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Өкілетті кеңес төрағасы 
Мұса Йылдыз құттықтау сөз 
сөйлеп алдағы жұмыстарға 
сәттіліктер тіледі. Одан соң 
университетіміздің ректо-
ры Болатбек Абдрасилов 
жиналғандарды Жастар жы-
лымен құттықтап, негізгі 
көрсетілетін қолдауларды 
тілге тиек етті.
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қазақстан - түркия 
телекөпірі

білек сыбанар сәт 
келді

3  Б е т т е

«Қараңғы қазақ көгіне 
өрмелеп шығып күн болам, 
Қараңғылықтың көгінде күн 
болмағанда кім болам»,-деп 
Сұлтанмахмұт Торайғыров 
өз заманында күн болып 
жарқырауды қаласа енді XXI 
ғасырдың  жастары елінің  
көгінде жарқыраған жұлдызы 
болу керек.  2019-жылды жастар 
тарих беттеріне   ерекше бояу-
мен жазып қалдырары ақиқат.

 Қазақ тіліндегі дыбыстар-
ды зерттеуге ғұмырын арнаған 
Ә.Жүнісбектің баяндамасы ла-
тын әліпбиінің түркі дүниесінде 
қолданылу жайы болды.  «Әрбір 
түрік мемлекеттері өздерінше 
латынға көшіп жатыр. Бірақ бір-
біріміздің жазуымызды оқуға 
мүмкін болмай тұр. Бүгінде 
ғалымдар өзара бір пікірге келіп, 
ортақ түркі латын әліпбиін бекітуді 
ұйымдастырып отырмыз. Онда әріп 
таңбалар саны 34. Бұл кез келген 
түркі халқының оқуына әрі жазуы-
на да ыңғайлы. Сондай-ақ замана-
уи техниканың, яғни компьютердің 
перне тақтасына да икемді.  

ХХ ғасырдың жиырмасын-
шы жылдары түрік ағайындар 
латын әліпбиіне өтіп кетті де, 
біз саясаттың әсерінен қалып 
қойдық. Түрік ағайындар еуропа 
үлгісімен, біздер кирилмен жазуды 
пайдаланудамыз. Бұл уақыт өте 
тілдің бір-бірінен алшақтап, тіпті 
жоғалып кетуіне соқтырады. Міне 
осындай бір-бірінің әліпбиін оқи 
алмайтын тығырықтан шығу үшін 
«Ортақ түрік әліпбиі» дегенді бас-
тама ретінде көтеріп отырмыз», 
– деп, жалпы түркі жұртына ортақ 
маңызды мәселені сөз етті. Конференцияға университетіміздің 
вице-президенті Ж. Томар, Дайындық факультетінің деканы        
А. Гүнгүр, Ахмет Ясауи кітапханасының координаторы Ж.Аслан, 
Түркология ҒЗИ-ы қызметкерлері, филология факультетінің түркі 
дүниесінен келген оқытушы-профессорлары мен студенттері 
қатысып, телесұхбат арқылы ой бөлісті. 

Түркілік проблема болған латын әліпбиі жөнінде университеттің 
вице президенті Женгиз Томар, ғалымның ойларымен келісетінін 
және ғалымға қолдау жасайтынын мәлімдеп, профессор 
Ә.Жүнісбекке алғыс білдірді.

Түркология 
ғылыми-зерТТеу инсТиТуТы

ТҮРкІ ДҮНиЕсІНДЕГІ оРТақ әлІпБи
Түркология ғылыми-зерттеу институтының ұйымдастыруымен таяуда институт залында «Түркі дүниесіндегі ортақ 

әліпби» тақырыбында телеконференция болып өтті. конференцияда осы тақырып бойынша бірнеше жыл еңбек еткен 
белгілі тіл маманы А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері, ф.ғ.д., профессор Әлімхан 
Жүнісбек баяндама жасады. 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде өткен кездесу барысында Арыстанбек 
Мұхамедиұлына оқу орда басшысы Болатбек Серікбайұлы Қазақстан  
Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен жергілікті 
басқару органдары тарапынан жүргізіліп отырған гранттық жоба-
лар шеңберіндегі университет ғалымдарының атқарған ғылыми-

практикалық жұмыстарының нәтижесімен таныстырды.
Сондай-ақ, аталмыш кездесуде министр, университетіміздің 

Археология музейін тамашалады. Сығанақ, Шарапкент, Қарашық, 
Сауран, Отырар қалашықтары мен Қарасүйір, Бағаналы сияқты 

қорымдардан табылған құнды жәдігерлермен танысты. Онда VIII-
XVI ғғ. тиесілі құнды металдардан жасалған ақша, тиын, әшекей 
бұйымдар мен XIII-XVI ғғ. тиесілі еңбек құрал-саймандары, 
керамикалық ыдыс-аяқтар көрсетіліп, тарихи жәдігерлер жайында 
кең мағлұматтар берілді.

Университет ректоры Қызылата, Өгізтау, Мыңтөбе сияқты әлі 
жеткілікті дәрежеде зерттеуді қажет ететін, келешекте берері 
мол нысандардың қазба жұмыстарын жүргізу туралы оқу 
ордамыздың археолог ғалымдарының бастамалары жөнінде 
де ҚР Мәдениет және спорт министрімен пікір алмасты.

Қазақстан Республикасы Президентінің «Ұлы  даланың жеті  
қыры»  мақаласы  шеңберінде университет суретшілерінің 
Мәдениет орталығында ұйымдастырған тақырыптық сурет 
көрмесін үлкен қызығушылықпен тамашалаған министр әрбір 
суретке жеке-жеке мән берді.

Ерекше атап өтетін маңызды мәселенің бірі ретінде, ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің Ғылым қоры гранты есебінен 
университет мамандары тарапынан шетелдік саяхатшыларды 
тарту арқылы ішкі туризм әлеуетін арттыруға, перспективалық 
бағыттарды айқындауға, аймақтың туризм саласын дамытуға 
бағытталған жобалар министрдің назарына ұсынылды. Аталған 
жобалар шеңберінде университеттің Стамбұл, Ташкент, Алма-
ты және Шымкент қалаларында туристік офистері ашылатын 
болады. Түркия және өзге де шетелдік саяхатшыларды тарту 
мақсатында, Өзбекстанның Самарқан, Хиуа, Бұхара, Ташкент 
сияқты халықаралық туристік орталықтарына келіп жатқан Еу-
ропа, Азия және Америка құрлықтарының саяхатшыларына 
Түркістан өңірінің тарихи құндылықтары, табиғи әсем жерлері 
мен мәдени өзгешелігін танытуға мүмкіндік беретін қол жетімді 
туристік пакеттер дайындау жоспарлары да айтылды.

Кездесу барысында университетіміздің ректоры                           
Болатбек Абдрасилов, Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына 
университеттің спорт саласындағы жетістіктері, әсіресе 

бокс, дзюдо, таэквондо сияқты спорт түрлерінде мемлекетіміздің 
мақтанышы, бетке ұстар саңлақтары спортшы-студенттеріміз тура-
лы мәлімет берді.

министр университет музейін үлкен 
қызығушылықпен тамашалады

Түркістан облысына арнайы  жұмыс сапарымен келген  Қазақстан  республикасының мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек мұхамедиұлы Қожа Ахмет ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің ректоры, профессор                 
Болатбек Абдрасиловпен кездесті.

Алдағы уақытта өт-
кізілетін  Түркі әлемінің 
с а м м и т і , ф е с т и в а л ь ,  
конференцияларға дайындық 
барысы талқыға салынды. 

маңызды мәселелер 
алаңы
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Баршамызға Тәуелсіз 
Қазақстанның гүлді белестерін-
де өзіндік із қалдыру бақыты 
бұйырсын! Жастар жылы 
құтты болсын, достар! Осы 
орайда университетіміздің 
бізге, жастарға жасап отырған 
жағдайын айтып өтуіміз керек. 
Біздің оқу ордамызда білім алуға 
барлық жағдай жасалынған. 

ел ертеңі - жалынды 
жастар
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Жиын. Оқу ордамыздың  Жоғары медициналық 
білімінен кейінгі  білім беру институтында  ректор  Болатбек 
Абдрасиловтың  қатысуымен жиын өтті. Басқосуға оқытушы-
профессорлар құрамы мен қызметкерлер қатысты. Универ-
ситет басшысы Болатбек Серікбайұлы Жоғары медициналық 
білімінен кейінгі білім беру институтына ректор кеңесшісі 
Тұрлыбек Искаков жетекшілік  ететінін айтты. 

***
Әдеби кеш. Университет кітапханасында ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған әдеби-сазды кеш 
өтті. Шараның өтуіне кітапхана жанынан құралған «Рухани-
ят» жалынды жастар клубы мен облыстық «Рухани жаңғыру» 
жобалық кеңсесі мұрындық болды.

Кеш «Есіңе мені алғайсың…»-деген тақырып аясында өрбіп, 
жастардың мұзбалақ ақынға деген құрметін көрсетуді мақсат 
еткен. Іс-шара барысында ақынның ел жүрегінен орын алған 
өлеңдері оқылып, қойылымдар және Мұқағали өлеңдеріне 
жазылған әндермен әрленді. Университетіміздің жас ақындары 
да өз шығармаларымен ел ықыласына бөленді. 

***
кездесу. Білім ордамызда «Саналы ұрпақ» жобалық 

кеңсесінің жиыны өтті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің 
жетекші мамандары баяндама оқыды. Шараға білім беру 
орталықтарының басшылары мен аймақтық «Саналы ұрпақ» 
жобалық кеңсесінің жетекшілері қатысты. 2020 жылға дейін 
тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты түбегейлі жоюды ба-
сты назарға алды. Университет жанынан құрылған «Саналы 
ұрпақ» жобалық кеңсесінің жетекшілері оқу ордамызда сы-
байлас жемқорлыққа жол бермеу үшін жұмыстар атқарылып 
жатқандығын жеткізді.

***
спорт. Шымкент қаласында V Республикалық жазғы спар-

такиада және ересектер арасындағы Қазақстан чемпиона-
ты ойындары өтуде. Осыған орай оқу ордамыздың атынан 
11 спортшымыз қатысып, бақ сынауда. Бүгінгі еркін күрестен 
өткізіліп жатқан сайысқа түрлі салмақ дәрежесінде сынға түскен 
спортшыларымыз жеңіс үшін барын салды. Төгілген тер мен, 
артылған сенім ақталып, әйелдер күресінен Дариға Әбен 59 кг 
екінші орынды иеленді. 

***
Жыр кеші. Жуырда университетімізге  ақын Ербол 

Бейілхан арнайы ат басын бұрды. «Айдидар» атты әдеби 
кеш ұйымдастырылды.  Өнер факультетінің студенттерінің 
қатысуымен, оқытушы Асылзат Өтжанқызының зор ықпалының 
арқасында кеш қызықты өтті. Көрермендер  кештен  рухани азық 
алып, бір серпіліп қайтты.  Кеш барысында  Ербол ақын  жыр-
шумақтарын оқыды. Осындай тамаша кешті өткізуге мұрындық 
болған университет президенті Болатбек Абдрасиловқа алғыс 
айтты.  

