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ШЫНДЫҚҚА АПАРАТЫН БІРДЕН-БІР ЖОЛ  – ҒЫЛЫМ ЖОЛЫ  
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 Мемлекет тізгінін қиын-
қыстау кезеңде қолға алған 
Тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев елінің 
жарқын болашағын басты 
мұрат етіп, атқарған ерен 
еңбегі мен дұрыс жүргізген 
сындарлы саясатының 
арқасында тәуелсіз қазақ елі 
алға қадам басты. 
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Тәуелсіз ShanghaiRanking 
Consultancy ұйымы әлемдегі ең 
үздік жоғары оқу орындарының 
рейтингін жариялады. Оған 
ондаған елдің университеттері 
мен институттары кірген. Біз 
соның ішінен ең үздік 10 оқу 
орнын атап көрсетпекпіз. Рей-
тинг жасалған кезде түрлі 
пәндер бойынша оқыту сапа-
сы, профессорлық-оқытушылық 
құрам мен оқу орнын бітірген 
студенттердің жетістігі (Нобель 
және Филдс сыйлығының лауре-
аттары), білікті зерттеушілердің, 
Science және Nature ғылыми 
журналдарында мақалалардың 
болуы маңызды.

НЕЖМЕТТИН БІЛӘЛ 
ЕРДОҒАН УНИВЕРСИТЕТТЕ 

ҚОНАҚТА БОЛДЫ

Б Ү Г І Н Г І 
Н Ө М І РД Е
Б Ү Г І Н Г І 

Н Ө М І РД Е

Қарашаның  29 жұлдызында 
Түркия Президенті  Режеп 
Тайып Ердоғанның ұлы Не-
жметтин Біләл Ердоған   оқу 
ордамызда қонақ болды. 

Біз, осы бағдарлама аясын-
да Атырау қаласындағы 
Х.Досмұхамедов атын-
дағы Атырау мемлекеттік 
университетінен Қожа            
Ахмет Яасауи атындағы 
Халықаралық  қазақ – түрік 
университетіне журнали-
стика мамандығы бойынша  
оқып, тәжірибе алмасуға 
келдік. 

ҰТҚЫРЛЫҚТАН 
ҰТАРЫМЫЗ КӨП
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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ, ТҰҢҒЫШ 
ПРЕЗИДЕНТ ҺӘМ 

ТҮРКІСТАН

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҮЗДІК 
ЖОО-НЫҢ РЕЙТИНГІ 

ЖАРИЯЛАНДЫ

1 желтоқсан — Қазақстанның Тұңғыш Президенті күні. 1991 жылғы 1 желтоқсанда бүкілхалықтық сайлау 
нәтижесінде еліміз өзінің Тұңғыш Президентін сайлады және осы күннен тәуелсіздік тарихы басталды. Елімізде 
2011 жылдан бері Тұңғыш Президент күні аталып келеді. Айтулы мереке күніне орай, бүгін облысымыздың зиялы 
қауымы мен жергілікті билік өкілдері оқу ордамызда Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың мемлекет алдындағы жетістіктерін тану мақсатында студенттерге арнайы дәріс өтті. 
Лекциялар бір мезгілде бес секцияда оқылды. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жеңісбек Мәуленқұлов, 
Түркістан қаласының әкімі Рашид Аюпов, университетіміздің ғалым-ұстаздары Сейдулла Садықов, Тәліб 
Жұманов Елбасының ерен еңбектері мен еліміздің бүгінгі жеткен жетістіктерін жастарға айта отырып, құнды де-
ректермен бөлісті.  Бұл мерекенің маңызы мен мәніне тоқталды.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН
 ЛЕКЦИЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Жеңісбек Мәуленқұлов сту-
денттерге Тұңғыш Президентіміз 
Н.Назарбаевтың ғасырға татырлық 
істері мен Қазақстанның мәртебесін 
төрткүл дүниеге таныту үшін жасаған 
ерен еңбектері жөнінде кеңінен 
әңгімеледі. Келешекті білу үшін тари-
хымызды тану қажеттігіне назар аудар-
ды. Тәуелсіздік жылдарында қоғамның 
бір формациядан екінші формацияға 
өту барысындағы Елбасымыздың 
көрегенділігінің арқасында маңызды 
шешімдер қабылдауы ұтымды 
жағдай болғандығын айтып өтті. 
Тәуелсіздігіміздің осы уақытқа дейінгі 
бағындырған белестері , алдағы 
уақытта жастардың арқасында алар 
асуларымыздың одан да көп екендігін 

түсіндірді. Бүгінде еліміз дамудың 
даңғылына түсе отырып, әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарынан ойып 
тұрып орын алуға ұмтылған еді. Бұл 
белестің де, одан да зор асулардың 
да бағындырылатындығы сөзсіз. 
Оған Елбасымыздың бастамасымен 
қабылданған «Қазақстан-2050» стра-
тегиясы, «Нұрлы жол» бағдарламасы, 
«100 нақты қадам» ұлт жоспары өз 
септігін тигізері анық. Лекция бары-
сында студенттерге білім де тәрбиелі 
болуға шақырды. Болашақ жастардың 
қолында екендігін жан-жақты түсіндірді.

Түркістан қаласының әкімі Рашид 
Аюпов оқу ордамыздың студенттерімен 
Тұңғыш Президентіміздің елімізді да-
мыту жолындағы еңбектерімен таны-
стыра отырып, Түркістан қаласының 

облыс орталығы болуының маңызы 
мен алдағы атқарылар шараларда 
жастардың үлесін атап өтті. Жастар-
ды қаламыздың дамуына үлес қосуға 
шақырды және және жастар жылына 
орай жасалатын жобалармен таны-
стырды.

Туризм саласынының дамуына ат са-
лысып, ресторан және қонақ үй жүйесін 
әлемдік деңгейге көтеру мақсатында 
жобаларын ұсынуды тапсырды. Ғылым 
бар жерде даму бар демекші, осы уни-
верситетпен бірігіп облысқа қажетті 
кадрларді дайындап, көптеген жоба-
лар жасалу керектігін де назардан тыс 
қалдырмады.

Бүгінгі өткен арнайы дәрістердің 
соңында студенттер түрлі сұрақтар 
қойып, жауаптар алды.

Жиынды облыс әкімінің орынбаса-
ры Сәкен Қалқаманов Елбасымыздың 
тәуелсіздік жылдарындағы еңбегі 
жөнінде кеңінен таныстыр-
ды. Түркістан облыс орталығы 
болғандықтан Елбасы сенімін ақтап, 
рухани орда ету мақсаты тұрғандығын 
атап өтті. Қазақстанды өркендету 
жолында Н.Назарбаевтың жоспар-
ларын одан ары қарай жалғастыру 
міндеттеріне тоқталды.

Елбасының курстасы 
Әсетулла Каримов:
«Осыдан 61 жыл бұрын «Лениншіл 

жас» газетіне үндеу шыққан бола-
тын. Ол кезде Қарағанды облысы 
Теміртау қаласында металлургия 
зауыты салына бастаған еді. Соған 
жергілікті қазақ жастарынан ма-
мандар дайындау керек болатын. 
Үндеуде барам деген жастар болса, 
әркім өз облыстарындағы Комсомол 
комитеттеріне барып, сол жаққа оқуға 
жолдама алатындығын хабарлаған 
еді. Днепродзержинскі қаласына 
техникалық училищеге оқуға түсіп, 
кейін Теміртауға жұмысқа бардық. 
Сол зауыттың негізін қалауға жұмыс 
істедік. Сонда Нұрекеңнің алғырлығы 
мен көпшілікпен сөйлесуі, қара-
пайымдылығы, іскерлігіне тәнті бо-
латын едік. 30 жыл ел басқарғандағы 
жасаған еңбектері орасан зор. 
Нұрекеңнің арқасында Қазақстанды 
әлем таныды», — деді.

Халықаралық Алаш 
сыйлығының иегері, жазушы 

Мархабат Байғұт:
«Біздің Тұңғыш президентіміз, Ел-

басы Н.Назарбаев бүкіл әлем мойын-
даған  жаңашыл, бастамашыл, батыл 
президент ретінде танылған тұлға. 
Қазақстанды әлемге танытты. Түркі 

дүниесінің ақсақалы, көшбасшысы. 
Түркі Кеңесінің құрметті төрағасы. 
Тарих толқынында еліміздің даму 
жолындағы еңбегі орасан деп 
айтуымызға болады. Еліміздің 
болашағын анық, айқын нақтылаған 
тұлға. Президентіміз мемлекет бас-
шысы Қ.Тоқаев «Сабақтастық, өрлеу, 
әділдік» деп Елбасымыздың жолын 

жал-ғастырып, мәңгілік ел болуды 
мақсат тұтады», — деді.  

Басқосуға жиналғандар 
Қазақстанның халықаралық аренада 
ойып тұрып орын алуына Елбасы-
мыз Н.Назарбаевтың өлшеусіз үлес 
қосқандығын атап, бүкіл әлем Қазақ 
елін танып, бастамаларына қолдау 
білдіріп жатқандығын айтты.

