yaptığı konuşma ve hazırlık öğrencileri sınıf başkanla-
rına temsili olarak öğrenci kimliklerinin verilmesi ve Türk dünyası 
mutfağının leziz yemeklerinin misafirlere sunulmasıyla başladı.

Konserde ilk olarak Rusya Federasyonu Saha Özerk 
Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerimiz millî danslarını sergiledi.  

Türkiyeli öğrencimiz tarafından seslendirilen Dido adlı şarkı bü-
yük beğeni topladı. Tuva Özerk Cumhuriyeti’nden gelen öğren-
cimiz göz dolduran bir Tuva milli dansı sundu.

Kırgızistanlı öğrencimiz tarafından okunan Manas destanının bir 
bölümü, izleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Şor Özerk Cumhu-
riyetinden gelen öğrencimizin sunduğu “Ejegey“ adlı şarkı da 
konuklara zevkli ânlar yaşattı. Kazakistanlı ve Türkiyeli iki öğren-
cimizin birbirlerinin dillerinde karşılıklı olarak okudukları Mağcan 
Cumabayev’in ‘Uzaktaki Kardeşim’e adlı şiiri de izleyicilerden 
büyük beğeni topladı.

Ayrıca Türkmenistan’dan gelen öğrencilerimizin eski bir Gök 
Tanrı inancı olan kötü ruhları insan vücudundan uzaklaştırmak 
için yapmış oldukları ritüelden esinlenen kuş tepti oyunu, kon-
ser salonunu coşturdu. Türkiyeli öğrencilerimiz de okudukları 
şarkılar, şiirler ve Türk halk oyunu gösterileriyle konsere renk ve 
heyecan kattılar. Konser “Türkistan’ım Turan’ım” isimli şarkının 
hep bir ağızdan söylenmesi ve konsere katılan öğrencilerimizin 
birlikte izleyicileri selamlamaları ile son buldu.

Türkistan 
Sinema 
Günleri
Üniversitemiz Sinema ve 
Fotoğrafçılık Kulübü tara-
fından düzenlenen gele-
neksel sinema günleri de-
vam ediyor.

Sinema ve Fotoğrafçılık 
Kulübünün faaliyetleri ara-
sında yer alan sinema gün-
leri, hafta içi her gün saat 
20.00’de Kültür Merkezi 
büyük salonda Türkçe, 
Kazakça, Rusça ve İngiliz-
ce olmak üzere dört dilde 
devam etmektedir.

Ücretsiz olarak verilen bu 
hizmet, öğrenci ve öğret-
menlerimizin yoğun beğeni 
ve takdirini toplamaktadır.

Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Osman Barak, Kulüp 
Başkanı Nelli Keneşbayeva 
ve diğer kulüp üyelerinin 
özverili çalışmalarıyla dü-
zenlenen geleneksel sine-
ma günleri, üniversitemizin 
vazgeçilmezleri arasındaki 
yerini almıştır.

Türk Dünyası 
Gençlik Kulübü’nden konser
Üniversitemizde eğitim gören tüm Türk Halkları 
bir konserle temsil edildi. 
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Mütevelli Heyet Başkanlığımız bünyesinde ça-
lışmalarını sürdüren Yesevi Sanat Topluluğu, 
11-17 Ekim 2010 tarihinde Kırşehir’de dü-
zenlenen “23. Ahilik Haftası Kutlamaları”na bir 
gösteri katıldı. 

Topluluğumuz, gösterisini 16 Ekim 2010 ta-
rihinde şehir meydanında gerçekleştirdi. Türk 
Dünyasının çeşitli bölgelerine ait müzik, halk 
oyunları örneklerine yer verilen konserin ardın-
dan yine Türk kıyafetlerinden oluşan mini bir 
defile ile izleyenleri coşturdu. 

GATA

Yesevi Sanat Topluluğu, 22 Aralık 2010 tari-
hinde de GATA'da eğitim gören Kazakistanlı 
öğrenciler tarafından düzenlenen "Bağımsızlık 
Kutlama Programı"na  bir konserle katıldı. 

Üniversitemiz Kültür Merkezi içerisinde bulunan 
“Resimli Türk Dünyası Tarihi Müzesi” sanal tur 
uygulaması yapılarak web sitemize konuldu.  