Таяуда  Eлбасы Н.Назарбаев «Жастар жылының»  ашылуы 
барысында өткен жиында Түркістан облысына ерекше назар ау-
дарды. Мемлекет басшысының ұсынысын жастар тың серпінмен 
қабылдады.  Осы орайда  Н.Әбішұлы жалпы жастардың киелі 
шаһардың құрылыс жұмыстарына еңбек сіңіру қажеттігін атап айт-
ты. «Қазір бүкіл Қазақстанда ауқымды құрылыс жұмыстары жүріп 
жатыр. Үйлер, зауыттар салынуда. Біздің жас кезімізде, студент 
кезімізде арнайы студенттер отряды деген болатын. Демалыс 
кезінде жұмыс істеп, қомақты ақша табатынбыз. Осыған байла-
нысты құрылыс жұмыстарына жастарды тартуды тапсырамын», - 
деді Мемлекет басшысы. Елбасы  Түркістан облысының орталығы 
Түркістан қаласында  құрылыс қарқынды жүріп жатқандығын 
жеткізді. «Түркістан облыс орталығы ретінде таяу жылдары үлкен 
қала болады деп отырмыз. Оның құрылысына жастар атсалысуы 
керек. Үкімет облыс әкімімен бірлесіп, бұл мәселені бақылауға 
алуы тиіс»- деді.  Бүгінде Елбасының ұстанымын үлгі тұтқан жа-
стар Түркістан облысының құрылысына, өңірді гүлдендіруге 
атсалыспақ. 

еліміздің  дамуы - елбасы назарында!

апТа айшықТаРы

Университет президенті 
Болатбек Абдрасилов универ-
ситетте білімгерлер игілігі үшін 
атқарылып жатқан іргелі істер 
жайында баяндады.  Алдағы 
уақытта өткізілетін  Түркі 
әлемінің саммиті, фестиваль,  
конференцияларға дайындық 
барысы талқыға салынды. 
Дуальді оқыту бағытындағы 
(КТЗ) өндіріспен білімді 
ұштастыру,  студенттерді 
«Ясауи» олимпиадасына 
қатыстыру сынды  өзекті 
мәселелер назарға алынды. 
Оқу ордамыздың білім са-
пасын арттыру мақсатында 
ректорымыз  Болатбек 
Серікбайұлы  ұжымды  бірлесіп 
жұмыс жасауға шақырды. Оқу-
әдістемелік ісі жөніндегі вице-
президент  Өмірбек Үмбетов 
ағымдағы оқу жылындағы 
қысқы сессия қорытындысын 
баяндады. Оқу үдерісіне за-
манауи әдістер мен білім 
берудің жаңа технология-
ларын енгізу нәтижесінде 
қысқы сессия қорытындысы 
бойынша білімді бағалаудың 

объективтілігі артты. Өткен 
жылмен салыстырғанда білім 
алушылардың университет 
бойынша үлгерімі 83%-дан 
89%-ға өсті. Жаз айларын-
да академиялық қарызы бар 
білім алушылардың саны 2147 
болса, соңғы қысқы емтихан-
дар қорытындысы бойынша 
олардың саны 458 болды. 
Университетте «таза емти-
хан» интернет сауалнамасы 
жүргізілді және оның нәтижесі 
бойынша іс-шаралар жасал-
ды.  Негізгі білім көрсеткішін 
слайд арқылы көрсетті.      
Ғылыми-зерттеу істері 
жөніндегі вице-президенті  
Камалбек Беркімбаев  ғылым 
саласын дамыту мәселелері 
жайлы  ойларын ортаға сал-
ды. Ғылым саласы бойын-
ша, PhD докторанттардың 
диссертациялары мен 
қорғау үрдістеріне қатысты 
ғылыми жетекшілерінің, 
к а ф е д р а л а р д ы ң 
жауапкершілігін артты-
ру мәселесі қаралды. 
Университеттің ғылыми 

журналдарының мәртебесін 
көтеру туралы шешім 
қабылданды. Елбасының жас 
ғалымдарға арнап ғылыми-
зерттеу және стартап жоба-
ларды дамыту мақсатында 
қаржы бөлінетінін жариялаған 
болатын. Осыған орай жас 
ғалымдардың тиісті гранттық 
конкурстарға белсенді 
қатысып, жобалар ұсынуы 
ерекше атап өтілді. Шамамен 
150 университет ғалымдарын 
арнайы бағдарламалар 
арқылы ағылшын тіліне оқыту 
жоспарланды.

Студенттік асханадағы 
комплексті тамақ бағасы 300 
теңгеден   «Жастар жылы» бо-
лып жариялануына байланы-
сты 250 теңгеге  төмендетілді.

Университеттің 729 қосалқы 
қызмет персоналының,  
жалақысы көтерілді.

Ғылым кандидаттары, 
PhD, ғылым докторларына 
үстемақы мөлшері 1,5 есе арт-
тырылды. 

яу-ақпарат

Маңызды Мәселелер алаңы
Жуырда оқу ордамызда сенат отырысы өтті. маңызды мәселелер ортаға салынды.  

Жиын барысында  кафедра меңгерушілері мен барлық құрылымдық бөлім басшылары өз 
ұсыныстары мен пікірлерін ортаға салды.

Жиынға Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті Өкілетті 
Кеңесінің төрағасы Мұса Йылдыз (Түркия), 
Университет ректоры Болатбек Абдрасилов, I 
вице-президент Женгиз Томар, Қазақстанның 

Стамбұл қаласындағы консулы Асылбек 
Сыдықов (Түркия), «Гази» университетінің 
ректоры Ибрахим Услан (Түркия),Түркістан 
облыстық Жастар орталығының басшысы 
Береке Дүйсебеков (Қазақстан),«Мармара» 
университетіндегі Түркология институтының 
директоры Окан Ешил От (Түркия) қатысты. 
Телекөпірді университет докторанты, ақын-
журналист Серік Сейітман жүргізді .

 Өкілетті кеңес төрағасы Мұса Йылдыз 
құттықтау сөз сөйлеп алдағы жұмыстарға 
сәттіліктер тіледі. Одан соң университетіміздің 
ректоры Болатбек Абдрасилов жиналғандарды 
Жастар жылымен құттықтап, негізгі көрсетілетін 
қолдауларды тілге тиек етті. Оның ішінде 
студенттік асханадан ендігі кезекте білімгерлер 
250 теңгеге комплексті тамақ ішетін бола-

ды. Және де стартап жобаларға байланыс-
ты жастарды қолдау негізінде іс-шараларға 
бөлінетін қаржы көлемінің де ұлғайғандығын 
жеткізді. Және де бүгінгі күнге дейін оқу орда 
жатақханаларының көбінде құрал-жабдықтары 

мен төсек орындары жаңартылды. Бұл игі іс 
алдағы уақытта да жүзеге асатын болады. 
Сондай-ақ жөндеу жұмыстары да қолға алы-
нып, сыртқы бейнелері ретке келтірілетін бола-
ды.

Телекөпірде I Вице-Президент Ж.Томар, 
жастарға үлкен қолдау көрсете отырып, 
ондағы жауапкершілікті де екі есе сезіндіру 
қажеттігін жеткізді. Сонымен қатар Түркістан 
облыстық Жастар орталығының басшы-
сы Береке Дүйсебеков, Түркістанды түлету 
түркі жастарының қолында деген ұранды 
алға тартып, алдағы уақытта өткізілетін 
барлық іс-шараларда жастарды белсенді 
болуға шақырды. Телекөпір соңы универси-
тет өнерпаздарының дайындаған  концерттік 
бағдарламасына ұласты. 

қазақстан - түркия телекөпірі
Жуырда Түркі дүниесі жастарының басын бір арнада қосып телекөпір өткізді. онда Түркия 
мемлекетінде Түркі дүниесінің жастары бір-бірін құттықтап, ізгі бастамаларға ақ жол тіледі. 
Шара шымылдығы  екі елдің әнұранымен түрілді. 

жасТаР жылы: жаңа МҮМкІНДІкТЕР
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жасТаР жылы

жастарға не керек?білек сыбанар сәт келді

Студ е нттер  б ет i
ауДиТоРия

2019 жыл елімізде жаңа 
бетбұрыстар мен толағай 
табыстардың жылы боларына 
сенім мол. Себебі, бұл жыл «Жа-
стар жылы». Кез келген дамыған 
немесе дамушы елдің тарихына 
көз жүгіртер болсаңыз қай кезде 
де жастар бүтін бір мемлекеттің  
негізгі қозғаушы күші болған. 
Дамыған 30 ел қатарынан табы-
луды көздеген қазақ елі үшін де 
біздің, яғни жастардың атқарар 
рөлі ерекше. Ал, сол рөлді та-
рих беттерінен ойып тұрып орын 
алардай етіп орындау үшін бізге 
не керек? Не жетіспейді? Қай 
бағытта қызмет атқарған жөн? 
Саралап көрейік.

Ең алдымен, бүгінгі жастарға 
тәуекелшіл болған жөн. Ойға 
алған дүниені, қолға алуға 
жасқанып, мидың шекарасы-
нан аспай қалып жатқандары 
қаншама?! «Құр жүргенше, 
бірнәрсе жасайық. Бір бизнес-
пен айналысқым келеді. Мына-
дай ойым бар»- деп, кейін көз 
қорқақтығына салып «қой, оны 
жасау үшін анау керек, мынаны 
таба алмаймын»- деп жүргенде, 
басқа біреудің дәл сол дүниені 
жасап, нанын жеп отырғанын 
көресің. Сол кезде «ой оның 
ақшасы бар ғой, таныстары көп 
қой» ― деп сылтауратқанша  
«Мен тәуекелге салып, іске 
кіріскенімде менде осындай 
жетістікке жетер ем ғой» ― 
деп ойлану керек. Сонда ғана 
өзіңізге қажетті сабақ алып, 
талпынысыңыздың оянуына 
өзіңіз себепші боласыз. Қазақ 
«Тәуекел түбі желқайық, өтесің 
де кетесің» ― деп бекер айтпай-
ды. Құласақ та, нардан құлаудан 
жасқанбауымыз қажет.

Екіншіден, бәсеке. 
Бақталастық пен бәсекелестіктің 
ара жігін айырып, өсемін деген 
жақыныңды көре алмай емес, 
«менде өсемін, менде өз жолым-
ды табамын» ― деген оймен 
қызмет жасау маңызды. Бәсеке 
бар жерде сапа болады. Ал, са-
палы дүние ешқашан өз құнын 
жоғалтпақ емес.