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ АТАП ӨТІЛДІ
Университетімізде  1-желтоқсан Тұңғыш Президент күніне арналған конференция болып өтті. 
Конференцияның мақсаты – Елбасымыздың елімізді дамытудағы еңбегі мен мемлекет болып 
қалыптасудағы рөлін айшықтау. Елбасымыздың тәуелсіз еліміздің өркендеуі жолындағы еңбектерін одан 
ары қарай дамыту. Конференцияға облысымыздың зиялы қауым өкілдері, ардагерлер, оқу ордамыздың 
ғалымдары мен БАҚ өкілдері қатысты.
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ақпаРаттаР ағыНы

НЕЖМЕТТИН БІЛӘЛ ЕРДОҒАН 
УНИВЕРСИТЕТТЕ ҚОНАҚТА 

БОЛДЫ

Одан өзге, Түркістан облысы әкімінің орын-
басары Мейіржан Иябайұлы, елімізге белгілі 
қоғам қайраткері, Парламент депутаты Бекболат 
Тілеухан, «Асыл арна» телеарнасының директоры 
Мұхамеджан Тазабек, Түркия Республикасының 
бірқатар мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
ғалымдары кеш қонақтары болды.

Тұңғыш Президент күні мерекесінің қарсаңында 
Түркістанға ат басын бұрған түркиялық қонақтар 
алдымен Қ.А. Ясауи кесенесіне барып, зиярат ет-
кен соң оқу ордамыздың Мәдениет орталығында 
орналасқан мұражайда болды. Ондағы құнды 
әшекей бұйымдар мен тарих беттерімен танысты. 
Оған қоса қадірлі қонақ жылы тілектерін лебіз 
кітабына қалам іздерімен қалдырды.

Қадірлі меймандарға арналған кеш оқу 
ордамыздың Мәдениет өнерпаздары мен да-
рынды студенттерінің ұйымдастыруымен өткен 
концерттік бағдарламамен жалғасты.

Түркия президентінің ұлы Біләл Ердоған:
– Біз соңғы үш күн ішінде Душанбе, Ашхабад, 

Ташкент қалаларында болдық. Енді міне бүгін 
Түркістанға қонаққа келіп отырмыз. Өздеріңіз 
еңбек етуді, ғылым мен ізденістегі құштарлықтың 
қиын әрі жемісті екенін білесіздер. Бұл универси-
тет ұлы ғұлама Ясауидің атында болғандықтан 
сіздерге үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. 
Қожа Ахмет Ясауи тек қана Орта Азия емес 
Анадолы топырағында өмір сүретін халықтарға 
өзінің ілімін ғылымын жеткізген ұлы ұстаз. Мен 
сіздерге де сол ұлы ұстаздың шәкірттері ретінде 
қараймын. Құрметті жастар, бұл жерде алатын 
білімдеріңіз, маман иесі атануларыңыз, сіздердің 
негізгі міндеттеріңіз. Мұны Ясауидің ілімінен де, 
оның өзінің өмірінен де нақты көруге болады. Бұл 
қасиетті білім ордасының ректоры мен ректор 

өкіліне және баршаларыңызға Түркия елі атынан  
сәттілік тілеймін, — деді ол.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ -дың ректо-
ры Болатбек Абдрасилов:

 –1  желтоқсан – ҚР Тұңғыш Президенті күніне 
орай елімізде түрлі  іс-шаралар өтуде. Бүгін біздің 
университетімізде де үлкен мерекелік жиындар 
болып өтті.  Осындай мерекенің қарсаңында  оқу 
ордамызға бауырлас ел Түркиядан құтты қонақ 
келді. Ол — Түркия Республикасының құрметті 
азаматы, Президент Режеп Тайып Ердоған 
мырзаның ұлы Біләл Ердоған. Сонымен қоса, 
Түркия елінің қоғам қайраткерлері, құрметке ие 
ұстаздары, ғалымдары оқу ордамызға табан 
тіреді. Мұндай  қадірлі қонақтардың бізге қонақ  
болуы біз үшін үлкен мәртебе, — деді.

Келесі кезекте сөз алған университетіміздің I 
вице-президенті Женгиз Томар:

– Сіздердің біздің қонағымыз болуларыңыз 
біз үшін ерекше қуаныш және мақтаныш, өйткені 
біздің университет түркі әлемі бірлігінің симво-
лы. Ахмет Ясауи бабамыздың мың жыл бұрын 
дәріптеген төзімділік философиясы бүгін де 
біздің студенттеріміздің әрекетіне айналуда және 
біз түркі әлемінің жастарына осы рухты төрт тілде 
үйретуге тырысамыз. Сіздер соны тамашалауға 
келгендеріңіз үшін мен барлық студенттердің, 
университет ұжымы атынан  алғыс айтамын – де-
ген, ыстық лебізін білдірді.

Кеш концерттік бағдарламаға ұласып, сах-
на төрінде университеттің студенттері түрлі 
ұлттардың билерін билеп, бауырлас елдердің 
құрметіне арналған «Достық» әнін шырқады.

Қонақтардың құрметіне арналған кеште 
қазақтың қонақжайлық салтына сәйкес, шапан 
жабылып, сый-сияпат көрсетілді.

Қарашаның  29 жұлдызында Түркия Президенті  Режеп Тайып Ердоғанның ұлы 
Нежметтин Біләл Ердоған   оқу ордамызда қонақ болды. Қазақстанға келген сапа-
рында  Сарыағаш қаласындағы 10 мың орындық сәулетті, ерекше мешіттің ашы-
луына қатысқан түркиялық мейман  бүгінде барша түркітектес жұртының балалары 
білім алып жүрген оқу ордамыздың да шақыртуын қабыл алған.

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

 24.kz. Jas Otan сыбайлас жемқорлық бойынша көзге түскен 
жоғары оқу орындарының рейтингін жасады, деп хабарлай-
ды Елорда Инфо. Nur Otan партиясының Орталық аппара-
тында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
республикалық қоғамдық кеңестің отырысы болып, онда 
«Таза сессия» жалпыхалықтық акциясының аралық 
нәтижелері талқыланды. Сауалнама негізінде студенттер 
жемқорлық фактілері орын алады деп көрсеткен бес ЖОО 
рейтингі жасалды:
1. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
университеті;
2. Атырау мұнай газ университеті; 
3. Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті; 
4. М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
медициналық университеті; 
5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университеті. 

 ***
24.kz.
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Facebook-
тегі парақшасында  жоғары оқу орындарына қойылатын 
біліктілік талаптарының да күшейтіліп жатқанына тоқталды. 
«Әсіресе лицензияларында педагогтерді даярлауға арналған 
қосымшалары бар жоғары оқу орындарына қосымша талап-
тар дайындауда. Олардың саны – 85». Алайда олардың 
сапасы сын көтермейтіндіктен, қойылатын талаптарды 
күшейту арқылы мұғалімдерді даярлайтын ЖОО санын 85-
тен 20-25-ке дейін қысқарту жоспарланып отыр. Олар басқа 
бағыттар бойынша мамандар даярлай береді, ал педагогика 
бойынша лицензиялары қайтарылып алынуы мүмкін. Шама-
мен алғанда, әр аймақта мұғалімдерді даярлайтын 1 мықты 
ЖОО және Алматыда бірнеше оқу орны болмақ», - деп жаз-
ды министр.

***
24.kz.
Мұғалімді заңсыз жұмысқа тартқандарға 120 айлық есептік 
көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Бұл туралы Мәжілістің 
жалпы отырысында белгілі болды. Көптен бері пікірталасқа 
түсіп келген «Педагог мәртебесі туралы» заң жобасы ақыры 
парламентке жетті. Оның аясында ұстаздарды артық жұмысқа 
тартуға, шамадан тыс есеп беруге және негізсіз тексерулер 
жүргізуге тыйым салынған. «Әртүрлі құқық бұзушылыққа бай-
ланысты 20-дан 120 АЕК-ке дейін айыппұл көзделген» деді 
Білім және ғылым министрі.

***
24.kz.
234 үміткер «Болашақ» стипендиясының иегері атанды
Олар магистратура мен доктарантурада білім алады, деп ха-
барлайды «Хабар 24». Сондай-ақ әлемнің жетекші ғылыми 
және өндірістік ұйымдарына тағылымдамаға жіберіледі. 
Стипендия иегерлерінің басым бөлігі Ұлыбританияда оқитын 
болады. Айта кетейік, бағдарлама жүзеге асырылғалы еліміз 
бойынша 11 мыңға жуық маман дайындалған. 2020 жылдан 
бастап жаңа тәсілдер енгізілмек. Ол конкурстық іріктеуді 
жүргізу тетіктерін жетілдіруді және автоматтандыруды, оның 
кезеңдерін қысқартуды, шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
комиссияның жұмысын оңтайландыруды көздейді.

* * *
24.kz. Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Фоман де 
Лакруз Атырауда жұмыс істеген аз жылда әріптестері мен 
оқушылар арасында үлкен беделге ие болған ұстаз. Матема-
тика пәнінің маманы қазақ тілінде амандасып, керек болса, 
нақышына келтіріп ән де орындап береді. Шетел азаматының 
қазақ тілі мен өнеріне деген құштарлығы ұжым алдындағы 
абыройын асқақтатқан, деп хабарлайды «Хабар 24». Бүгінде 
филипиндік мұғалімнің орындауында 20-ға тарта қазақ әні 
бар.