Resimli Türk Dünyası Tarihi Müzesi, Kültür Mer-
kezi içerisinde 306 metrekarelik resim yüzeyine 
sahip, yuvarlak kubbeli bir salondan ibarettir. 
Salonun bu özelliği, tüm dünyaya yayılan Türk 
halklarının Taş Devri’nden günümüze kadar 
olan tarihini bir bütün olarak resimli bir panora-
ma şeklinde görmemize imkân sağlamaktadır.

Müzede ayrıca, Türk halklarının millî kıyafetle-
rinden; Azeri, Kazak, Türkiye, Kırgız, Özbek, 
Türkmen, Karakalpak, Saha, Tuva, Tatar, Baş-
kurt, Altay, Gagauz, Uygur, Çuvaş, Dağıstan 
halklarının giyim kuşamlarından örnekler de 
sergilenmektedir.

Ata Miras Kulübünden el sanatları sergisi 

Üniversitemiz öğrenci kulüplerinden Ata Mura 
(Ata Miras) kulübü tarafından kültür merkezi-

mizde 14-17 aralık tarihleri arasında  Kazak el 
sanatları sergisi açıldı. Göçebe hayata ait korjın 
(deveye giydirilen  bir tür keçe yük  torbası ), 
kımız kapları, keçe  kase kapları, keçe ayakka-
bı kapları ve yine keçe üzerine türlü işlemelerle 
göz dolduran küçük kilimler (sırmak) ziyaretçi-
lerin beğenilerine sunuldu.

Sergide değişik fakültelere mensup onbir öğ-
rencinin eseri teşhir edildi.

Göçebe hayata ait el sanatları örneklerinin gös-
terildiği sergi, ziyaretçileri zaman tünelinde kısa 
bir yolculuğa çıkardı.

Ahilik törenlerine katıldık Resimli Türk Dünyası 
Tarihi Müzesi sanal tur 
uygulaması 

Yesevi Sanat Topluluğu, Kırşehir'de 
düzenlenen 23. Ahilik Haftası 
Kutlamaları”na bir gösteri ile katıldı. 



“Dönemimizde Kazakistan-Türkiye İlişkileri ve Türk Dünyası” ki-
tabı, 2008-2010 yıllarında Kazakistan’ın Türkiye büyükelçiliğini 
yapan Bagdad Amreyev’in, görev yaptığı dönemde Türkiye ve 
Kazakistan’ın gazete ve dergilerinde kendisiyle yapılan röportaj-
lar ile kendisi, ülkesi ve Türk dünyasına ilişkin yazı ve haberleri 
içeriyor.

Kitabın arka kapağında, eserin özü sayılabilecek şu ifadelere yer 
veriliyor:

“Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri arasında en kapsamlı ve geliş-
miş ilişkiler tesis ettiği ülke olarak Kazakistan ön plana çıkmak-
tadır. Kazakistan, coğrafi konumu, doğal kaynaklarıyla da Tür-
kiye için gerçekten önemli bir ülkedir. Türkiye ve Kazakistan’ın 
son yıllarda dış politikalarında yaptıkları açılımlarla birlikte iki ülke 
arasındaki ilişkiler gün geçtikçe daha çok önem kazanmakta ve 
güçlenmektedir. İki ülke arasındaki ilişkiler, imzalanan stratejik 
ortaklık anlaşmasıyla doruk noktasına çıktı. 

Gelişen bu ilişkilerin Türk dünyasının birlik çabalarına da olum-
lu yansımaları olduğu görülmektedir. 2008 yılında Türk Dev-
letleri Parlamenter Asamblesi ve 2009 yılında Astana’da Türk 
Akademisi’nin kurulması kararlaştırıldı. 2010’da İstanbul’da 
gerçekleşen X. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi’nde de Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Devlet Başkanları Kon-
seyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, 
her ülkeden iki temsilcinin yer alacağı Aksakallar Konseyi ve 
Zirve Toplantıları Sekreteryası olmak üzere beş organ kuruldu. 
Tüm bu somut kararların alınmasında Kazakistan ve Türkiye 
aktif rol oynadılar.” 

Bagdat Amyerev, 2008-2010 yıllarında da Büyükelçi olarak ül-
kemizde görev yaptı. Bu görevleri sırasında, 2003 ve 2006 yıl-
larında ülkesinde yapılan Dünya ve Geleneksel dinî Liderler zir-
velerinde çalışma grubu başkanlığı yapmış. Medeniyetler arası 
diyalogların geliştirilmesine sağladığı katkılar nedeniyle Papa 
Benedist XVI tarafından kendisine madalya verilmiş. Ayrıca, 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. Yılı münasebetiyle 
madalya almış. Türkiye’de de kendisine “Ülkelerarası iletişime 
Hizmet Ödülü” verilmiş. 