Келесі, барлық нәрсеге 
немқұрайлылық. Мысалы, өзіміз 
күнделікті қарайтын инстаграмм 
әлеуметтік желісіндегі вайн жан-
ры. Елімізге 3-4 жыл көлемінде 
келіп, бүгінгі күні үлкен фанба-
засын қалыптастырып үлгерді. 
Аталмыш жанрды алғашқыда 

менсінбей қарағандар аз емес. 
Ал, «Жастар жылының» ашы-
лу салтанатында Елбасының 
алдында сөз сөйлеп, өздерінің 
болашақтағы жоспарларымен 
бөліскендер қатарында кімдер 
болды? Таныдыңыздар ма? 
Әрине, таныдыңыздар. Олар сіз 
бен біз тіркелген Yuframe, Xa-Xa 
Show секілді инстапарақшалар. 
Өздерінің іске адалдығының, 
немқұрайлы қарамауының 
арқасында 18 миллион халықты 
ауызына қаратып, бүтін елдің 
болашағына айналды. Ал, сіз 
неге іске кіріспедіңіз?

Тағы бір жетіспейтін нәрсе, 
берілген мүмкіндікті пайдалан-
бай, өз құқымызды білмеуіміз. 
Ата Заңымызда «Біздің негізгі 
байлығымыз – халық» делінген. 
Демек, елдің байлығы халық 
болса, сол байлықтың негізгі 
көрінісі – жастар. Сол үшін де, 
біз өзімізге мемлекет көрсеткен 
қолдауды барынша пайдала-
нып, ойымызға алған істі соңына 
дейін жеткізуіміз керек. Бүгінгі 
күні елімізде жастарды қолдау 
мақсатында қолға алынған жо-
балар жетерлік. Солардың бірі, 
әрі бірегейі «Шағын және орта 
бизнесті қолдау» бағдарламасы. 
Аталған бағдарламаны өз 
деңгейінде қолдана алсақ айқын 
мақсатыңызға жетер, даңғыл 
жолыңыздың ашыла түсері 
сөзсіз. 

Айтылар болса, бізге 
жетіспейтін дүниелер көп. Біз өз 
кемшілігімізді өзімізден іздеуге 
емес, біреудің қателігінен деп 
қарастыруға құмармыз. Өз за-
мандастарымнан сұрағанымда 
да, бұған анық көзім жетті. Бірі 
шығармашылық еркіндіктің 
жетіспейтінін, терең білімнің 
қажеттілігін айтса, енді бірі 
жалаң сөз бен жалған ұранның 
көптігін алға тартты. Десек 
те, бұл нәрсенің барлығын 
өз құқығыңды біліп, берілген 
мүмкіндікке немқұрайлы 
қарамай, бәсекелестікті сапаның 
өсуі үшін пайдаланып, тәуекелге 
бел буу арқылы жеңіп өтуге бо-
ларын біліңіз. Сіздің ойыңыз бен 
қолыңызға ешкім де шектеу қоя 
алмайды.     

Досхан ТӨлегеноВ
 4-курс студенті

Кеше, бүгін, ертең деген тарихи сәттерді 
құраушы жастар. Кешегі күнде Мағжан Жұмабаев  
- Мен жастарға сенемін,-деп егемендікке қол созу 
жолында намысты ұл-қыздарды тәрбиеледі. Ал 
бүгінде Елбасымыз Н.Назарбаев: Қазіргі заман 
бой жарыстыратын заман емес, ой жарысты-
ратын заман дей отырып осы жылды толықтай 
жастардың игілігіне арнауды тапсырды. Бұл орай-
да таразы басын тең ұстауымыз аса қажет. Алма 
піс, аузыма түс дейтін қасаң көзқарастан арылуы-
мыз керек.  Жоспар бойынша жүрер бағытымыз 

айқындалып үлгерді. Жастар да соған лайықты 
халыққа, мемлекетімізге білімінің, еңбегінің 
жемісін көрсетіп кірпішіміз болып қалануы 
тиіс. Қолдау барда өсіп, өркендеп өзгелермен 
тереземізді теңестіруге мүмкіндіктер туындайды. 
«Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан 
болсын» елі үшін қызмет еткен жастарға мемле-
кет те өз сыйын аяған емес. Әлеуметтік желіні, 
телеарналарды ашып қалсақ Жастар жылынан не 
күтеміз, қандай жағдай жасайды, не өзгереді, де-
ген үн қатуларды жиі естейміз. Сыйға сый, сыраға 
бал жастар аталған қолдаулардың қарымтасын 
қайтара ала ма? Не алады емес бірінші не бере 
алады. Жамалмаған жыртығымызға жамау болса 
міне сонда ғана таразының басы теңесер еді. Әлде 
берген қолым алағанның кебін киеміз бе? Қазіргі 
таңның өзінде жастарды жұмыспен қамту, баспа-

намен қамтамасыз ету,  арнайы шәкіртақылар 
тағайындау жұмыстары басталып кетті. Тіпті ән-
шашу, ойын-сауықтық бағдарламамен Жастар 
жылын атап өтіп жатқан аймақтардың қарасы 
көп. Басты міндет ұсынылған мүмкіндіктерді  
қалт жібермей уақытында пайдаланған жөн. 
Мүмкіндікті тиімді қолдана білген жастар арқылы 
еліміз жаһандану көшіне ілесіп, алпауыт елдердің 
тасасында қалмай алға ілгерлейді. Жаһандық 
біліммен иық  тіресу  жастардың еншісінде. 
Білекті сыбанып қойып ойға алған тың идияларды 

жүзеге асырып, кенжелеп қалған тұстарымыздың 
дамуына жастар ат салысса нұр үстіне нұр бо-
лары айқын. Жастар жылында жасалатын оң 
мүмкіндіктер елімізді одан әрі жандануына бір 
табан жақындатады. Жастардың құлағына алтын 
сырға лайым жемісті жыл болғай. «Қараңғы қазақ 
көгіне өрмелеп шығып күн болам,Қараңғылықтың 
көгінде күн болмағанда кім болам», - деп 
Сұлтанмахмұт Торайғыров өз заманында күн бо-
лып жарқырауды қаласа енді XXI ғасырдың  жас-
тары елінің көгінде жарқыраған жұлдызы болу ке-
рек. 2019-жылды жастар тарих беттеріне   ерекше 
бояумен жазып қалдырары ақиқат.

Венера ойылХАноВА                                
 3-курс студенті

«сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел» демекші биылғы жылы игі бастамалар қолға 
алынуда. ендігі меже -  білек сыбанып іске кірісу. елбасымыз дамыған Қазақстанның 
іргетасын қалауда, білімді жастардың біліктілігіне, дарындылардың дараланып оза ша-
барына сенім артады. Бұған дәлел  2019-жыл  «Жастар жылы» болып жарялануынан 
айқын көрініс тапты. 

 Жуырда университет студенттеріне қызылшадан сақтану, аурудың алдын алу жайын-
да семинар өтті.  «Аи» дәрігерлік амбулаториясының дәрігері А. Байғараева Түркістан 
қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы эпидемиология бөлімінің бас маманы 
г.Файзуллаева баяндама оқыды. 

Қызылша ауруының алдын алу, одан сақтандыру жөнінде кеңестер берілді. Жалпы білімгерлерге  
аурудың жалпы белгілері жайлы кең мәлімет берілді. Қызылшаның өзі қауіпті болмағанымен, 
оның ауыр пневмония (өкпенің қабынуы) бронхопневмония, бронхиттер, ми қабықшаның  
қабынуылары адам өміріне қауіпті екендігі ұғындырылды. 

семинАр ӨТТі

«Жас келсе іске» ― дейді қазақ. Жалындаған жас кезде алға 
қойған мақсатымыз айқын, оған жетердегі жолымыз дара болуы 
керек. 
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факульТЕТ ТыНысы

ФакУлЬтет 
мамандықтары

Бакалавриат: 

5В010100 - Мектепке 
дейінгі тәрбиелеу;
5В010200 - Бастауыш 
оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі;
5В010300 - Педагоги-
ка ж/е психология;
5В011400 - Тарих 
(білім бағыты);
5В020300 - Тарих 
(ғылыми бағыт);
5В020600 - Дінтану; 
5В021100 - Теология;
5В020800 - Археоло-
гия және этнология.
 
Магистратура:

6М010100 - Мектепке 
дейінгі тәрбиелеу;
6М010200 - Бастауыш 
оқыту педагогикасы 
мен әдістемесі;
6М010300 - Педагоги-
ка ж/е психология;
6М020300 - Тарих;
6М020600 - Дінтану.

PhD Докторантура: 

6D010300 - Педагоги-
ка ж/е психология;
6D011400 - Тарих.

Факультет педагогикалық 
бағытта 5В010100 - Мектепке 
дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 
5В010200 - Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі, 
5В010300 - Педагогика және 
психология, 5В011400 - Тарих, 
ғылыми бағытта 5В020300 - 
Тарих, 5В020600 - Дінтану, 
5В020800 - Археология және 
этнология, 5В021100 - Теология 
мамандығы бойынша бакалав-
рларды дайындайды. Сондай-
ақ, факультетте педагогикалық 
бағытта 6М010100 - Мектепке 
дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 
6М010200 - Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі, 
6М010300 - Педагогика және 
психология, ғылыми бағытта 
6М020300 - Тарих, 6М020600 
– Дінтану мамандығы бойын-
ша магистрлерді дайындай-
ды. Педагогикалық бағытта 
6D010300 - Педагогика және 
психология, 6D011400 – Та-
рих мамандығы бойынша PhD 
дайындайды.

Білім сапасын 
қамтамасыздандыру бойын-
ша тәуелсіз агенттіктің (IQAA) 
2018 жылғы Ұлттық рейтинг 
нәтижесі бойынша Жоғары 
оқу орындары арасындағы 
мамандықтар бойынша 
5В011400 - Тарих мамандығы 
бірінші орынды иеленді. 
«Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» конкурсына 
қатысқан Тарих кафедрасының 
доценті Л.Динашева «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» 
грантын жеңіп алды.

2018-2019 оқу жылының 
қысқы сессия қорытындысы 
бойынша студенттердің оқу 
үлгерімі 94% құрады. Бұл өткен 
жылмен салыстырғанда 8% 
артық. Оқу жетістіктерін сырт-
тай бағалау қорытындысы бой-
ынша факультет студенттерінің 
орташа нәтижесі 101,3 бал-
ды құрады. Оның ішінде 
Дінтану кафедрасына 
қарасты 5B021100-Теология 
мамандығы студенттерінің 
орта балы 131,5 ұпайды құрып, 
университет мамандықтары 
бойынша алдыңғы қатардан 
көрінді.

Тәуелсіз аккредитация 
агенттігінің 2018 жылғы рей-
тинг қорытындысы бойынша 
5В011400-Тарих мамандығы 
І-орын иеленді.

Факультет мамандықтары 
бойынша білім алатын 
білімгерлер жыл сайынғы 
студенттердің Республикалық 
пәндік олимпиадасының 
жеңімпаздары болып табыла-
ды. 