         * * *
24.kz. Қызылордадағы Әбдіқожаевтар отбасында 17 жан 
ғұмырын ағартушылық жолына арнапты. Ұрпақ тәрбиесін 
өмірлік ізгі мамандығы ретінде таныған мұғалімдер 
династиясының жалпы еңбек өтілі 221 жыл.

* * *
24.kz. Әлеуметтік және ғылыми-зерттеу жұмыстарымен ерек-
шеленген еліміздің 80 студенті Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының стипендиясына ие 
болды, деп хабарлайды «Хабар 24». Аталған республикалық 
байқау биыл 9-шы рет өтіп отыр. Байқау екі турдан тұрады. 
Біріншісі, оқу орнында өткізілсе, шешуші кезеңде Қор,.. 
Жоғары оқу орындары ұсынған студенттер арасынан 
үздіктерді анықтайды. Биыл өткізілген конкурсқа 350-ден 
астам студент қатысып, оның 80-і жеңімпаз деп табылған. 
Жобаның негізгі мақсаты – белсенді жастарды қолдау. 
Жеңімпаз студенттер шәкіртақыны бір жыл алады.

* * *
24.kz. Түркияда 150 мыңға жуық шет ел студенттері білім 
алады. Олардың 17 мыңнан астамы «Түркия стипендиясы» 
бағдарламасы бойынша оқиды, деп хабарлайды «Хабар 
24». Бұл туралы шетелдік түріктер және туыстас халықтар 
басқармасының басшысы Абдуллах Эрен хабарлайды. 
Оның айтуынша, түрік үкіметі шетелдік студенттердің санын 
республиканың 100 жылдығына орай 200 мыңға шығарып, 
20 мыңнан астамына грант бермекші.

* * *
24.kz. Қазақстан мен Украинаның білім және ғылым 
министрлігі арасындағы ынтымақтастық аясында екі ел сту-
дент алмасып отырады, деп хабарлайды «Хабар 24». Білім 
саласындағы меморандум негізінде Украина жыл сайын 
Қазақстан азаматтары үшін 40 орындық мемлекеттік грант 
бөледі. Қазақстанның жастарын мұнай және газ, инженерлік 
сала, халықаралық қатынастар және компьютерлік білім 
қызықтырады.

Шымкент қаласында «1 желтоқсан — Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне» арналған Байланыс және ақпарат 
қызметкерлері арасында спартакиада өтті. Спорттық бәсекеге 12 
бұқаралық ақпарат құралдары командаларымен қатар биыл бірінші рет 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жур-
налистика бөлімінің командасы да мини-футбол және волейбол ойында-
ры бойынша қатысты. Тартысты өткен бәсекеде журналист-студенттер 
командасы шебер ойын өрнегін көрсетіп, «Ең белсенді команда» және 
«Ең мерген ойыншы» номинацияларымен марапатталды.

ЖАС ЖУРНАЛИСТЕР – СПАРТАКИАДАДА!
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СтуДЕНттІк жазБалаР

Телефон мен интернет 
қолданысқа енгелі адам өмірін күрт 
өзгертті. Шалғай аймақтан шұғыл 
хабар жеткізіп, лезде байланысты-
ратын заманауи мүмкіндіктер ай-
нымас серігімізге айналуда. Тіпті, 
сәл ертеде газет-журналдарда 
ойнатылатын конкурстар мен 
теледидардағы лотореяларды да 
телефон мен интернет арқылы 
ойнатып жүргендер де бар.

    Еңбектің наны тәтті. Әйткенмен, 
тер төкпей-ақ бағымыз жанып, 
сайыстардан бас бәйгені алуды 
қалайтынымыз тағы бар. Қазір 
телефон нөмірімізге хабарласып, 
«сіз мынадай ұтысқа ие болдыңыз» 
дейтіндер мен ғаламторда кон-
курс ұйымдастырғыштартың 
саны күн санап артып келеді. 
Алғашқыларына сену қиын 
әрине, ал әлеуметтік желіде жа-
рияланатын байқаулардың жар-
тысы шынайы болса, қалғаны 
қарапайым қолданушылардан 
ақша жымқырып жүргендердің ісі.

Соңғы уақыттары теле-
фонымызға беймәлім нөмір ха-
барласып, белгісіз конкурста 
қолданып жүрген нөміріміздің 
жеңімпаз атанғанын баяндаушы-
лар көбеюде. Бірақ, өздері ту-
ралы мәлімет беруден бас тар-
тады. Конкурс шарты бойынша 
жүлдеңізді алу үшін алдын-ала 
белгілі көлемдегі қаржыны ауда-
ру керектігін айтады. Соңында 
қаржыны қалтаға басқан 
«ақжолтай» хабарды жеткізуші 

жан ізім-ғайым жоқ болады. Дәл 
осыған ұқсас жағдай Бауыржан 
есімді кейіпкеріміздің басынан 
өткен. Бауыржан Нұржанұлының 
баяндауынша, белгісіз 
нөмірмен хабарласқан азамат, 
оған Алматыдағы фирманың 
ұйымдастырған конкурсынан 
үйге арналған кинотеатр ұтқанын 
айтқан. Оны алу үшін алдын-ала 
3000 теңге көлемінде ақшаны өз 
шотына аударғызған. Арада жар-
ты сағат өткен соң «BMW» марка-
лы автокөлігін ұтқандығын айтып, 
Бауыржанның басын шыр ай-
налдырып, ақырында айтқанына 
сендіреді. Белгісіздің дегеніне 
иланған Бауыржан көлікті алу үшін 
бұл жолы 52 500 теңге көлемінде 
қаржы аударады. «Көлігіңіз 
17:30-да Шымкентке жетеді» 
дегенді естігенде кейіпкеріміздің 
қуанышында шек болмаған. Де-
генмен, Бауыржан қанша күтсе де 
қайта хабар келмеді. Осылайша 
көлік күткен жанұяның қуанышы 
су сепкендей басылып, сан 
соқты.

 Жоғарыдағы жалған 
байқаулардан бөлек, Instagram 
әлеуметтік желісінде де конкур-
стар көп өткізілуде. Әйткенмен, 
бұлардың көпшілігі шынайы 
түрде жүзеге асады. Өйткені, бұл 
байқауларды ұйымдастырушылар 
қатарына танымал әншілер, 
белгілі блоггерлер, вайнерлер жа-
тады. Жақында ғана көпшілікке 
NNN лақап атымен танылған вай-

нер Нұрдәулет Бектұрсын (@
nnnurdaulet) оқырмандары ара-
сында конкурс ұйымдастырған 
болатын. Бәйгенің бас жүлдесі 
BMW маркалы автокөлігі. Байқау 
нәтижесінде Тұрар Ермахан есімді 
жігіт жеңімпаз атанып, көліктің 
кілті тікелей эфирде табысталды.

  Лотереядан жеңімпаз ата-
нып, бір сәтте байлар қатарына 
қосылғандар жайында факт 
өте көп. Сондықтан да болар, 
қомақты қаржы, қымбат дүниелер 
ұтысқа тігілетін конкурсқа 

қатысушылардың саны да өрши 
түскен. Қатыспастан бұрын 
конкурстың шынайылығына 
әбден көз жеткізіп алған жөн. 
Егер белгілі жұлдыздар, танымал 
блоггерлердің ұйымдастыруымен 
өтіп жатса сенуге тұрарлықтай. 
Бастысы, конкурс ұтысына ие 
боламын деп, қалта түбін қағып 
қалмаңыздар!

Бақдаулет АНАРБАЙ,
ХҚТУ-нің 3-курс студенті

КӨЛІКТІҢ ИЕСІ АТАНАМ ДЕП 
КҮПІ КИІП ҚАЛМАҢЫЗ

Таң атады, күн ба-
тады. Зымырап өтіп 
жатқан уақыт. Тек 
маған солай ма, әлде 
уақыт шынымен де 
қысқарып барады ма 
деген оймен зерттеп 
көрген едім...  .

- Орыс ойшылы 
Алексей Федоро-
вич Лосев уақыттың 
тұрақсыздық қасиеті 
туралы айтқан екен. 
Оның пікірінше, 
уақыт тұрақсыз, 
біртектес емес, шарт-
ты және салыстыр-
малы түрде кеңейіп, 
тарыла алады. 1914 
жылдан бастап оның  
тығыздалуы баста-
лыпты және уақыт  
тезірек ағыла баста-
ған.

- Ғалымдардың есебі бойынша, ғарыш кемесі ғарышқа 
жарық жылдамдығының 99,99% -ына тең жылдамдықпен 
ұшқанда, кеме 14 жылдан кейін планетаға қайта орала-
ды. Жерде, осы кезеңде, бір мыңжылдық өтеді екен. Бұл 
объектінің жылдамдығының артуымен уақыт ағымының 
баяулауы орын алатындығына байланысты орын алатын 
көрінеді.

- 1962 жылдың 17 шілдесінде әйгілі спелеолог Мишель 
Сейфорд жалғыз өзі Скарасон үңгіріне түстеді. Ол тура екі 
айдан кейін үңгірден шығады. Оның есебінше күнтізбе бойын-
ша 20 тамыз болуы керек еді.  Алайда жер бетіндегі күнтізбе 
14 қыркүйекті көрсетіп тұрған. Осылайша, тәжірибешіге 
арналған жерасты уақыты 25 күнге баяулады. Осының өзінен 
жер үстіндегі уақыт тез өтіп жатқанын дәлелдеген.