Büyükelçilerin bizde ve dünyada örnekleri olduğu gibi, diploma-
tik tecrübeleri ve gözlemlerini kitaplaştırması takdirle karşılana-

Günümüzde Asya ülkeleri arasında Türkiye oldukça aktif arabulucu ve 
uzlaştırıcı olmaktadır. Bu açıdan bizim en yakın ortaklarımızdan biri olarak 
Türkiye’nin siyasi ağırlığı ve diplomatik gücü Asya için çok gereklidir.

Kazaklarda bir 
atasözü, "kıtlık 

döneminde yenen 
bir kuru ekmeğin 

lezzeti, hiçbir zaman 
unutulmaz" der. 

Bize zor dönemlerde 
Türkiye yardım 

etti. Bunu Kazak 
halkı hiçbir zaman 

unutmayacaktır.

Kazakistan Büyükelçisi Amreyev'den önemli bir eser:

“Dönemimizde Kazakistan-Türkiye 
İlişkileri ve Türk Dünyası” 
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ortaklarımızdan biri olarak Türkiye’nin siyasi ağırlığı ve dip-
lomatik gücü, Asya için çok gereklidir.

Son yıllarda Türkiye, Yakın Doğu, Orta Doğu, Güney 
Asya, Kafkas ve Balkan ülkelerinde, hatta Afrika’da ak-
tif roller üstelenerek bölgesel lider derecesini haklı olarak 
kazandı.

Herkesin birbirine bağlı olduğu dünyada Türkiye, gele-
neksel ve evrensel değerleri bir arada başarılı bir şekilde 
yürütebilmektedir. Günümüzde bir çok Müslüman ülkenin 
millî kimliğini aradığı koşullarda Türkiye, örnek ülke niteli-
ğindedir.”

Ülkesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Ülkemiz eski Sovyet coğrafyasında, kendi pozisyonunu 
oldukça güçlendirdi.  Asya kıtasında etkili ve ağırlıklı siya-
si faktöre dönüştü. Hızlı bir biçimde Avrupa’ya doğru yol 
inşa etmektedir. Günümüzde Kazakistan, daha önce hiç 
görülmedik ve ahenkli bir biçimde gelişmekte olan, çok 
uluslu ve inançlı toplumun dünyadaki parlak bir örneğine 
dönüşmektedir.”

Türkiye Büyükelçiliğinin ilginç bir arka planı olmuş:

“Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye tayinimden önce bana, 
'12 yıldır dış ülkelerde bulunuyorsun, artık evine dönme-
nin zamanı geldi' diyerek beni Mısır’dan Kazakistan’a ça-
ğırdı. Kazakistan’a geldikten sonra ise bana Türkiye’deki 
elçilik görevine tayin edildiğimi bildirdi. Ben şaşkınlıkla, 
Sayın Cumhurbaşkanım, siz bana artık evine, yurduna 
dön dememiş miydiniz? diye sorunca, Cumhurbaşkanı-
mız, 'Türkiye de senin bir evindir' cevabını verdi.”

Ve sözlerine şu cümleyi ekliyor:

“Toplam 12 sene Arap ülkelerinde diplomatik görevlerde 
bulundum. Fakat her zaman gönlümde Türkiye vardı.”

Türkiye-Kazakistan dostluğuna dair güzel bir değerlendir-
mede bulunuyor:

“Kazaklarda bir atasözü, ‘kıtlık döneminde yenen bir kuru 
ekmeğin lezzeti, hiçbir zaman unutulmaz’ der. Bize zor 
dönemlerde Türkiye yardım etti. Bunu Kazak halkı hiçbir 
zaman unutmayacaktır.”

“Dönemimizde Kazakistan-Türkiye İlişkileri ve Türk Dünyası” 
isimli kitabın yayın Koordinatörlüğünü Ashkat Dautov, Edi-
törlüğünü Abdulvahap Kara yapmış. 