2017-2018 оқу жы-
лында студенттердің 
Республикалық пәндік олим-
пиадасында 5В020300-
тарих мамандықтарының 
студенттері І-орын, 5В011400-
тарих,  5В010200-бастауыш 
оқыту педагогикасы мен 
әдістемесі, 5В020600-дінтану, 
5В020800-археология және 
этнология мамандығы ІІ-
орын, 5В010100- мектепке 
дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 
5В010300-педагогика және 
психология мамандықтарының 
студенттері ІІІ-орынды 
иеленді.

ғылыми жетістіктер
Факультетте жалпы сомма-

сы 15 595 962 тенге құрайтын 
1 ғылыми жоба орындалуда.

Ф и л о с о ф и я 
ғылымдарының кандидаты 
С.Абжалов ҚР Білім және 
ғылым министірлігінің 2018-
2020 жж. арналған гранттық жо-
басын жеңіп, «Орта Азиядағы 
ханафиттік дәстүр және қазақ 
руханиятының негіздері» атты 

ғылыми-зерттеу тақырыбымен 
жұмыс жүргізуде.

Түркиялық (ТИКА, ТУБИ-
ТАК, ӨК) қаржыландырылатын 
жобалар бойынша 2017-2018 
оқу жылында 7311860 теңгені 
құрайтын  ғылыми жобалар 
жүргізілді.  

Педагогикалық ғылымдар 
кафедрасының профессоры, 
педагогика ғылымдарының 
докторы  Қ.Атемова «Түрік 
халықтарының қыз балаларды 
ұлттық құндылықтар негізінде 
болашақ отбасылық өмірге 
даярлау дәстүрлері» атты 
тақырыпта;

Тарих кафедрасының 
профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы 
Қожа Мұхтар «Отырардағы 
Сопы Данышпан төбесі» атты 
тақырыпта;

Тарих кафедрасының 
аға оқытушысы, PhD док-
тор Б.Сыздықов «Мыңтөбе 
қорым қазбалары» атты 
тақырыпта ғылыми-зерттеу 
жұмыстарымен айналысуда.

2017-2018 оқу жы-
лында факультеттің екі 
оқытушысы шетелдік ғылыми 
тағылымдамадан өтіп, 05-
19.05.2018 ж. аралығында 
2 аптаға «Ата жұрттан 
Анадолыға» жобасы бойын-
ша Білім технологиялары 
кафедрасының меңгерушісі 
А. Құралбаева Гази 
университетінде, ал Дінтану 
кафедрасынан Ж.Нұрматов 
Эрджиес университетінде  
тәжірібе алмасып қайтты.

2018-2019 оқу жылында  
Болашақ  бағдарламасының  
стипендиясын жеңіп алған 
Дінтану кафедрасының 
PhD докторы Т.Абдрасилов 
Ұлыбританияның  Манче-
стер университетінде ғылыми 
тағлымдамадан өтуде. 

Тәрбиедегі жетістіктері
Факультетте түрлі 

бағыттағы студент клубтары 
жұмыс істейді. «Орда» тарихи-
танымдық клубы студенттерді 
ұлттық құндылықтарды 
насихаттауға тәрбиелеуді 
мақсат етеді. Осы клубтың 
ұйымдастыруымен Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың  «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының 
аясында  «Туған жерге 
тағзым», тарихи қалалар 
мен мұражайларға саяхат-
тар, Түркістан облысының 
құрылуына орай  түрлі мәдени 
іс-шаралар өтті. Сондай-ақ, 
«Ясауи жастары» студенттік 
клубы түрлі қайырымдылық 
іс-шаралар мен қоғамдағы 
өзекті мәселелерде пікір-
талас, дөңгелек үстелдер 
ұйымдастыруда. Аталған 
студенттік клуб іс-шараларына 
университеттің басқа 
мамандық студенттері де 
белсене қатысып, өз ойлары 
мен пікірлері, ұсыныстарымен 
бөліседі.

оҚП құрамындағы 
үздіктер

2016 жылы Білім техно-
логиялары кафедрасының 
профессоры, педагоги-
ка ғылымдарының док-
торы Б. Ортаев «ЖОО Үздік 
оқытушысы» грантын иеленді.

2017 жылы Педагогикалық 
ғылымдар кафедрасының 
доценті, педагогика 
ғылымдарының кандидаты 
Талғат Данияров «ЖОО Үздік 
оқытушысы» грантын иеленді.

2018 жылы Тарих 
кафедрасының доценті, тарих 
ғылымдарының кандидаты 
Ляззат Динашева «ЖОО Үздік 
оқытушысы» грантын иеленді.

гуманитарлық ғылымдар факультетіндегі іргелі істер
гуманитарлық ғылымдар факультетінің құрамында 4 кафедра бар. «Білім технологиялары», «Педагогикалық ғылымдар», 
«Тарих», «Дінтану» кафедралары жұмыс жасайды.  Факультетте 547 білімгер оқиды. оның ішінде Түркия, ресей, Болгария, 
моңғолия, Қырғызстан, Өзбекстан мен Түркіменстаннан келген 31 шетелдік студент бар. 505 студент бакалавриат, 21 магистра-
тура, 21 докторантура бағдарламасы бойынша білім алып жатыр. Факультет құрамында 72 оқытушы қызмет атқарады.  оның 
ішінде 7 ғылым докторы, 13 PhD, 31 ғылым кандидаты бар. оқыту қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

айдарбек жәнібек жақыпбекұлы 
2014 азия чемпионатының 1 орын иегері,  кипр 
республикасында өткен студенттер арасындағы 
әлем чемпионатының 3 орын иегері.

айгерім мұрат
жас Отан жастар қанаты бөлімінің басшысы.
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БІз жаНБасақ лапылДап...

мен елбасының Жастар жылының ашылу салтанатында сөйлеген сөзін бар ынтаммен 
тыңдадым.  Президенттің «Қазақстанның болашағы сіздерге,  сіздердің  білімдеріңізге, 
энергияларыңыз бен патриотизмдеріңізге байланысты» деген сөзі мені қатты тебірентті. 
Жүрегімді шаттық кернеді. Ұлы ақын мағжан Жұмабаевтың «мен жастарға сенемін» деген 
өлең жолын әр қазақ баласы жақсы біледі. 

Көгілдір экран арқылы форумда сөйлеген замандас-құрдастарымды көріп отырып, жүрегімді шаттық 
биледі. Еліміздегі әрбір жастың жеткен жетістігі мен елімізді әлемге таныту жолындағы еңбегін жоғары 
бағалаймын және баршамызға үлгі болса екен деймін. Жарқын болашақтың іргесін нық қалайтын, 
Тәуелсіз қазақ елінің мәртебесін биікке көтеретін біздер, жастар!  Ұлы Отанымызға деген ыстық махаб-
бат, сүйіспеншілік, адал қызмет әрқайсымыздың темірқазығымыз болуы тиіс деп ойлаймын! Елдігіміз 
бен егемендігімізді ғасырлар бойы армандаған ата-бабаларымыз бізге ұлан-ғайыр Ұлы Даланы мұра 
етіп қалдырды. Осынау Ұлы даланың перзенттері -  біздің алдымызда ұлан-ғайыр міндеттер мен 
ғажайып мүмкіндіктер тұр. Мен де оқуымды тәмәмдаған соң ұлы Отаныма, Тәуелсіз еліме жастық 
жалыныммен адал қызмет етемін деп сендіргім келеді. 

Достар! Тамыры бекем,рухы биік елдің бүгінгі ұрпақтары, біздер жаңа бастамалар мен тың 
идеялардың бастамалары болуға тиіспіз. Жастар жылында алар асуларымыз бен бағындырар 
белестеріміз көп болсын! Баршамызға Тәуелсіз Қазақстанның гүлді белестерінде өзіндік із қалдыру 
бақыты бұйырсын! Жастар жылы құтты болсын, достар!Осы орайда университетіміздің бізге, жастарға 
жасап отырған жағдайын айтып өтуіміз керек. Біздің оқу ордамызда білім алуға барлық жағдай 
жасалынған. 

үміт ТҰрсынХАн, 
3-курс студенті

Ауғанстан мемлекетінен білім іздеп Қазақстанға келдім. Осы 
білім ордасына 2015 жылы түстім. Сол сәттен бастап Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің студентімін. Бұл университет 
маған 4 тілді еркін меңгеруге мүмкіндік берді.  Менің студенттік 
өмірім Түркістан облысында, дәл осы оқу ордасында өткеніне 
қуаныштымын. Мүмкіндіктер мен жеңістер сыйлайтын оқу ордасын 
Жастар жылымен  құттықтаймын!

Жавид рАШиД, студент

Мен,   Босния  Герцоговиня  мемлекетінен келдім. Қазіргі таңда 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің студентімін. Осын-
дай заманауи талапқа сай университетте білім нәрімен сусын-
дап отырғанымды мақтан етемін.  ҚР Президенті Н.Назарбаевтің 
қолдауымен, 2019 жыл «Жастар жылы» болып қабылданды. Дәл 
осы айтулы мейраммен сіздерді құттықтаймын.  Түркілердің тұтас 
тарихын түркі бауырларымыздан білдік. Барша түркі ағайындарға, 
оқу ордамыздағы оқытушыларға,  достарыма, жастарға сәттілік 
тілеймін!!! Жастар жылы құтты болсын

Бечии зейД,студент

рахмет саған, ОқУ Ордам!

жастар жылы құтты бОлсын!ел ертеңі - жалынды жастар

түркістанды бірге түлетейік!
мен Қазақстанның  Шығыс өңірі Өскемен қаласынан келіп оқып жатқан оқу ордамды 
мақтаныш тұтамын. республикалық «Ақберен» шығармашылық байқауының жеңімпазы 
ретінде алдымда таңдау тұрғанда төрт қақпалы Түркістанды таңдауым елбасы айтқандай 
мен үшінде тарихи шешім болды.
 
Қазақ елінің рухани тұғыры Түркістанымыз күллі Түркі жұртына ортақ құндылық. Осы мекендегі ру-

хани негіздер мемлектіміздің саяси, әлеуметтік, идеологиялық ұстанымы болғандықтан Елбасымыздың 
Түркістанды облыс орталығы еткен бұйрығы шыққанда үлкен қуанышта болдым. Мақсаттарымды да 
осы өңірге қызмет етуге қарай қайта бағыттадым. Жастар жылының ашылуына арналған форумда 
Президентіміз: «Жастың қуаты – білімі мен білігінде, бірлігі мен патриоттығында. Біз бабалардан ми-
рас болған атамекенімізді тәуелсіз ел еттік. Тұрмысы шалқып, түтіні түзу ұшқан бақуатты мемлекет-
ке айналдырдық» деген болатын. Жастардың студент кезінен-ақ кәсіпкерлікпен айналысуын қолдап 
отыр. Қазақстан студенттер Альянсы Республикалық студенттер қозғалысының Түркістан облысы бой-
ынша төрағасымын. Осы орайда өзімнің де кішкене жетістігімді айта кетсем. Сапалы білім іздеген 
оқушылардың талабын қанағаттандыруға күш салғым келіп, «Ғаламат» білім беру орталығын аштым. 
Қазір 6 айдан бері тұрақты жұмыс істеп келе жатыр. Жетістіктеріміз де бар. Елбасының жастар жылына 
үлкен мән беруі  біз сияқты жас кәсіпкерлердің қанатын қомдағандай болды.  «Елбасымен бірге – жаңа 
жеңістерге!»   ұранымен Түркістан өңіріне қызмет еткім келеді. Дипломымды алып, отбасын құрып, 
құрылысы қарқынды жүріп жатқан жаңа Түркістанды түлетуге барлық күш жігерімді аямаймын!