- Физик Альберт Виктор Вейнник қызықты түсінік береді. 
Ол физикалық құбылыс ретінде материалды тасымалдаушы 
болуы мүмкін деген болжам жасады. Бұл «созылмалы өріс» 
деп аталған заттың бір түрі. Оның айтуынша, Жер қартаюда, 
ондағы процестердің қарқындылығы баяулайды, сондықтан 
уақыттың нақты ағымы үдей бастады. Алайда, планетада бұл 
процесс баяу жүретін аймақтар болуы мүмкін, мысалы, Саха-
линде. Сонымен, аралдан басқа жерге трансплантациялауға 
тырысқан өсімдіктер жерсінбейді.

Ал сонымен жер үстінде тәулік  24 сағат болмай тұр ғой. 
Сонда қанша сағат екен,а? Адамның түйсігі алдамайды де-
ген рас екен. Өткен ғасырдың басында-ақ уақыттың өзгеріп 
жатқанын ғалымдар зерттей басатапты. 

ЗУЫЛДАҒАН УАҚЫТ-АЙ ҰтқыРлықтаН ҰтаРыМыз кӨп
    Академиялық ұтқырлық – студенттің  белгілі бір мерзімге дейін оқуы үшін,  тәжірибе 
алмасуы үшін өз еліндегі немесе өзге елдегі, қаладағы оқу орнына ауысуы.  Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым министрлігі еліміздегі  жоғары оқу орындарында білім 
алушылардың академиялық ұтқырлықпен оқуына аса мән беріп отыр. Оқу арқылы басқа 
қаланы көруге, сол жердің  тарихымен, мәдениетімен танысуға мүмкіндік көп. 
     Біз, осы бағдарлама аясында Атырау қаласындағы Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінен Қожа Ахмет Яасауи атындағы Халықаралық  қазақ – түрік 
университетіне журналистика мамандығы бойынша  оқып, тәжірибе алмасуға келдік. Бұл 
жақтағы оқытушылар мен студенттер бізді жақсы қарсы алды. Жат ортада жатсынбай, аз 
уақытта араласып кеттік. Қыздар жатақханасынан орын алып, жанымыздағы қыздармен 
де тез тіл табыстық. Студенттерге жасалған  игі іс арқасында түркі әлемінің рухани аста-
насы  Түркістан облысымен әлі де танысып жатырмыз. Шаһардың халқы қонақжай әрі 
қазақилықты сақтағанын бірден аңғаруға болады. Киелі мекеннің облыс атағын алуы – 
еліміздің өркендеуіне үлес қосып жатыр. 
   Бұл оқу орнына келгендегі мақсатымыз білім алмасу болса,  осында алған тәжірибеміз 
бен біліміміз болашақта мамандығымыздың майталманы болуға септігін тигізеді деп ой-
лаймыз. 
     

Талшын ҚУАНДЫҚОВА 
Журналистика мамандығының 3 – курс студенті

қызДы тӨРГЕ ШығаРу
Кейбір қыздарымыз бар «төрге шық» десең, « болды осында отыра беремін» дейді. Ал 

мұның астарына үңіліп көрейік.

Нұх пайғамбардың Хам, Сам, Жаппас деген үш ұлы және Уәсила деген қызы болыпты. 
Пайғамбар үнемі қызына құрмет көрсетіп, оған мүлде дауыс көтермейді екен. Қызы да 
әкенің қалауын қабағынан түсінетін сұңғыла болып өседі. 

Нұх дастархан басында отырғанда үнемі қызын үш ұлынан жоғары, төрге отырғызады 
екен. Бұл үлкен ұлы Самның көңіліне күдік салыпты. «Уәсиланың жасы бізден кіші. Неге 
менен жоғары отыруы керек. Әкеміз бізді алалайды-ау» деп ойлайды. Бір күні дастархан-
да отырғанда: 

– Әке, Уәсила кіші болса да, неге бізден жоғары отыруы керек? Ұлдың мәртебесі 
әрқашан биік емес пе? – дейді. 

Нұх: 
– Біздің ырзық-несібеміздің көп болуы Уәсилаға байланысты. Құт қызды жағалап жүреді. 

Оны босағаға отырғызсаң, шамданады. Төрге шығарсаң, қуанады. Орны жайлы болса, да-
старханнан ас-тағамды үзбейді. Тұрмысыңды түзейді,  қыз жыласа, наласы қатты болады 
жолыңды болдырмайды, үйіңнің берекесі кетеді. Қыз келсе қуанып қарсы ал, риза қылып 
шығарып сал – депті. 

Содан бастап Нұхтың үш ұлы қарындасын төрге шығарып, құрмет көрсететін болыпты. 
Үш ұлынан өрбіген ұрпақ бұл жоралғыны сақтап, берік ұстайды. Қазақ арасында «қызыңды 
төрге отырғыз», «қызды босағаға отырғызба»   «қызыңды құрмет тұтып сыйла, жылат-
па» деген талап-ырымдар осыдан шыққан екен. Әйелдеріңіз кыз туды деп ренжімеңіздер, 
әпке-қарындастарыңызды құрметтеп, көтермелеп көмек етіп отырыңыздар,  баласы мен 
жарына сыйластықпен қарап, реніш-налаңызды іште ұстаңыздар, отбасыларыңыздың 
берекесі осы қыздарда.
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Е л б а с ы н ы ң 
жыл сайынғы елге 
жасаған дәстүрлі 
Ж о л д а у л а р ы н д а ғ ы 
мемлекеттің әлеуметтік, 
стра¬тегиялық да-
муына негіз болған 
б а ғ д а р л а м а л а р ы 
жетістіктерге жетеледі. 
Бұл жұмыстар тәуелсіз 
елімізде бұрын-соңды 
болмаған нәтижені 
көрсетті. Аталған жағ-
дайлар қаржылық 
дағдарыстарға төтеп 
беріп, экономикамызды 
көтеріп, мемлекетімізді 
биік белестерге 
жеткізгенін Елбасының 
терең ойлайтын, 
болашақты дәлдікпен 
болжайтын көрегендігі 
деп білеміз.

 Еліміз тәуелсіздік 
жылдарындағы өтпелі 
кезеңнің барлық 
қ и ы н ш ы л ы ғ ы н 
еңсеріп, елімізді 
саяси, әлеуметтік, 
э к о н о м и к а л ы қ 
д а ғ д а р ы с т а р ғ а 
соқтырмай, ынтымақ пен 
жетістікке қол жеткізген 
м е м л е к е т і м і з д і ң 
Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлының 
қажырлы еңбегін, дұрыс 

таңдаған саясатын 
әлем жұртшылығы да 
мойын¬дады. Соның 
арқасында елі¬міз 
дамыған 50 мемлекеттің 
құра¬мына еніп, бүгінде 
экономикасы озық 30 
елдің қатарынан көрінуге 
атсалысып жатыр. Бұл 
еселі еңбектің басын-
да Елбасымыздың 
өзі құрып, төрағалық 
етіп жүрген Nur Otan 
партиясының да ерекше 
орны бар. 

Қазіргі таңда 
елдің ертеңіне сенім 
артқан Елбасының 
үміті ақталып отыр. 
Елбасының баста-
масымен елорданы 
Арқаға көшіру еліміздің 
геосаяси, әлеуметтік-
экономикалық, мәдени 
және рухани дамуы-
на жаңа бетбұрыстар 
әкелгені баршамызға 
аян. Қысқа мерзім ішінде 
Еуразия кіндігінде, 
Есілдің бойында еңселі 
қала бой көтерді. Тұңғыш 
Президентіміз негізін 
қалаған елорда еліміздің 
еңсесін, халқымыздың 
рухын асқақтатты.

 2017 жылы әлемнің 
т ү к п і р - т ү к п і р і н е н 

халықаралық EXPO-
2017 көрмесіне келген 
миллиондаған қонақтар 
елордамыздың керемет 
келбетін, салтанатты 
сәулетін тамашалады. 

Ал киелі Түркістанның 
түркі әлемінде ала-
тын орны ерекше. Ұлы 
ойшыл, ұстаз Қожа Ах-
мет Ясауидей бабамыз, 
Абылай хан бастаған 
қазақтың 21 ханы мен 
бірқатар сұлтаны, елдің 
аманатын арқалаған 
билері мен батырла-
ры – ұлтымыз¬дың 
қаймақтары мәңгілік 
қоныс тепкен 
Түркістанның тарихы 
тым арыда. Барша түркі 
әлемінің түп қазығы 
саналған, ер түріктің 
бесігі атанып, дәуірлеген 
Түркістан аумалы-
төкпелі замандарды да 
бастан көп өткерді. 

Дегенмен бабалар 
арманы орын¬далып, 
тәуелсіз ел атандық. 
Араға ширек ғасыр са-
лып, еліміз ес жиып, 
әлемдік деңгейдегі 
жағдайға жеткенімізде 
енді міне, Елбасы 
Жарлығымен Түркістан 
облысы құрылып, 

оның орталығы бо-
лып Түркістан қаласы 
бекітілді. Біз үшін 
XX ғасырдың басты 
жаңалығы – еліміздің 
тәуелсіз мемлекет 
атануы мен оның 
елордасы болып 
Сарыарқаның төрінен 
қазіргі Нұр-Сұлтандай 
тамаша қаланың бой 
көтеруі болды. Ал XI 
ғасырдың ең жағымды 
жақсы жаңалығы деп  
Түркістанның түркі 
әлемінің мәдени-рухани 
орталығы атанып, 
жаңа облыс орталығы 
болғанын айтуға бола-
ды. 