Kendilerini tebrik ediyor, gerek başarılı diplomatik dönemi ve 
gerekse bu eseriyle ülkemizde “hoş bir sada” bırakan Bag-
dat Amreyev’e yeni görev yerinde başarılar diliyoruz.

cak bir husus. Amreyev de eser 
sahibi diplomatlardan. Tanıttığı-
mız kitabın yanı sıra, “Kazakis-
tan ve Suudi Arabistan”, “Arap 
Hükümdarları” ve “Doğu ve Batı: 
Küreselleşmenin Zorlukları” adlı 
kitapları yayımlanmış. 

Kitapta diplomasiyle, Kaza-
kistan-Türkiye İlişkileriyle ilgili 
önemli tespitlerde bulunuyor 
Bagdat Amreyev. 

“Diplomaside görev yaptığın 
ülkeyi ve halkını sevmek çok 
önemlidir. Uzun yıllara dayalı 
diplomatik tecrübem dolayı-
sıyla, kişisel faktörlerin devlet-
ler arasındaki karmaşık mese-
lelerin çözümünde önemli rol 
oynadığına ait örnekler verebi-
lirim. Netice itibariyle diplomat, 
iki devlet savaş hâline geçse 
bile, o ülkenin halkına olan 
saygısını kaybetmemelidir. 
Diplomatlar, tüm ümitlerin kay-
bolduğu durumlarda halklar ile 
devletler arasındaki arabulu-
culuğun son güvencesidirler.”

Türk dış politikasını, bir Kazak 
gazetesi olan Aykın’a şöyle de-
ğerlendiriyor:

“Günümüzde Asya ülkeleri 
arasında Türkiye oldukça aktif 
arabulucu ve uzlaştırıcı olmak-
tadır. Bu açıdan bizim en yakın 

Büyükelçilerin bizde ve dünyada örnekleri olduğu gibi, 
diplomatik tecrübeleri ve gözlemlerini kitaplaştırması 
takdirle karşılanacak bir husus. Amreyev de eser sahibi 
diplomatlardan. 
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“Âlemşümul Şahsiyet” adlı eser, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in dünya barışı-
nı esas alan âlemşümul faaliyetle-
rini etraflıca ele alıp anlatmaktadır. 
Eserde Avrasya coğrafyasındaki 
aydınların Nazarbayev hakkında 
yazdıkları makaleler bir araya geti-
rilip okuyuculara sunulmuştur. 

Nursultan Nazarbayev’in 70. yaşı-
nı doldurması münasebetiyle ka-
leme alınan eserde makaleler Ka-
zakça ve Türkçe olarak basılmıştır.

Nursultan Nazarbayev hakkında makale yazan Türk Dünyası 
aydınları ve siyasetçileri arasında Türkiyeli birçok aydına da 
yer verilmiştir. Türkiyeli aydınlardan ve siyasetçilerden;  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye 
Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başba-
kan Yardımcısı Milletvekili Bülent Arınç, Milletvekili Prof. Dr. 
Mehmet Sağlam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman 
Horata, Ahmet  Yesevi Üniversitesi Rektör I. Vekili Prof. Dr.  
Mahir Nakip, Kazakistan Süleyman Demirel Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Muhammet Akdiş, TİKA Başkanı Musa Kulak-
lıkaya gibi daha pek çok siyasetçi ve aydının eserde makale-
lerine yer verildi. 

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı ve Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, eserde yer alan 
makalesinde, bugün Kazakistan’ın Orta Asya’daki bağımsız 
Türk devletleri içerisinde en istikrarlı, müreffeh ve yıldızı en iyi 
parlayan ülke olduğunun altını çizip; Kazakistan’ı bu duruma 
getirenin elbette kaptan köşkünde oturan, ülkeyi en güzel 
şekilde sevk ve idare eden büyük lider cumhurbaşkanı Sa-
yın Nazarbayev olduğuna dikkat çekerek meşhur bir Kazak 
atasözüne atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamlamış: “Yü-
rüyen insan yolun hakkından gelir. Yürümeyen, düşünmeyen 
insan, toplum olma vasfını yitirir.” Bugün Kazakistan Sayın 
Nazarbayev’in liderliğinde, 2030’a ve geleceğe doğru hızla 
koşmaktadır.