Өнер кАмШАТ, 
 4-курс студенті

Күні ертең дипломын қолына 
алған маман сол «бір жапырақ» 
қағаздың арқасында жұмысқа 
орналаса ала ма, орналасқан 
күннің өзінде оның бағалары 
басындағы біліміне сәйкес 
келмей жатса, жұмысын игеріп 
кете ме? Ол жағына көпшілік 
алаңдай бермейді. Қазақстанда 
ғана емес, посткеңестіктегі 
елдердің барлығында дерлік 
осындай жағдай қалыптасқан. 
Еліміздегі  ЖОО-ның көпшілігі 
Боллан үдерісіне қосылып, 
оқытудың кредиттік техно-
логиясын қолданып келеді. 
Алайда, іс жүзінде біздегі 
жоғары білім беру жүйесі 
еуропалық стандарттарға 
сәйкес келе ме? Отандық және 
еуропалық университеттердің 
қандай ұқсастықтары мен 
айырмашылықтары бар? 
Біз «кәрі құрлықтан» не 
үйренуіміз керек? Осы сауал-
дар төңірегінде Польшаның  
Лодзь университетінде  6 ай 
оқып қайтқан курстас-досым  
Ұлықбек Сайфуддиновпен  
әңгімелескен болатынмын.

― Лодзь  университетінде 
оқып жүріп, онда студентке 
барынша еркіндік берілгенін 
байқадым. Біріншіден, барлық 
дәрістерден қалмай қатысу, 
сабаққа  кешікпеу, конспекті 
жазу, белгілі бір киім үлгісін 
сақтау дейтін қатаң, қасаң 
талаптар жоқ. Бізде кейде 
түнімен дәріс оқып, ұйқысы 
қанбаған студент зауқы соқпай 
тұрса да сабақта қалғып-мүлгіп 
отырады ғой. Қайтып кету 
үшін оқытушыдан, деканаттан 
рұқсат алуға тиіссің. Ал, Поль-
шада ешкім дәріске қатысуды 
міндеттемейді,- дейді Ұлықбек.

Оның айтуынша, бұл 
еркіндік студентке өз бетінше 
ізденуге, өзін-өзі дамытуға 
мүмкіндік береді.

– Екіншіден, студентке 
пәндер мен оны жүргізетін 
оқытушыларды таңдауға 
мүмкіндік беріледі. Әр се-
местрде ұсынылған тізімнен 
студент өзін қызықтыратын, 
болашақ мамандығыма керек 
деп таныған пәндерін таңдап 
алып оқиды. Оқыту анархиялық-
педагогика әдістері бойынша 
жүргізіледі. Студенттер берілген 
тақырып бойынша ізденіп, оқып 
келіп, сабақ кезінде оны топ-
топқа бөлініп талқылайды. 
Кітаптарда жазылған дерек-
термен шектелмей, тақырыпқа 
қатысты ой-пікірін де ортаға са-
лады. Оқытушы бағыт сілтеп, 

студенттердің сауалдарына 
жауап беріп отырады,– дейді 
кейіпкеріміз. 

Сондай-ақ Лодзь 
университетінде әр ізденуші 
семестрдің басында алған 
тақырыбы бойынша таныс-
тырылым  әзірлейді екен. 
Оның форматы перфоманс-
тан бастап, ойын үлгісіне 
дейін болуы мүмкін. Бұл тұста 
да таңдау құқығы студентке 
беріледі. Досымның «Лодзь 
университетінде білім алу үшін 
ағылшын тілін жақсы меңгеруі  
және шығармашылықпен ойлай 
білуі тиіс, есесіне, мұнда оқудың 
қызық болғаны соншалық, 
өмірімде алғаш рет қорытынды 
бағамның қандай болары мені 
қызықтырмады, білімнің нағыз 
құндылық екенін шын жүректен 
сезіндім» деген сөздері мені 
терең ойға жетеледі. 

Ұлықбектің айтуы бой-
ынша, Польшадағы 46 000 
студенті бар білім ордасын-
да жайшылықта студенттерге 
еркіндік берілгенімен, сынақтар 
басталған кезде темірдей 
тәртіп орнайды. Үш мыңға жуық 
оқытушы-профессордың бірде 
біреуі сенің көңіліңе қарап, 
бағаңды көтермелеп бермейді 
екен. Ол жақта тамыр-таныстық 
пен пара арқылы баға алу деген 
де  мүлде кездеспейді. Алған 
білімің талапқа сай келмесе 
сол курсты ақылы негізде қайта 
оқып жүре бересің. Сол себепті 
студенттер әйтеуір тәуір баға 
алуды емес, нағыз білімді 
маманға айналу үшін ізденеді, 
еңбек етеді.

  Әрине, елімізде жастардың 
сапалы білім алуына барын-
ша қолайлы жағдай жасалып 
келеді. Елбасы Н.Назарбаев 
«Болашақ» бағдарламасы 
қабылдау арқылы қаншама 
қазақ  жастарының әлемнің 
жетекші университеттерінде 
білім алуына жол ашты. 
Жоғары білім берудегі игі ба-
стамалар мен оң өзгерістерді 
өзіміздің Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінде 
атқарылып жатқан тындырым-
ды тірліктерден де байқаймыз. 
Десе де, халқымыздың 
«Жақсыдан үйрен» деген 
даналығын жадымыздан 
шығармай, дамыған елдерден 
үйренеріміз әлі де көп секілді.

Әсел ӘзімХАн. 
4-курс студенті

сТуДЕНТ ой айТаДы

баға үшін оқудан бас тартатын 
уақыт жетті

Біз, міне, бес жылдан бері университет қабырғасында 
оқып жүрміз. үйге  барған кезде ата-анамыз «не үйрендің, 
қандай білім алдың» деп емес, «емтиханнан қандай баға 
алдың» деп сұрайды. Бір менің ғана емес, бәріміздің де 
ата-анамыз солай. Өйткені, біздің елде, өкінішке қарай, 
әлі де болашақ маман алып жатқан білімнің сапасы емес, 
оның алатын дипломы маңызды. 
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ГазЕТТІң ТҮРІк ТІлІНДЕГІ қосыМшасы

Törende konuşan,  Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkiye’den  
Kazakistan’a  selamlarını ileterek 
Türk,  Kazak ve  Türk Dünyası 
gençlerinin Gençler Yılını kutladı. 
Konuşmasının bir bölümünde; Alihan 
Bökeyhan, Mağjan Jumabayev 
gibi büyük aydınların üstün 
gayretleri sonucunda Kazakistan’ın 
bağımsızlığını kazandığına dikkat 
çekerek, 16 aralık 1986’da Kazak 
gençlerinin bağımsızlık hareketlerini 
gördüklerinde, “Ne mutlu ki biz bu 
adımları attık onlar da bunun izinde 
gidiyorlar” dediklerini belirtti. Başkan 
Yıldız, gençlere hitaben yaptığı 
konuşmasında  “Kıymetli gençler, 
bizim bu coğrafyalarda aldığımız 
nefes, vatan uğruna kendilerini 

feda edenlerin son nefesleri 
sayesindedir” diyerek, Kazak Şair 
Mağjan Jumabayev’in “Ben Gençlere 
Güveniyorum” şiiriyle sözlerine son 
verdi. 

Akabinde söz alan Rektör Prof. 
Dr. Bolatbek Abdrasilov, “Biz 27 
yıllık bağımsız bir devletiz. Bu kısa 
sürede Nursultan Nazarbaev’in 
politikalarıyla Kazakistan  gelişmiş  
ülkeler arasında ilk 50’ye girdi. 
Kazakistan’ın 2050 stratejik planları 
çerçevesinde gelişmiş ilk 30 devlet 

arasına girmeyi amaçlıyor. Tabi 
bunun gerçekleşebilmesi için 
geleceğimizin teminatı gençlerimizi 
en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor” 
diye konuştu. 

Rektör Abdrasilov Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’nin Kazakistan ve 
Türkiye’nin destekleriyle büyük 
ilerlemeler kaydettiğine vurgu 
yaparak, bu anlamda büyük katkıları 
olan  Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız’a teşekkürlerini iletti. 
Rektör Abdrasilov, konuşmasını 
gençler yılını dilek ve temennileri ile 
tamamladı. 

Rektör vekili Prof. Dr. Cengiz 
Tomar ise konuşmasında 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor bayramının 100. 
yılında Türk dünyasının aksakalı 
Nursultan Nazarbaev tarafından 2019 

yılını gençler yılı olarak ilan edilmesi 
bakımından önemli bir tevafuk 
olduğunu belirterek, Türk Dünyası 
liderlerinin gençlere ne kadar önem 
verdiğinin altını çizdi. Ahmet Yesevi 
Üniversitesi olarak öğrencileri en 
donanımlı şekilde Türk Dünyasının 
geleceği için hazırladıklarını dile 
getiren Rektör Vekili Tomar, gençleri 
en iyi şekilde yetiştirebilmek için 
büyük çaba sarf ettiklerini,  Ahmet 
Yesevi Üniversitesi öğrencilerinin 
ahlaklı, bilgili ve donanımlı bir 

birey olarak yetiştiğini ve gelecekte 
Türk dünyasında önemli yerlere 
geleceklerine inandığını söyledi. 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Uslan ise yaptığı konuşmada 
Ahmet Yesevi Üniversitesi iki kardeş 
ülke arasında güçlü bir bağ kuran 
üniversite olduğuna dikkat çekerek 
Türk İslam Dünyasının manevi lideri 
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesini 
kurulduğu günden beri Gazi 
Üniversitesi olarak desteklediklerini 
ve desteklemeye de devam 
edeceklerini belirtti. 

Gazi Üniversitesinde 78 ülkeden 
öğrencinin öğrenim gördüğünü bunlar 
içinde en çok Kazak öğrencilerin yer 
aldığını da ayrıca ifade eden Rektör 
Uslan, dünyanın dört bir yanından 
misafir ettikleri gençler ile birlikte 

ve özellikle gönül coğrafyamız 
Türk Dünyası ile bağlarını en güçlü 
şekilde sürdüreceklerini belirterek, 
gençler yılının Kazakistan’a ve tüm 
Türk dünyasına hayırlar getirmesini 
temenni etti. 

Törende protokol konuşmalarının 
ardından Üniversitemiz, Gazi 
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
öğrencileri birer konuşma yaparak 
kutlamam mesajlarını ilettiler. Tören, 
üniversitemiz tarafından hazırlanan 
konser programıyla sona erdi.  