Осыған орай, 
Елбасы Нұрсұлтан                        

Назарбаев Түркістанда 
әлеуметтік нысандарды 
тұрғызу, тұрғын үй, білім 
беру және денсаулық 
сақтау мекемелерін 
салу, инженерлік 
и н ф р а қ ұ р ы л ы м д ы 
дамыту мәселелерін 
қарастыруды тапсырды. 
Сондай-ақ болашақта 
әлемнің барлық елінен 
түлеген Түркістанды 
тамашалауға келетіндей 
етіп миллиондаған ту-
ристерге жағдай жасау 

қажеттігін атап өтті.
Облыс орталығының 

Түркістанға көшірілуінде 
үлкен мән бар. 
Біріншіден, Түркістан 
ғасырлар бойы Қазақ 
хандығының астана-
сы болды. Екіншіден, 
тоғыз жолдың тора-
бында орналасқан 
қаланы дамытудың 
мүмкіндіктері жетерлік. 
Бұрынғы Ұлы Жібек 
жолының бойында 
қоныс тебуінің өзі бұл 
шаһардың стратегиялық 
маңызы зор екенін 
білдіреді. Сол себепті 
Түркістанды түркі 
әлемінің рухани әрі 
мәдени астанасына ай-
налдыру мүмкіндігі мол. 
Яғни, Түркістан облыс 
орталығы ғана емес, 
халықаралық дәрежеде 
танымал қалаға, түркі 
әлемінің ғылымы 
мен мәдениеті және 
руханиятының ірі орта-
лығына айналады. 

Осылайша, мұсылман 
әлемі қасиетті санаған 
Түркістанның екінші 
тынысы ашылып, қазір 
даму жолына түсті. Мұны 
ғасырдың ең жағымды 
жаңалығына санаған 

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ, ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ       
ҺӘМ

«TÚRKISTAN» халықаралық газетінің 28 қараша 
күнгі санында университетіміздің ректоры 
Б.С.Абдрасиловтың  «ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ, ТҰҢҒЫШ 

ПРЕЗИДЕНТ ҺӘМ ТҮРКІСТАН» атты мақаласы 
жарық көрді. Мақалада тарихты тереңінен қозғаған 
автор Елбасының ерен еңбектерінің арқасында 
бой көтерген оқу ордамыздың бүгінгі күнінен сөз 
қозғайды.

ТҮРКІСТАН
 Мемлекет тізгінін қиын-қыстау кезеңде қолға алған Тұңғыш Президентіміз 

Нұрсұлтан Назарбаев елінің жарқын болашағын басты мұрат етіп, атқарған 
ерен еңбегі мен дұрыс жүргізген сындарлы саясатының арқасында тәуелсіз 
қазақ елі алға қадам басты. Нарықтық жүйеге бет бұрып, жекешелендіру 
жүргізілді, инвестиция тартылып, сырт елдермен өзара сауда қатынастары 
жүйелі жолға қойылды. Төл теңгеміз қолданысқа еніп, дербес қаржы жүйесі 
құрылды. Халықтың жұмыс істеуіне жан-жақты қолайлы жағдай жасалды, 
өндіріс орындары мен жеке кәсіпкерлік қарқынды дамыды.
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жұрт Елбасының бұл 
шешімін дер кезінде 
қолға алынды деп 
қолдау көрсетуде. 
Тұңғыш Президентіміз 
Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың тікелей 
т а п с ы р м а с ы м е н 
Түркістанды дамыту 
мақсатында ел Үкіметі ба-
стап, барша өңірлер мен 
еліміздің іргелі ірі компа-
ниялары бүгінде қыруар 
жұмыстарды жүргізіп 
жатыр. Ендеше, рухани 
ордамыздың келбеті екі-
үш жылда адам таныма-
стай өзгереді.Бүгінде 
Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың аталған 
тарихи бастамасын 
жалғастыруды қолға 
алған Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасы-
на сәйкес, Түркістанды 
дамыту мақсатында 
қыруар жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. 

Президент ретіндегі 
алғашқы жұмыс сапарын 
Түркістаннан бастаған 
Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
та Түркістанды қолдау, 
жаңғырту, жаңарту, 
дамыту жұмыстарын 
ары қарай жалғастыру 
жөнінде бірқатар тап-
сырма берді. 

Осы жерде бір айта 
кетер жайт, бүгінде 
мен өзім басқарып 
отырған университеттің 
құрылуын  Тәуелсіз 
Қазақстанның алғашқы 
қ а р л ы ғ а ш т а р ы н ы ң 
бірі деп атар едім. 
Олай дейтінім, бау-
ырлас Қазақстан мен 
Түркияның тікелей 
тығыз қарым-қатынасы 
еліміздің Тәуелсіздігінің 
ж а р и я л а н у ы м е н 
қатысты. Баршамызға 
белгілі, 1991 жылы 
Тәуелсіздік алған 
уақытта дербестігімізді 
алғаш танып, жар-
ты сағаттан кейін 
құттықтаған Түркия 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
сол кездегі президенті 
Тұрғыт Озал бола-
тын. Экономикалық 
байланыс, мәдени-
гуманитарлық қарым-
қатынас орнату 
мақсатындағы алғашқы 
қадамдар одан бұрын, 
яғни Кеңес Одағы 
ыдырай бастаған 
уақытта басталған. 
Түркия үкіметі арнайы 
делегация жіберіп, 
саяси-экономикалық 
жағдайымызбен ал-
дын ала танысып, ішкі 
дайындық жұмыстарын 
жүргізгенін атап 
өтке¬німіз жөн. 

Сондай сындар-
лы саяси шешімнің 
арқасында алғаш бұл 
университет Елбасы-
мыз Н.Назарбаевтың 
тапсырмасымен рухани 
астанамыз – Түркістан 
қаласын өркендету 
мақсатында 1991 жылғы 
6 маусымда ҚожаАхмет 
Ясауи атындағы 
Түркістан мемлекеттік 
университеті болып 
құрылды. Ал «Қожа Ах-
мет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-

түрік университеті 
етіп қайта құру тура-
лы» келісімге араға 
жыл салып, яғни 1992 
жылғы 31 қазанда 
Елбасымыздың баста-
масымен сол кездегі 
Түркияның премьер-
министрі С.Демирелдің 
қолдауымен құрылған 
болатын.

Осылайша, Ахмет 
Ясауи университеті – 
түркі тілдес мемлекеттер 
арасында халықаралық 
мәртебеге ие болған 
тұңғыш білім-ғылым ор-
дасы.

 Екі бауырлас елдің 
басшыларының Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-
түрік университетін 
түркі әлемінің рухани 
ас¬танасы –Түркістанда 
құруы тарихи оқиға, 
саяси кемеңгерлік, 
ата¬ларға тағзым деп 
бағалауға болады. Сан 
салалы бағыттарды 
қамтитын екіжақты 
әріптестік қарым-
қатынас әр жылдары 
сенімділік негізінде да-
мып келеді және бұл 
университет екі бауыр-
лас елдің білім-ғы¬лым 
саласындағы маңызды 
жобаларының бірі және 
қазақ-түрік достығының 
символы.

 Міне, содан бері Ел-
басымыз университетке 
үлкен қолдау көрсетіп, 
әрдайым келген сапа-
рында өзі ашқан оқу 
ордасына соғып кетеді 
және басқа елдердің 
басшыларын да арнайы 
ертіп келіп, назарында 
ұстап жүр. 

Бүгінде университет-
те инфрақұрылымды 
дамыту жұмыстары 
жалғасуда және 
студенттік жатақха-
налар, оқу корпустары, 
медициналық клиника, 
кітапхана, мәдениет са-
райы, студенттік асха-
налары және т.б. қажетті 
жабдықтары қатамасыз 
етілген заманауи 
университеттік кампус 
қ а л ы п т а с т ы р ы л д ы . 
Университеттің дамуы 
әрдайым Үкіметіміздің 
назарында болып, 
Түркия тарапынан 
да белсенді қолдау 
көрсетілуде. Қазіргі кез-
де оқу ордамызда 10 
мыңнан астам білім алу-
шы бар. Атап айтқанда, 
19 елдің 40-тан астам 
ұлт өкілдері (басым 
бөлігі түркі әлемінен 
келгендер) бакалав-
риат, ма¬гистратура, 
резидентура және док-
торантура білім беру 
бағдарламалары бой-
ынша 11 факультетте 
білім алып жүр. Уни-
верситетте бір мыңнан 
астам оқытушы-
профессор құрамы 
жұмыс істесе, олардың 
5 пайызы Түркиядан 
келген оқы¬тушылар. 
Оқытушылардың 45 
пайызының ғылыми 
дәрежесі бар. Соны-
мен қатар 6 ғылыми-
зерттеу институты, 
4 аккредиттелген 
ғылыми-зерттеу зерт-
ханасы және 4 ғылыми 

журналы бар. Универси-
тет түркі әлемінің түкпір-
түкпірінен келіп, білім 
алатын жастар үшін ал-
тын шаңыраққа айнал-
ды. 