Üniversitemiz öğretim üyelerinin ortak çalışmasına en güzel örnekler-
den birisi olan Biyolojik Terimler Sözlüğü yayımlandı. 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Turan 
Akay başkanlığında bir yıldan beri yürütülen çalışma sonunda, Biyo-
loji Bölümünden Doç. Almagül K. Ubaidullaeva, İngilizce Bölümün-
den Doç. Kuanışbek B. Urazbayev’in Kazakistan’da kendi alanında 
bir ilk olan Türkçe, Kazakça, Rusça, İngilizce dillerinde hazırladıkları 
Biyolojik Terimler Sözlüğü, üniversitemiz matbaasında basıldı. Redak-
siyonu Tıp Fakültesinden Prof. Dr. İbrahim Ağaoğlu Işıkov tarafından 
yapılan sözlük 324 sayfadan ibaret olup, her dil için 4000 civarında 
olmak üzere toplam 16 000’den fazla madde içermektedir. Konuyla 
ilgili öğrenci ve öğretim elemanlarına dağıtılacak olan sözlük, Kazakis-
tan’daki büyük şehirlerin kütüphaneleriyle, Biyoloji Bölümü bulunan 
üniversitelerin kütüphanelerine de gönderilecektir. Öğretim üyelerimizi 
kutlar, ortak çalışmaların devamını dileriz.

Biyolojik Terimler Sözlüğü yayımlandı

“ÂLEMŞÜMUL ŞAHSİYET” adlı eser okuyucularla buluştu
Prof. Dr. Horata: Kazakistan, Nazarbayev’in liderliğinde 2030’a ve geleceğe 
doğru hızla koşmaktadır.
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ÜNİVERSİTEMİZDEN 2011’DE  
ULUSLARARASI TOPLANTILAR

Kazakistan’ın bağımsızlığa kavuşmasının yirminci yıldönümü dolayısıyla üniversitemiz Rek-
törlüğünce uluslararası toplantılar düzenleniyor. 

KAZAKİSTAN’DA DİN EĞİTİMİNİN GELECEĞİ VE 
SORUNLARI SEMPOZYUMU
Kazakistan halkı tarafından dinin daha iyi ve sağlıklı bir şekilde öğrenilmesine, din eğitimi ve 
kültürü seviyesinin yükselmesine, Kazakistan’ın çağdaş bir toplum olarak dünyadaki yerini 
almasına katkıda bulunmayı amaçlayan Din Eğitimi Sempozyumu, 6-9 Nisan 2011 tarihle-
rinde yapılacak. Sempozyumda, Kazakistan’da din eğitiminin geçmişi ve şimdiki durumu, din 
eğitimi ile ilgili kurumlar, din eğitiminin genel eğitim sistemi içindeki yeri ve geleceği tartışı-
lacak. Bu sempozyum, Kazakistan’da din eğitimi konusunda ilk sempozyum olacak. Sempoz-
yum, üniversitemiz ile Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Din İşleri Dairesi tarafından 
gerçekleştirilecek.

Sempozyumun ana konuları olarak; Kazakistan’da Din Eğitiminin Geçmişi, Kazakistan’da 
Günümüz Din Eğitimi, Kurumlar ve Sorunlar, Kazakistan’da Din Eğitimi Veren Kurum-
lar, Kazakistan’da Din Eğitiminden Sorumlu Kurumlar ve İşleyiş Tarzı, Kazakistan’da Din 
Eğitimi Veren Kurumların Yapılandırılması, Kazakistan’da Din Eğitiminin Geleceği: Teorik 
Açıdan Öneriler ve Kazakistan’da Din Eğitiminin Geleceği: Pratik Açıdan Öneriler belirlendi.

Din eğitimi sempozyumu ile ilgili geniş bilgi için: 

www.kazakistanbilim.net

IV. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ 
Dünya Türkologları arasında bilgi alışverişini, iş birliğini, tanışma ve dayanışmayı hedef 
seçen üniversitemiz, Türkoloji toplantılarının dördüncüsünde, Türk Dilbilimi, Türk Dünyası 
Edebiyatları, Türk Halk Bilimi, Türk Sanatları, Türk Tarihi, Türk Arkeolojisi, Türk Etnolojisi, 
Türk Düşünce ve İnanç Tarihi konuları ele alınacak.

Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya ve Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden genç Türkologların yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden de ilim adamla-
rının katılması öngörülen IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Türkistan Merkez yerleşkede 
bulunan Kültür Merkezi’nde 13-14 Mayıs 2011’de yapılacak ve iki gün sürecek. 

Türkoloji Kongresiyle ilgili geniş bilgi için: 

www.yesevi.edu.tr/turkolojikongresi