ÜNİVERSİTEMİZDE GENÇLER YILI COŞKUSU
Yaylak kışlak etrafında göçebe bir hayat tarzını uzun yıllar 

sürdürmüş olan Kazaklarda, diğer milletlerde de olduğu gibi çocuk 
sahibi olmak, onun doğumundan başlayarak büyümesinin farklı 
aşamalarını törenlerle kutlamak ve yeni nesli yetiştirmek önemli 
bir kültür unsuru olarak günümüze kadar gelmiştir. Çocuğun ilk 
doğumundan başlayarak gerçekleştirilen şildehana, besire beruv, 
at koyuv, kırkınnan şığaruv, besik toy, bağrından tabak alma, tusav 
kesüw, sündet toyu gibi gerçekleştirilen kutlamalar ile gelecek 
için terbiyeli ve saygılı bireyler yetiştirmek için öğretilen ahlak 
kurallarının Kazak toplumunun kültürel değerleri arasında önemli 
biri yeri vardır. 

Aile ve ev kavramı, bütün Türk topluluklarında soyun devamını 
sağlayan, devletin temelini oluşturan yapı ve çocukların büyütülüp 
eğitildikleri toplumsal kurumdur. Kazak toplumunda çocuk sahibi 
olmak diğer milletlerde de olduğu gibi bir milletin geleceği ve 
güvencesidir. Çünkü çocuk, Kazak toplumunda da ailenin ve 
soyun devamı olarak görülmektedir.  Aile içinde çocuğun doğumu 
büyük bir mutluluk vesilesidir. İster kız olsun ister erkek bir Kazak 
ailesinde çocuğun doğumu, onu ilk yıkama, isim verme, beşiğe 
yatırma, ilk adım atması ile ilgili ayak bağlarını çözme, sünnet 
ettirme, ata bindirme, ilk konuşması hürmetine yemek verme gibi 
geleneksel törenler vardır. Bu törenler, aile, köy, kasaba, şehir 
gibi yerlerde tören veya bir takım eğlencelerle kutlanmaktadır. 
Törenler, Kazak halkının milli oyunları,  eğlenceleri ve geleneksel 
yarışmaları eşliğinde kutlanmaktadır. Kazaklarda bir ailede çocuğun 
doğmasının verdiği mutluluk sadece ailenin değil, akrabalarının, 
komşularının ve köy halkının ortak mutluluğudur. Çocuğun 
doğumunun kutlamasının yapıldığı yer doğum yapan kadının evidir 
ve kutlamalar genellikler bir ila üç gün arasında değişmektedir. 
Çocuk doğduktan sonra onun aileye katılmasını kutlamak amacıyla 
ona bir at, deve, tay, koyun, inek gibi hayvanlar hediye edilir. 
Örfe göre, çocuğun kaderi ve sağlam yürümesi bu adağa bağlı 
olduğu için bu hayvana binilmemesi, saygı duyulması ve kimseye 
satılmaması gerekmektedir. Bu adağa “besire” denir. Çocuk, 
büyüdükten sonra bu hayvanı teslim alır ve bizzat kendisi kullanır. 
Kızın ailesi tarafından verilen bu besire, bir nevi kız tarafının torun 
sahibi olmalarını kutlaması ve torunun hissesini vermesidir. Kız 
tarafının ailesinin gururlandığını ve sevindiğini bildirmesini anlatır.     
Besire, Kazaklarda çocuğa verilen önemin bir göstergesidir. Onun 
dünyaya gelişini ve sağ salim ömür sürmesini, kaderinin güzel 
olmasını istemelerinden kaynaklanan bir adak âdetidir.

Türk kültür tarihinin her döneminde yeni doğan çocuğa belli 
zamanlarda ya da belirli bir başarı kazanması sonrası ad verme 
veya ad alma töreni önemli bir gelenektir. Türk kültüründe ve 
diğer milletlerde çocuklara gelişi güzel isimler verilmez. Çünkü 
çocuğun taşıdığı ad, çocuğun karakterini, kişilik yapısını, toplum 
içerisindeki yerini, hatta geleceğini belirleyecek olması ya da 
halkın psikolojisini, anlayışını, düşünce ve hayallerini yansıtması 
veya onu simgelemesi arzu edilir. Çocuğa isim verme genellikle 
toplumda saygı gören, bilgili aksakal biri veya aile büyüklerinden 
biri tarafından gerçekleştirilir. Bu düşünce ve inanç Kazaklarda hala 
yaşamakta olup çocuklarına bu düşünce ve gelenek doğrultusunda 
ad koymaktadırlar. Kazak toplumunda çocuğa ad koyma kutsal 
ve önemli geleneklerden birisidir. Çünkü çocuk bu ad ile toplum 
içerisinde yaşamını sürdürecektir. Kazaklarda çocuğa ad koyma 
törenine yaşanılan yerdeki büyükler, imam, akraba ve dostlar 
çağrılır. Gelen misafirlerle beraber bir yerde toplanılır ve imam 
çocuğu kucağına alarak sağ ve sol kulağına üç defa ismini söyler 
sonra da adı ile yaşasın der. Bu ad verme töreni bazen şildehana 
töreninde bazen de kırkından çıkana kadar her hangi bir zaman 
diliminde gerçekleştirilir. Kazaklarda çocuğun kulağına isminin 
söylenmesinin yanında imanlı ve inançlı olması için ezan da 
okunur. Çocuğun ad koyma işlemi gerçekleştirildikten sonra aile bu 
durumu kutlayarak çocuğun şerefine yemek verip ad koyma töreni 
gerçekleştirir. Bu törende ulusal yemekler hazırlanıp dastarhan 
yayılır ve kımız gibi çeşitli içecekler eşliğinde kutlama yapılır. 

Kazaklar, hayatlarındaki önemli dönemlerde toylar 
düzenlemekte ve bunları gösterişli bir şekilde kutlamaktadırlar. 
Merasim ve eğlence kültürü bakımından Kazaklar oldukça zengin 
bir mirasa sahiptir. Örneğin, çocuğun doğumundan başlayarak 
evlenme dönemindeki toylar, doğum günü toyları, evliliğin bazı özel 
yıllarında yapılan toylar gibi daha birçok çeşitli kutlamalar vardır. 
Bunlardan biri de çocuğun anne ve basından ilk ayrılma töreni 
olan besik toy törenidir. Kazaklarda, besikke saluvda “Äldi-äldi ak 
böpem, Ak besikke jat böpem” adlı besik jırı söylenmektedir. Beşik, 
kutsal ve değerli bir mülk olmasının yanında bebeğin altın yuvasıdır. 
Yeni doğmuş olan bebeği törensel bir şekilde beşiğe yatırmak da 
Kazak toplumu için çok önemli bir gelenektir. Kırkından çıkarılan 
çocuk için besik toy düzenlenir. Bu toya akrabaları, komşuları, 
köy, kasaba ve şehirdeki kişilerden davet edilir ve beşiğe yatırma 
töreni gerçekleştirilir. Çocuğun beşiğini genel olarak çocuğun anne 
tarafı hazırlamakta ve besik toyuna gelirken yanında getirmektedir. 
Bu akrabalara “nağaşı” denir ve bu nağaşılar uzakta olup düğüne 
gelemediği takdirde beşiği, çocukları büyümüş ve çok sayıda çocuk 
ve torun sahibi kadınlar hediye ederler. Buradaki amaç, beşiğe 
yatırılan çocuğun nesli tükenmesin, çok sayıda çocuk ve torun 
sahibi olsun demektir. 

Sonuç olarak her millet için çocuk önemlidir. Çocuk daha 
anne karnındayken bazı kutlamalar gerçekleştirilir. Bu durum 
aileye yeni katılacak olan çocuğun sevincini eş, dost, akraba ve 
diğer insanlarla paylaşma arzusu doğrultusunda oluşmuş törensel 
kutlamalardır. Çocuk terbiyesi konusunda da çok dikkatli ve hassas 
olan Kazaklar bu konuda geleneklerine, ailesine ve vatanına 
bağlı ahlaklı ve terbiyeli bireyler yetiştirmek için çocuk terbiyesine 
ayrı bir önem vermektedir. Bütün bu çocuk kutlama törenlerine 
bakıldığında ailenin toplum içerisindeki saygınlığının tescil edildiğini 
ve geleneklerin yaşatılmaya devam edildiğini söyleyebiliriz. 
Geleneğin yaşatılması kültürün devamlılığını, sağlam ve bilinci 
bireyler yetişmesini sağlarken verilen terbiye de toplumsal ahlakı 
yozlaşmadan korumaktadır. 

KAZAK HALKINDA ÇOCUK 
YETİŞTİRME KÜLTÜRÜ

Halil Çetin
Hazırlık Fakültesi Türk Dili Okutmanı

Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 5 Kasım 2018 tarihinde yaptığı ulusa 
sesleniş konuşmasında 2019 yılını Gençler Yılı olarak ilan etmişti. Gençler Yılı açılışı ise  23 Ocak 2019 
Astana Expo alanında Nursultan Nazarbayev’in katılımlarıyla gerçekleşmişti. Kazakistan’da büyük 
yankı uyandıran Gençler Yılı münasebeti ile üniversitemizde de bir açılış töreni düzenlendi. Törene, 
telekonferans aracılığıyla Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Gazi Üniversitesi ve 
Marmara Üniversitesi’nden de katılım sağlandı. 
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ГазЕТТІң ТҮРІк ТІлІНДЕГІ қосыМшасы

KAZAKİSTAN PARLAMENTOSU 
MİLLETVEKİLLERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZE ZIYARET

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Millet vekili Kuanış Sultanoviç, Ercan Kudaybergen 
ve Nur Otan Partisi'nin Türkistan Eyaleti İl Başkan Yardımcıları Nurmakhan Mijatovich ve  Kenes 
Garapuly çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldikleri Türkistan Eyaleti’nde 
Üniversitemizi gezerek öğrencileri ile bir araya geldiler. Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ile rektör yardımcılarının da eşlik ettiği toplantı 5 Şubat Salı 
günü Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Rektör Abdrasilov, üniversite hakkında bilgi vererek, üniversite tarihi, 
bu güne kadar yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Rektör 
Abdrasilov, “Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan’ın bağımsızlığının ardından iki devletin 
işbirliğiyle kurduğu uluslararası bir üniversitedir.  Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça dillerinde 
eğitim veren Üniversitemizde, 17 ülkeden ve 33 Türk akraba topluluklarından olmak üzere dokuz 
bine yakın öğrenci öğrenim görmektedir. Türkiye Devletinin de büyük destek sağladığı Ahmet 
Yesevi Üniversitesi çağdaş modern eğitim sistemiyle öğrencilerine en iyi imkanları sunarak, Türk 
Dünyasının öncü üniversitesi olmayı hedeflemiştir” diye konuştu. 