Түркия үкіметі 
университетіміз үшін 
жыл сайын білім берудің 
бар¬лық деңгейі бойын-
ша (бакалавр, магистр, 
докторантура, рези-
дентура) қазақстандық 
азаматтарға оқу квота-
сын, ал Қазақстан түркі 
дүниесі жастарына 
білім гранттарын бөліп 
келеді.

 Өткен жылдан ба-
стап уни¬верси¬тет 
барлық бағыттар бой-
ынша іс-шараларды 
толық көлемде модер-
низациялауды баста-
ды. Университетті 2023 
жылға дейін дамытудың 
жаңа стратегиясы жа-
салып, ХҚТУ-дың 
Үкіметаралық өкілетті 
кеңесі тарапынан 
қабылданды. Соның 
аясында 2018–2019 
оқу жылында барлық 
процестерді жан-жақты 
қайта құру жүзеге асы-
рылды.

Мысалы, білім са-
пасын арттыруды 
қарқынды жүзеге асы-
ру мақсатында жетекші 
түрік, еуропалық 
және америкалық 
оқу орындарының 
оқу бағдарламалары 
негізінде білім беру 
б а ғ д а р л а м а л а р ы 
с т у д е н т т е р д і ң 
қ ұ з ы р е т т і л і к т е р і н 
тәжірибемен ұштастыру 
және дамытуға бағыттау 
арқылы толықтай қайта 
жасалды. Білім беру 
бағдарла¬ма¬ларына 
Fintech, Big Data, Artificial 
Intelligence (жасанды 
интеллект), Blockchain, 
C y b e r s e c u r i t y 
(киберқауіпсіздік), Data 
mining (деректерді терең 
талдау) секілді жаңа эле-
менттер енгізіле отырып, 
IT және экономикалық 
мамандықтар бойын-
ша толық, ал басқа 
мамандықтар шамамен 
30%-ға жаңартылады. 
Сонымен қатар робото-
техника, компьютерлік 
модельдеу және 
деректерді визуализа-
циялау атты түбегейлі 
жаңа әрі инновациялық 
бағдарламалар жа-
салды. Назарба-
ев университетінің 
тәжірибесі негізінде 
Мемлекеттік басқару 
және экономика жоғары 
мектебі құрылды. 

ХҚТУ-дің ең маңызды 
ерекшеліктерінің бірі 
– төрт тілде (қазақ, 
түрік, ағылшын және 
орыс) білім беруі. Білім 
а лу ш ы л а р ы м ы з д ы ң 
тілдік құзіреттерін 
арттыру мақсатында 
ағымдағы оқу жылы-
нан бастап Тіл үйрету 
орталығы құрыл¬ды.

Ун и ве р с и т ет т е рд і 
м о д е р н и з а ц и я л а у -
да халықаралық 
ы н т ы м а қ т а с т ы қ , 
тәжірибе алмасу 
маңызды рөл атқарады. 
Қазіргі таңда алдыңғы 

қатарлы универси-
теттер құру міндеті 
түркі әлемінің барлық 
елдерінің күн тәртібінде 
тұр. Бұл тақырып осы 
жылдың 23-24 сәуірінде 
Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ-
да өткен Түркі кеңесі 
Түркі университеттері 
одағының IV Бас 
а с с а м б л е я с ы н д а 
талқыланды. Форумға 
Әзір¬байжан, Қазақстан, 
Қырғыз¬стан, Түркия, 
сонымен қатар Вен-
грия мен Өзбекстанның 
23 жоғары оқу 
орындарының басшы-
лары қатысты. Талқылау 
нәтижесінде барлық 
қатысушылар универ-
ситеттер арасындағы 
ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы 
нығайту, академиялық 
алмасу, мәселелерді 
бірлесіп талқылау ту-
ралы бастамамызды 
мақұлдады. Соны-
мен қатар түркі әлемі 
у н и в е р с и т е т т е р і н 
халықаралық рейтингте 
бірлесіп алға жылжыту 
үшін ортақ ғылыми және 
білім беру кеңістігін 
құруды да қолдады.

Осы орайда, 
у н и в е р с и т е т т е р д і ң 
серпілісті дамуы үшін 
мына мәсе¬лелерді 
атап өткім келеді. 
Университетті әлемдік 
деңгейге жет¬кізудің 
негізгі бағыттарының 
бірі ғылым мен ин-
новацияны дамыту 
болу керек. Жетекші 
елдердің тә¬жірибесі 
к ө р с е т к е н д е й , 
и н н о - в а ц и я л ы қ 
инфрақұрылым¬ның 
толық циклын құру 
қазіргі ғылым мен 
инновацияның дамуына 
ай¬тарлықтай әсер етеді. 
Бұл 3.0 уни¬вер¬ситетін 
құрудың ба-
сты көрсет¬кіші. 
Осыған орай, 2018 
жылдың маусымын-
да біз инновациялық 
и н ф р а қ ұ р ы л ы м н ы ң 
негізгі эле¬мент¬терінің 
бірі– Технологиялар-
ды коммерцияланды-
ру (трансферті) офисін 
аштық. Бұл құрылымның 
қызметі оқытушылар 
мен студенттердің 
ғылыми белсенділігін 
арт-тыруға қуатты серпін 
берді. Университетіміз 
ғылыми жұмыстардың 
нәтижелерін коммер-
цияландыру бойын-
ша конкурста төрт 
үлкен грантты жеңіп 
алды, сонымен қатар 
Дүниежүзілік банктің 
130 оқытушыға 
ағылшын тілін оқы¬ту 
грантын иеленді. 
Сондай-ақ ағымдағы 
жылы 30-ға жуық 
ғы¬лыми жоба Түркия 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
қаражаты есебінен 
қаржыландырылатын 
болады. 

Өткен жылдан 
бері ғалымдардың 
ж а р и я л а н ы м д ы қ 
белсенділігі едәуір арт-
ты, халықаралық Scopus 
базасында жарияланған 
мақалалар саны бір жыл 
ішінде 30 пайызға ар-
тып, 600 мақалаға жетті. 
Университетте Scopus 

базасына тіркелген 
Bilig ғылыми журналы 
жарық көреді. Жалпы, 
бір жыл ішінде ғылыми-
зерттеу жұмыстарын 
қаржыландырудың уни-
верситет бюджетіндегі 
үлесі 2 пайыздан 8 
пайызға дейін артты.

 Ғылымның және 
и н н о в а ц и я л ы қ 
и н ф р а қ ұ р ы л ы м н ы ң 
толық циклі дамуының 
келесі кезеңі – 
ғылыми технопарк 
құру. Бұл тұр¬ғыда 
Түркияның жетекші 
у н и в е р с и т е т т е р і н е 
қ а р а с т ы 
технопарктер¬дің сәтті 
тәжірибесін атап өту 
қажет. Университетте 
түркиялық тәжірибеге 
негізделе отырып тех-
нопарк құру жұмыстары 
жүргізілуде.

Тағы бір айта 
кететін маңызды жайт, 
ағымдағы жылдың 
шілде айында Прези-
дент Қ.Тоқаевтың тап-
сырмасымен Білім және 
ғылым министрлігі 
жұмыс тобын құрды, 
оның құрамына 
БҒМ, Сыртқы істер 
министрлігінен, Назар-
баев университетінен, 
Қ.Ясауи атындағы 
ХҚТУ-дан, Түркістан об-
лысы әкімдігінен ма-
мандар және тәуелсіз 
сарапшылар кірді. 
Бүгінгі таңда универ-
ситет стратегиясы осы 
жұмыс тобы тарапы-
нан жаңа бағыттармен 
т о л ы қ т ы р ы л ы п , 
жаңартылды. Бұл 
стратегия келешек-
ке бағдардың жоғары 
деңгейін қамтамасыз 
ету үшін корпоративтік 
б а с қ а р у д ы 
модернизациялаудың 
жаңа бағыттарын 
анықтайды. Оқу 
үдерісін дамыту-
да әлемнің жетекші 
университеттер імен 
білім беруде фран-
чайзинг моделін 
қолдану қарастырылып 
отыр. Шетелдік 
тәжірибеде франчай-
зинг бағдарламалары 
жоғары оқу орында-
рын жедел дамыту 
тетіктерінің бірі ретінде 
қ ол д а н ы л а т ы н д ы ғ ы 
нақтыланған. Со-
нымен қатар страте-
гияда инновациялық 
экожүйені дамы-
ту, университетті 
түркология, археоло-
гия, теология, ясауи-
тану және рухани түркі 
құндылықтарын зерттеу 
саласындағы зерттеу Ха-
бына айналдыру секілді 
маңызды қадамдар 
қаралған. Жалпы, жаңа 
стратегияны жүзеге 
асыру аймақ¬тағы 
және түркі әлеміндегі 
у н и в е р с и т е т т і к 
көшбасшылыққа қол 
жеткізуге бағытталған.

 
Болатбек 

АБДРАСИЛОВ, 
Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік 

университетінің 
ректоры  
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ГазЕттІң тҮРІк тІлІНДЕГІ қоСыМШаСы

Kurucu Cumhurbaşkanı 
Günü Coşkuyla Kutlandı

1 Aralık Kurucu Cumhurbaşkanı 
Günü münasebeti ile Ahmet Yesevi 
Üniversitesinde kutlama töreni düzenlendi. 
Türkistan Eyalet Valiliği ve Üniversitemiz 
işbirliğinde düzenlenen “Halkını Seven 
ve Halkı Tarafından Sevilen Başkan” 
adlı etkinlik, 29 Kasım Cuma günü 
Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.  

2011 yılının Aralık ayında Kazakistan 
Parlamentosu Senato genel kurul 
toplantısında resmi tatil günleri ile ilgili 
alınan karar ile 1 Aralık Kazakistan 
Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü 
ilan edildi. 2012’den itibaren kutlanılan 
Kurucu Cumhurbaşkanı Günü, bu yıl 
Üniversitemizde coşkuyla kutlandı.

Nursultan Nazarbaev’in hayatını 
anlatan sinevizyon gösterisi ile başlayan 
etkinlikte, şiirler okundu, şarkılar söylendi 
ve halkoyunları gösterileri yapıldı. 

Necmettin Bilal Erdoğan Ziyareti

Necmettin Bilal Erdoğan Türk dünyası 
temasları kapsamında Üniversitemizi ziyareti 
öncesi Türkistan Eyaletine bağlı Sarıağaç 
İlçesinde Medrese açılışına katıldı. Erdoğan, 
Üniversitemizi teşriflerinde öğrenciler tarafından 
çiçeklerle karşılandı. Kültür Merkezinde bulunan 
üniversite maketini inceleyen Erdoğan, Türk 
Dünyası Kültür ve Tarih Müzesini gezip hatıra 
defterine dileklerini yazdıktan sonra, öğrenciler 
ve üniversite ekibinin hazırlamış olduğu konser 
programını izledi.

Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov 
ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
davetleriyle sahnede bir konuşma yapan 
Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi’nin 
diyarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “Sadece Türkistan değil, Anadolu 
ve tüm İslam dünyasını aydınlatan manevi 
şahsiyetin adının taşındığı bu üniversitede, 
inanıyorum ki bu geleneğe layık bir şekilde ilmi 
çalışmalar yapacaksınız” dedi.

Rektör Abdrasilov yaptığı konuşmada 

Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı günü 
kutlamaları sırasında Türkiye’den gelen 
misafirlerin bu güne ayrı bir renk kattığını 
ifade ederek, davetlerini geri çevirmeyen Bilal 
Erdoğan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Rektör Vekili Tomar, Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesinin Türk dünyasının sembolü 
olduğunu vurguladığı konuşmasında “Yoğun 
programlarına rağmen üniversitemizi ziyaret 
eden kıymetli misafirlerimize çok teşekkür 
ediyorum. Burası Türk dünyası birliğinin 
sembolü olan önemli bir üniversitedir ve sizin 
burada olmanız bize ayrı bir memnuniyet, ayrı 
bir güç ve şevk veriyor” dedi. 

Etkinlikte üniversitemizde öğrenim gören 
Türk Dünyası gençlerinin hazırladığı ‘Türk 
Dünyası Dostluk Dansları’ gösterisi renkli 
görüntülere sahne oldu. Program sonunda 
Necmettin Bilal Erdoğan’a geleneksel Kazak 
milli giysisi Çapan giydirilerek karşılıklı hediye 
takdiminde bulunuldu.  

Dünya Etnospor Konfedarasyonu (DEK) Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan 29 Kasım 
2019 Cuma günü Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne bir ziyarette bulundu.

Azerbaycan'da, «Müslüman 
Alimlerin Bilim ve Teknolojinin 

Gelişmesine Katkısı» paneli

Bakü'de, Bakü Yunus Emre 
Enstitüsü, Azerbaycan İlahiyat 
Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi 
ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfınca düzenlenen panelin 
açılışına akademisyenler ve 
kuruluşların yöneticileri katıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) Müdürü Doç. Dr. Cihan 
Özdemir, paneli, İslam tarihi, 
bilim ve teknoloji tarihi alanında 
çalışmalarıyla tanınan ve 
geçen yıl vefat eden Prof. Dr. 
Fuat Sezgin'in kültür ve bilim 
dünyasına katkılarına bir vefa 
borcu olarak düzenlediklerini 
bildirdi.

İslam dünyasının bilim ve 
teknoloji açısından gurur verici 
seviyede olmadığını belirten 
Özdemir, «Suçu sadece bizden 
olmayanlara atmak doğru 
değil. Mazeretlerin arkasına 
saklanmaya gerek yok. Bilim ve 
teknolojinin önemini gençliğe 
anlatmamız lazım. Yoksa 
bulunduğumuz durumlardan 
kurtulmamız mümkün değil.» 
ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dini 
Kurumlardan Sorumlu Devlet 
Komitesi Başkan Yardımcısı 
Gündüz İsmayılov, İslam 
dünyasının niye geri kaldığını 
ve ileriye gitmek için yapılması 
gerekenlerin tartışılması 
gerektiğini bildirdi. İsmayılov, 
İslam dünyasının Batı 
dünyasından geri kalmaması 
için fikir ve düşünce özgürlüğüne 
ortam oluşturulması gerektiğini 
vurguladı.

Kırıkkale Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 
İslam medeniyetinin dünya 
tarihinin kurulmasında önemli 
katkılar sunduğunu dile getirdi. 
Aslan, Batı medeniyetinin 
empoze ettiği, «Sizin tarihinizde 
ne var ki» anlayışının doğru 
olmadığını, Fuat Sezgin'in 
çalışmalarının İslam alimlerinin 
bilimin gelişmesine sunduğu 
katkıları ortaya koyduğunu 
kaydetti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Fuat 
Sezgin'in bütün Türk dünyası 
için önemli bir değer olduğunu 
söyledi. Yıldız, Sezgin'in 
yaptığı çalışmaların genç 
nesillere aktarılmasının önemli 
olduğunu vurguladı ve onların 
özgüvenlerinin güçlenmesine 
katkı sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam 
Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
Başkanı Mecit Çetinkaya, 
2019'un Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
«Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı» olarak ilan edildiğini 
hatırlatarak, Sezgin'in yaşamı 
konusunda bilgi verdi.

Panel, Müslüman 
bilim adamlarının bilim ve 
teknolojinin gelişmesine 
sundukları katkılarla ilgili 
sunumlarla devam etti. Panel 
sonrasında Ahmet Yesevi, 
Kırıkkale ve Kırşehir Ahi Evran 
Üniversiteleri ile Azerbaycan 
İlahiyat Enstitüsü arasında ikili 
işbirliği protokolleri imzalandı.

Büyük Bozkırın Yedi 
Unsuru Sempozyumu
Büyük Bozkırın Yedi 

Unsuru ve Ulusal Tarih 
(Büyük Bozkır Medeniyetinin 
Kültürel Mirasları) 
Sempozyumu 20 Kasım 
2019 Çarşamba günü Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Türkistan 
Yerleşkesi'nde yapıldı. 

Sempozyum,  Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in «Büyük Bozkırın 
Yedi Unsuru» makalesiyle 
gündeme gelen meselelerin 
değerlendirilmesi, Türk İslam 
dünyasının kültürel miraslarını 
gün yüzüne çıkarılması, 
tanıtılması ve gelecek 
nesillere aktarılması amacıyla 
düzenlendi.

“Türkistan – Türk Dünyasının 
Beşiği, Büyük İpek Yolu – 
Medeniyetin Başlangıcı, Altın 
Ordu– Altın Çağ Tarihi, Folklor 
Eserlerinde Türk Maneviyatının 
Yansıması, Hoca Ahmet Yesevi 
ve Türk Dünyasının Manevi 
Varlığı” ana temalarında 
gerçekleşen sempozyumda; 
Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan ve 
Tataristan’dan 50’ye yakın bilim 
insanı bildiri sundu.

Sempozyumun açılış 

konuşmaları Rektör Vekili 
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Kemalbek 
Berkinbaev, Türkistan Eyalet 
Valisi Yardımcısı Saken 
Kalkamanov ve Kazakistan 
Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı 
Ruhani Janguru (Manevi Uyanış-
Ulusal Kalkınma )Programı Daire 
Başkanı Eldar Tulekov tarafından 
gerçekleştirildi. 

Rektör Vekili Tomar 
konuşmasında, sempozyumun 
ana temaları hakkında görüş ve 
düşüncelerini paylaştı. Rektör 
Vekili Tomar sempozyumun 
önemine dikkat çekerek, Türk 
dünyasının çeşitli yerlerinden 
gelen bilim adamlarıyla 
Nursultan Nazarbayev’in tarihe 
geçen makalesindeki meseleleri 
araştırma fırsatı bulduklarını 
söyledi. 

Etkinlikte Türk Konseyi 
ülkeleri ile birlikte Türk 
Cumhuriyetlerden gelen tarihçiler, 
siyaset bilimciler, ilahiyatçılar ve 
gazeteciler Türk İslam Kültür ve 
Medeniyetinin kültürel miraslarını 
masaya yatırdı. Beş oturumda 
gerçekleşen sempozyum 
değerlendirme ve sonuç oturumu 
ile sona erdi. 
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Adalet ve barıştan eser kalmayan ve hızla kendini yok etme 
sürecine itilen bu dünyada, emperyalist güçler tarafından 
kurulan sistem içerisinde yazılıyor insanlığın hikâyesi.

Baskı ve şiddetle sindirilen milyonlarca insan, hak ve 
adaletten uzak bu sömürü düzenine karşı durmak amacıyla 
mazlumların dili ve gözü olma cesaretini göstermektedir.