Milletvekili Kuanış Sultanoviç ise konuşmasında “Değerli öğrenciler ve kıymetli hocalar buradaki 
amacımız devlet programlarını sunmak değil, bölgedeki insanların durumunu da tanımak ve bu 
tür platformlarda arz ve taleplerini dinlemek için buradayız. Değerli öğrenciler, elbette burada 
gündemimiz öğrenci bursları, öğrenci yurtlarının iyileştirilmesi ve gençlerin eğitimi için gerekli tüm 
koşulların sağlanması hususudur. Geleceğin teminatı, gençleri desteklemek ve yeteneklerini en 
iyi bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek için gerekli şartları sağlamalıyız” dedi. 

Toplantı değerlendirme konuşmalarının ardından öğrenciler, parlamento üyelerine soru ve 
taleplerini ilettiler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 
“Türkoloji Telekonferansları kapsamında, Ahmet Baytursınov Dil Bilimi Enstitüsü 
öğretim üyesi Prof. Dr. Alimhan Junisbek "Türk Dünyasında Ortak Alfabe" konulu 
konferans verdi. Moderatörlüğünü Dr. Nurlan Mansurov’un yaptığı konferansa, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın yanı sıra Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü personeli ile 
çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. 

Prof. Dr. Alimhan Junisbek konferansında, Türk dünyasının ortak alfabeye geçişi hakkında 
kısa bir değerlendirme yaparak, hazırlamış olduğu ortak alfabe çalışması hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Junispek konuşmasında 1926 yılında Bakü Türkiyat Kongresi’nde kararlaştırılan 34 
harfli Türk alfabesini esas alarak Ahmet Baytursınov Dil Bilimi Enstitüsü tarafından bu alfabe 
üzerinden yeni bir çalışma ortaya koyduklarını ve bu alfabenin Kazakça, Türkçe ve diğer Türk 
lehçelerinin ses özellikleri ve fonetiğine uygun olduğunu belirtti. Junispek, ayrıca hazırlamış 
oldukları bu alfabe ile Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Ulu Bozkırın Yedi 
Unsuru makalesini yayınlayacaklarını bildirdi. 

Konferansın sonunda bir konuşma yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, ortak alfabenin 
Türk Dünyası bakımından çok önemli bir mesele olduğuna vurgu yaparak, bu konuyu ele aldıkları 
için Prof. Dr. Alimhan Junisbek’e tebrik ve teşekkürlerini iletti. 

 «TÜRK DÜNYASINDA ORTAK ALFABE» 
KONFERANSI

21. yüzyıl Türk aile yapısında ve toplumunda kadınların değeri ve statüsü 
üzerine düşünmek, gözlem ve araştırma yapmak ülkemiz, milletimiz, toplum 
ve ailelerimiz için stratejik önem taşımaktadır. Allah insan neslini anneden ve 
babadan devam ettirerek aile ve akrabalık bağlarının korunmasını emretmiş, 
kan bağı ile soy ve akrabalık mefhumunu birleştirmiş, aynı zamanda 
yardımlaşmayı ve paylaşmayı emretmiştir.

Ailede birlikteliğin esas unsur daima anne olmuştur. Anne evin ana direği 
ve eşiğin sabırlı bekçisidir. Bu nedenle, Türklerde ailenin kurucu unsuru ve 
yöneticisi anne olarak kabul edilmiştir. Türk kadının esas yükümlüğü daima 
annelik olarak görülmüştür.  Peygamberimiz de annelik yükümlülüğü olan 
kadınlara vaat edilen cennet ile onun kutsal bir değer olduğunu tebliğ etmiştir. 

Türk soylu devletlerde kadın, özellikle anne, ocağı tüttüren, otağı kuran, 
aileyi yaşatan, devleti ve milleti ayakta tutan güçlü varlık olarak bilinmektedir.  
Tarihi süreç gözlemlendiğinde, Türk kadının rolü ve statüsünün güçlü ve etkin 
olduğu dönemlerde, Türk devletleri ve medeniyetleri gelişmiş ve yücelmiştir. 
Çünkü bu dönemlerde Türk kadını hem evinin hâkimi hem de işinin ehli olarak 
sosyal bütünlüğün kurucusu ve yöneticisi işlevini görmüştür. Toplumsal ve idari 
süreçlerde ve kararlarda Türk kadını kendi konumunu ve statüsünü belirleme 
hakkını elinde tutarak gelecek neslin başarısını sahiplenmiştir. Türk kadını, hem 
kendisini, hem ailesini, hem de toplumsal dengesini koruyarak milli dokunun 
sağlam ve etkin olarak gelişip güçlenmesine sürekli katkı sağlamıştır.

Türk devletlerindeki devamlılık ve Türklerin yeryüzündeki ulusal hâkimiyet 
mefkûresinin temelinde Türk kadınlarının dirayetli, mücadeleci ve savaşçı 
ruhu etkili olagelmiştir. Özellikle büyük savaş ve felaketlerde Türk kadınlarının 
fedakârlıklarını ve kahramanlıklarını gözlemlemek mümkündür. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kadının çağdaş yüzü ve toplumsal 
konumu üzerine yeniden araştırmalar yapmak, 21. yüzyıl çağdaş değerleri ile 
kıyaslamak, Türk dünyasının geleceği için çok önemli ve öncelikli bir mesele 
olmalıdır. Özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kadınının ve ailenin 
statüsüne bağlı gelecek planlamasında, tarihi değerlerin tespiti ve uyarlanması 
büyük önem taşımaktadır.

Türk Cumhuriyetlerinde kadınların rolü ve önemi üzerinde bir değerlendirme 
yaptığımızda vardığımız sonuç şudur:  Ailenin geçimi ve bakımını sağlamakta 
kadın emek yoğun bir figür olarak karşımıza çıkar. Türk Cumhuriyetlerindeki 
hizmet sektörünün işletilmesinde kadınların oranı daha yüksektir. Keza 
Üniversitemiz yerleşkesinin bulunduğu Türkistan Şehri’nin hizmet sektöründe 
Kazak kadınlarının üstün gayret ve başarılarını gözlemlemek mümkündür.

Türkistan'ın geleceğinin ve gelecek planlarının yaygın olarak Türkistanlı 
iş kadınlarının ve farklı sektörlerde çalışan kadınların başarısı ile mümkün 
olabileceği bilinmekte ve bu konuda çeşitli kamusal faaliyetler düzenlenmektedir. 
Bu faaliyetler ile birlikte çalışma sektörlerinde ve diğer tüm çalışma hayatında 
kadının statüsü ve konumu yeniden değerlendirilebilecektir. Özellikle zor 
şartlar altında çalışan, kendi fıtratlarına aykırı bir erkek gücü ile yapılması 
gereken işlerde de özveri ile çalışan Türkistanlı kadınların aile, iş ve toplum 
hayatındaki yeri ve önemi mutlaka yeniden değerlendirilmelidir.

Türk cumhuriyetlerinin çoğunda Türk kadını tıpkı Türkistanlı kadınlar 
gibi fedakâr ve gayretli olarak kendisini, ailesini, toplumunu ve ülkesini 
korumak ve mutlu etmek için çalışmaktadır. Özverili olarak bıkmadan ve 
usanmadan çalışan Türk kadınlarının konumunu ve statüsünü değerlendirerek 
güçlendirmek her toplumun ve devletin daima önceliğidir. Ailemizi korumak ve 
bir arada yozlaşmadan başarıya ulaştırmak, kadınların daha başarılı olması ile 
mümkündür. Özellikle, sektörlerde kendi gücü ve kapasitesine göre istihdam 
edilmesine yönelik çalışmaların yapılması, gelecek neslin sağlıklı ve sağlam 
olarak doğması ve yetişmesi için milli bir sorumluluk olarak görülmelidir. 

Bir ülkenin gelişiminde birden fazla etken vardır. Bunlardan birisi olan soy 
devamını sağlayan kadınların yeterli saygı ve sevgiyi görmeleri gerekir. Yeni 
fikir ve atılımların önünü kapatmadan 21. yüzyıl çağdaş Türk kadınını her 
zaman toplumun üstünde görmek,  toplumdaki yeri ve saygınlığını artırmak, 
onun ailenin toplumun öğretmeni ve terbiyecisi olduğunu unutmamak gerekir.

Türk toplumundaki değişim ve gelişmelerin içersinde kadının evrensel 
yükümlülüğünün göz ardı edilmemesi şarttır. Bilinmelidir ki, atalarımız kadınlara 
gösterdikleri değer nedeniyle büyük devletler ve medeniyetler geliştirmiştir. 
Ailede, özellikle üretim sektörlerinde ve vatandaşlıkta eşit haklara sahip Türk 
kadını kutsal varlığı ile milletini yeniden yüceltme imkânına ulaşacaktır. Türk 
dünyası mefkûresinde, kadın unsuru olmadan, değerler öğretimi ve hayatın 
akışında önceliğin kadın ve çocuğa verilmesi başarısı sağlanmadan geleceğin 
kurgulanması imkânsızdır. Tarihte Türk kadını ne kadar güçlü ve mutlu olmuşsa 
devlet de o kadar muktedir ve muzaffer olmuştur. 

21. Yüzyıl Türk Kadını 
Üzerine Sosyolojik Bir 
Yaklaşım
Dilan Dündar 
İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü 
İşletme Bölümü 
3. Sınıf Öğrencisi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türk Dünyası 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği ve 
TÜRKSOY iş birliğinde organize edilen "Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin 
Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ın katılımıyla Trabzon’da yapıldı. Programa, Trabzon Valisi İsmail 
Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre 
Merkezinde gerçekleşen forum’un moderatörlüğünü Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem yaptı. Forumda 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör 
Vekili ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Cengiz Tomar 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, 
Bakan Turhan'a, Türk dünyası kültür coğrafyasına yaptığı hizmetlerden dolayı 
"TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası" takdim etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ise 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Prof. Dr. Düsen Kaseinov 
ve Prof. Dr. Cengiz Tomar'a katılımlarından dolayı teşekkür etti ve plaket takdim 
etti.

Rektör Vekili Tomar,  '’Mühendislik ve 
Mimarlık Mesleğinin Dünü, Bugünü ve 

Geleceği'’ adlı foruma katıldı
Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento üyelerinden oluşan bir grup heyet Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ni ziyaret etti. 



Редакция оқырман 
хаттарына жауап 

бермейді және кері 
қайтарылмайды.

Редакцияға 
жолданған хаттар 
1,5 машинкалық 

беттен аспауы тиіс. 
Автордың пікірі, 

мақалалары, ашық 
хаттары мен үндеулері 

редакцияның 
көзқарасын 

білдірмейді. Кейбір 
суреттер интернеттен 

алынды

Редакция мекен-жайы:  161200, ОҚО, Түркістан қаласы, Б.Саттарханов № 29, бас оқу ғимараты  
601-кабинет.  Байланыс телефоны: 8 /72533/ 6-38-13, ішкі (1020)   Эл.пошта: a.yassaui@mail.ru

Газетті есепке қою ту-
ралы 
№11180-Г куәлікті 
2010 жылы 4 
қазанда Қазақстан 
Республикасының Бай-
ланыс және ақпарат 
министрлігі берген.

университетіЯсауи

университетіЯсауи

+ +

+ +

Редактор: Жанар БЕЙСЕНБАЕВА

Меншік иесі: Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық  қазақ-түрік университеті               

униВерсиТеТ сТуДенТТерінің үні

Газет 1995 жылдан шыға бастады

Қоғаммен байланыс бөлімі:
Бекжігіт СЕРДӘЛІ
aksari@mail.ru

Тілшілер:
Эльмира АРТЫҚБАЕВА
elmira_artykbaeva@mail.ru

Дизайнер:
Мұрат ШАХАНБАЕВ

Сүлеймен ДОҒАН
dgn_s8@hotmail.com

Фото маманы: Мұхамедәлі ШЕРІ

2019 жылдың қаңтарынан 
бастап « ясауи университеті» 

газеті электрондық және 
интернет форматында 

шығарыла бастады.

18  ақпан   2019 жыл8

МЕНІң уНивЕРсиТЕТІМ!

қала ішіндегі үлкен қалашық

Ашық аспанмен таласқан 
киелі мекендегі, ерекше универ-
ситетпен таныстырмақ ниеттемін. 
Қымбатты оқырманым қызықтан құр 
қалмағайсың. 

Студенттік кезең қайталанбас 
шақтардың бірі. Сол шақты естен 
кетпестей етіп өткізу өз қолыңызда.
Басқалардың ертең ойлайтынын сен 
бүгін ойлаймын десең   Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетіне қош келдің.Таңдаулылар 
ғана таңдайтын оқу орнының сыртқы 
сәулеті мен ішкі білім беру саласы өте 
жоғары деңгейде.

Әлі есімде үлкендер жағы кіреберіс 
есіктің алды таза тұрсын, келушілерден 
ұят болады деуші еді. Сол секілді 
университеттің кіреберіс есігінен бас-
тап әсем ғимараттары келушілерді 
баурап әкетеді. Факультеттердің ор-
наласу тәртібі, студенттер тынығатын 
саябақ, сырттан келгендерді таңдай 
қақтыратын мәдениет үйі, соңғы техно-
логиямен жабдықталған кітапхана, бәрі-
бәрі университеттің үлкен қалашыққа 
айналуына өз үлестерін қосып 
тұр. Ордамыздың басшылары мен 
студенттердің тиімді сәт өткізуді жос-
парлайтын Ректоратымыз бар. Сәулеті 

алыстан ақ көзге оттай басылады.
Саннан сапа артық деп жатамыз.Шын 
мәнісінде сыртқы көріністі әдемі сөзбен 
ғана суреттепті деп ойлаған боларсыз.
Алғашқы ойыңыз болашағыңыздың 
дұрыс қалануына кері әсер етуі мүмкін.
Себебі оқу орынында сан мен сапа 
ерекше үйлесімдік тапқан. Сапа бар 
жерде сан бар, сан бар жерде сапа да 
болатындығы айқын.Мың рет естігеннен 
бір рет көрген артық. Қалашығымызға та-
бан тірей қалсаңыз алғаш ғашық болған 
адамдай сүйішпеншілік сезімін бастан 
кешіресіз. Мен айтқан сезімді бастан 
кешіргіңіз келсе уақыт жоғалтпаңыз.Өзге 
оқу орындары шыққан адамдармен яки 
оқудағы мүмкіндіктерді айтып жарияға 
жар салып талапкерлерді шақыруда. 
Біз олай жасамаймыз.Тек ерекше 
сезіммен бөлісеміз. Ерекше сезім ерек-
ше университетте оқыған студенттерде 
ғана пайда болады.Сөзімнің төркінін 
ұғынған боларсыз. Қала ішіндегі үлкен 
қалашықтың тұрғындарының қатарына 
қосылыңыз. Біз сізді кіреберіс есіктен 
бастап құшақ жайып қарсы алатын бо-
ламыз.

Венера АсҚАрҚызы, 
3-курс студенті

Жуырда ғана Қожа Ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 
университетінің кітапханасы жаңа оқулықтармен толықты.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында «Ұлттық аударма бюросынан» аударылған 
17 атаулы оқулық кітапхана сөресіне қойылды. Қазақ тіліне аударылған гуманитарлық 
ғылымдар бағытындағы бұл оқулықтар алдынғы қатарлы әлем университеттерінің 
оқу жоспарына еңген. Кітаптарды Ғылыми кітапхананың 2-қабатындағы оқу залынан 
оқуларыңызға болады.

Алтынай АБАй.
3-курс студенті

с т у д е н т т е р  к і т а п Х а н а с ы  ж а Ң а  к і т а п т а р м е н  т о л ы қ т ы

университетіміздің  кітапханасы студенттердің жайлы ордасына айналғаны сөзсіз. мұнда 7 оқу залы мен 
540 орында емін – еркін отырып қалаған кітабыңның бетін парақтауға болады. Таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейінгі 
уақытта қажетті керегіңді алып кетесің. 

Мұның барлығы белгілі ақпараттар. Ал студенттерге белгісіз болып қалатыны – кітап алу мәселесі. Мұнда керекті 
кітабыңды алу  майдан қыл суырумен тең жағдай. Не кітап саны бір дана болады, не жарық болмай қалады,  не 
кітапханашының көңіл-күйі болмай қалады. Әйтеуір отырып дайындалуға ғана мұршамыз жетеді. Оған да шүкір. Алған 
кітапты апталап емес бірер күн ішінде қайтаруға тура келеді. Себебі білімгерлер саны көп те – оқушылар да саны көп. 
Егер бұрынғы ізгі даналардың сөзіне сенсек, кітап –білімнің бұлағы, бастауы екені рас. Әрі ол да қолжетімді болғаны 
тіпті жақсы. 

Кей студенттердің кітапханадағы тәртіпсіздігі де үлкен мәселе болып отыр. Сырт киімдерімен келуі, екеуара пыш-
пыш әңгімелері, кітап сөресінен кітапты алуын алып, қайта орнына апарып қоймауы. Қынжыласың да ондай кітап 
сөрелеріндегі бей берекетсіздікті көріп, біраз қарның да ашады. Кітапты сыйлауды мектепте ұстаздарымыз жақсылап, 
тіпті таяқпен де үйреткен еді. Соны қаперімізде тұтсақ игі.

олжас мАХАмБеТ,
2-курс  студенті 

кітапХана іші – білім кеніші

Оған журналистика мамандығының 
студенттері қатысып, тәжірибе алма-
сып қайттық. Қысқы мектептің басты 
мақсаты- әр түрлі мемлекеттің бір-
бірімен тәжірибе алмасуы арқылы цифр-
лы радиотеxнологияны игеру, жаңа 
теxнологияның әдіс- тәсілдерін меңгеру; 
"Тау Тұран" оқу-сауықтыру кешенінде 
өткен 3 күндік шараға Франция, Ауғанстан, 
Жаңа Зеландия, Ресей, Қырғызстан және 
Өзбекстан мемлекеттерінен келген БАҚ 
өкілдері, онлайн-медиа мамандары, 
лекторлар, магистранттар, студенттер 
қатысты. Шараның ашылу салтанаты-
нан соң, Орталық  Азия Университетінің 
профессоры Эвангелия Папоутсаки 
"Толқындарды құру: коммуникацияны да-
мыту және әлеуметтік өзгерістердегі радио 
рөлі" атты тренингін бастап кетті. Келесі күні 
Журналист, ТРК "Қазақстан" "Жаңалықтар" 
бөлімі редактор-тележүргізушісі, "Да-
рын" жастар сыйлығының лауреаты 
Гүлназ Әлімгерейдің модераторлығымен 
Қырғызстаннан келген доцент, PhD доктор 
Турдыбаева Эльмира мен Дуйшекеева Айна 
Отандық радиоларды салыстыра отырып, 
аудиториямен белсенді жұмыс жүргізді. 
Екінші күннің екінші жартысы танымал жас 
мамандардың тренингтерімен басталды. 

"Skills Academy” ЖСШ Директоры Берікбол 
Төлеген "Веб-сайт және мобильді қосымша 
диалогтық алаң ретінде" атты шеберлік-
сыныбын өтті. Аудитория жаңа сайт ашу 
мен оны дамытудың қыр-сырымен таны-
сты. Одан соң Bugin.kz тәуелсіз авторлар 
платформасынан Марғұлан Ақан тренинг 
өткізді. Журналистердің жауапкершілігі 
мен студенттердің сайттарда матери-
ал жариялауына тоқталып өтті. Үшінші 
күннің дәрісін "Қазақстан" ұлттық арна-
сы "Таңшолпан" бағдарламасының шеф 
редакторы Олжас Қасым оқыды. Тре-
нинг барысында еліміздің бас арнасының 
бағдарламалары жайлы сөз болды. Және 
журналистикадағы редакциялау және 
журналистердің тұрақты тіркестер мен сөз 
тіркесін дұрыс қолдануын ескеру керектігін 
айтты. Аудитория сұрақтар қойып, ашық 
әңгіме жүргізді. Соңынан "Абай" атындағы 
Республикалық дарын мектебінің 
оқушылары концерттік бағдарлама қойып, 
шаршаған көпшіліктің көңілін көтерді. 
Қысқы мектептің жабылу салтанатында 
қатысушылардың барлығына сертификат 
табысталды.

Айман Әлмен, 
3-курс студенті

ТәжІРиБЕ алМасып қайТТық

университет кампусын көгалдандыру жұмыстары аясында 1994 жылы 
жалпы көлемі 100 гектарлық ботаникалық бақ ашылды. Қазіргі таңда 
бақта 127 түрлі 50.000 ағаш бар.

 2011-2012 оқу жылында әр түрлі 16.000 дана тал егіліп, бақ ішіне жеміс 
ағаштары отырғызылып, жүзім бауы және 12 түрлі раушан гүлі егілген гүлзар жа-
салды. 2011-2012 оқу жылынан бастап университет Ахмет Ясауи колледжі мен 
биология мамандығының студенттеріне ботаникалық бақта практикалық сабақтар 
оқытыла бастады. 2012 жылы Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің 
қолдауымен ботаникалық бақта аумағы 200 m2 жылыжай ашылды. 2013 жылы 
жаңадан дайындалған жоба шеңберінде университетті көгалдандыру жұмыстары 
жасалып, студенттік жатақханалар мен оқу ғимараттарының маңайына ағаштар 
отырғызылып, шым төселді. Клиникалық диагностикалық орталықтың ауласы 
жаңа отырғызылған ағаштармен жаңаша көрініске ие болды. Оқу ғимараттары 
орналасқан жерлерге шым төселіп, фонтан орнатылды. Коттедждердегі балалар 
алаңында балалар ойын паркі ашылды.

сұлухан мырзАДӘулеТ 
3-курс студенті.

ботаникалық бақ - ел игілігі үшін 

Таяуда Алматы қаласында Бүкіләлемдік радио күніне арналған «радио – 
толеранттылық, диалог және бейбітшілік» VI Халықаралық журналистика және 
коммуникация қысқы мектебі өтті. 