Dünyada açlık, sürgün, savaştan kaçış, kıtlıklar ve etnik 
ayrıştırmalar sıradanlaşmış durumda. Bu vahşet karşısında 
hiçbir tepki göstermeyenlerin korkusu ise ölüm-kalım 
mücadele içinde olan birçok ülke durumuna düşmektir. 
Oysa bu ülkelerin çöplüklere attıkları yemek ve ekmek 
artıkları ile dünyadaki 3 milyar insanın günlük gıda ihtiyacı 
giderilebilmektedir.

Afrika ülkeleri ve İslam âleminin büyük çoğunluğu 21. 
yüzyılda hem tutsaklıkla hem de yoksullukla mücadele 
etmektedir. Bu mücadelede tutundukları tek dal ise Türkiye 
Cumhuriyetidir. Türkiye dünyadaki pek çok mağdur topluma 
yardım ederek, su kuyuları açarak, kurban eti ulaştırarak, 
giyim, kuşam ve okul yaparak, barınma ve üretim tesisleri 
kurarak cehalete ve yoksulluktan ölümlere karşı büyük bir 
küresel iyilik mücadelesi vermektedir. Bu büyük mücadeleyi 
Birleşmiş Milletlerde ( United Nation-UN) ve uluslararası 
tüm dayanışma kurum ve kuruluşlarda dile getirmek için 
çalışmalar sarf etmektedir.

Gelişmiş ülkelerde ortalama insan ömrü 80- 90 yaşlarına 
kadar yükselmiştir.  Gelişmemiş ülkelerde ise yetersiz 
beslenme, sağlık hizmetlerinin çağdaş standartlardan uzak 
olması dolayısıyla uzun bir ömür yaşamak söz konusu 
değildir.

İnsanoğlunu yaratıldığı ve yaşatıldığı dünyada vatansızlığa 
maruz kalması da insanlık utancıdır. İnsanlık suçudur. Zira 
günümüzde Asya ve Afrika’dan Batı ülkelerine göçler artarak 
sürmektedir. Ancak Batılı emperyalist ülkeler emeklerini ve 
varlıkların çalıp, köle olarak kullandıkları bu insanların sınırları 
aşmasına izin vermeyerek onların göç esnasında yollarda 
ve denizlerde ölmelerini seyretmektedir. Daha iyi koşullarda 
yaşam süreceğini düşündüğü, gelişmiş ülkelere göç etme 
imkânı bulamayanlar da kendi topraklarında çaresizlik ve 
yalnızlık içersinde yardım beklemektedir. Adalet ve insan 
haklarına riayet etmekten uzak böyle bir sistem sürdürülemez, 
adeta bu sorun dünyayı kıyamete sürüklemektedir.   

Türkiye Cumhuriyeti her platformda “dünya beşten 
büyüktür” derken, kürsel barışı, adaleti ve paylaşımı 
savunmaktadır. Nitekim Türk milleti geçmişten günümüze her 
zaman insanlığa merhamet ve adalet dağıtmıştır. Biz, İnsanı 
merkeze alan, insanı yaşattıkça devleti yaşatabileceğini ilke 
edinmiş bir gelenekten gelmekteyiz.

   KÜRESEL  BARIŞ 
ADALET VE TÜRKİYE

Ahmet Arif ALAN
Sosyal Bılımler Fakültesi

Uluslararası ilişkiler Bölümü 
2. Sınıf Öğrencisi

28. Akademik Öğrenci Araştırmaları 
Kongresi Başladı

Üniversitemizinkuruluşundan bu güne 
geleneksel olarak düzenlenen Akademik 
Öğrenci Araştırmaları Kongresi’nin 28’ncisi 
25 Kasım 2019 Pazartesi günü Türkistan 
Yerleşkesi'nde başladı. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilim ve 
İnovasyon Merkezi tarafından yirmi sekizincisi 
düzenlenen kongre farklı bilim dalları ve 
branşlarda hazırlanan bilimsel çalışmaların 
sunulacağı uluslararası bir organizasyondur. 
Kongre kapsamında başarılı olan adaylara 
Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından sertifika verilmektedir. Ayrıca 
üniversitemiz tarafından öğrencilere parasal 
ödül ve bilimsel danışmanları için bir teşekkür 
belgesi takdim edilmektedir.

Etkinliğin açılış töreninde bir konuşma 
yapan Rektör Abdrasilov “Gelişmiş ülkeler 
arasında yer alabilmek için Eğitim, Bilim, 
İnovasyon ve Sanayi iç içe ve etkili bir şekilde 
yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak “Orta 
çağ tarihinde Türk Dünyası büyük bilim 
adamları yetiştirmiştir. Fakat günümüzde 300 
milyonluk Türk Dünyasında sadece iki bilim 
insanı Nobel ödülü alabilmiştir” dedi. Rektör 
Abdrasilov, bu tür etkinliklerin öğrencileri 
araştırmaya teşvik ettiğini ve gelecekte büyük 
bilim insanların yetişmesine katma değer 
yaratacağına inandığını altını çizdi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten 

ise konuşmasında öğrencilerin kendilerini 
akademik hayata hazırlaması bakımından 
kongrenin önemine dikkat çekerek  “Etkili 
sunum, işbirliği ile çalışma, bilimsel araştırmalar 
hazırlama gibi becerilerin lisans düzeyinde 
kazanıldığı takdirde daha üst seviyelerde 
çok daha etkili ve verimli çalışmalarortaya 
konabilecektir” dedi.  

Açılış konuşmalarının ardından 2018-2019 
eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen 27. 
Akademik Öğrenci Araştırmaları Kongresi’nde 
bakanlık sertifikası almaya hak kazanan 
öğrencilere ödülleri ve belgeleri takdim edildi. 

Törenin ardından kongrenin ilk 
oturumunda Filoloji Fakültesi öğrencisi 
Janar Yesengareyeva “Kazak Dilinde 100 
Yeni Ders Kitabı”, Tıp Fakültesi öğrencisi 
Aydan Abdukarimova “Risk Faktörlerine 
Göre Hamilelik Sırasında Kadınlarda Varisli 
Damarların Cerrahi Tedavisinin Yaşa Göre 
Özellikleri” Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi 
Ruslan Reisov ‘’Uluslararası İlişkilerde 
Yumuşak Güç” ve Filoloji Fakültesi öğrencisi 
Nazerke Duyseeva ‘’İngiliz Dilinde Dedektif 
Eserlerin Bilişsel Analizi’’ başlıklı tebliğlerini 
sundular.

28. Akademik Öğrenci Araştırmaları 
Kongresi 6 Aralık 2019 tarihinde kapanış ve 
ödül töreni ile son bulacak. 

 

Üniversitemizin kuruluşundan bu güne geleneksel olarak düzenlenen Akademik 
Öğrenci Araştırmaları Kongresi’nin 28’ncisi 25 Kasım 2019 Pazartesi günü Türkistan 
Yerleşkesinde başladı. 

Tarihsel Bilincin Geliştirilmesi 
Sempozyumu

Ahmet Yesevi 
Üniversitesi tarafından 
29 Kasım 2019 Cuma 
günü “Tarihsel Bilincin 
Modernleşmesi: Toplum, 
Ulus ve Kişi” adlı bir 
sempozyum düzenlendi. 

Kazak aydınlarından 
Sultanbek Kocanulı 
Kojanov’un Doğumunun 
125. Yılı münasebeti 
ile düzenlenen etkinlik, 
Türkistan Yerleşkesi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

S e m p o z y u m u n 
açılışında Kojanov 
hakkında biyografik 
bir sunum paylaşıldı. 
Türkistan Eyaleti Arşiv 
Bölümü tarafından çıkarılan 
“Sultanbek Kojanov’un 
Bilimsel Çalışmaları ve Arşiv 
Belgeleri” adlı kitabın tanıtımı 
yapıldı ve onun devlet 
adamlığı anlatıldı. Halk 
hizmetkârlığı, öğretmenliği, 
bilim adamlığı ve yayıncılığı 
değerlendirildi. 

Sempozyumun açılış 
konuşmalarında Rektör 
Yardımcısı Dr. Emrekul 
Abuov, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Emektarlar 
Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Balğabay Nakipov ve 
Kojanov’un torunu Svetlana 
Kojanova, Kojanov'un 
20. yüzyılın önde gelen 
Kazak aydınlarından biri 
olduğunu ve böylesi değerli 
insanların bu tür etenliklerle 
anılmasının önemine 
vurgu yaptılar. Hayatı, 
eserleri ve mücadelesi 
hakkında değerlendirme 
konuşmalarının ardından 
bilimsel oturumlara geçildi 
ve 10’a yakın bildiri 
sunuldu.

Çimkent Almatı Nur-
Sultan ve Türkistan şehirleri 
ve Özbekistan Taşkent 
şehrinden katılım sağlanan 
sempozyum, sertifika 
takdim töreni ile sona erdi.

Ahıska Türkleri Sürgünü 
Anma Töreni

14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska 
Bölgesi’nde yaşayan Türklerin sürgün 
edilişinin 75’inci yıl dönümü münasebetiyle 
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde anma töreni 
düzenlendi. 

Üniversitemizde öğrenim gören Ahıska 
Türkü öğrenciler tarafından tertip edilen 
program, şehitler anısına saygı duruşu ve 
milli marşların okunmasıyla başladı. Açılış 
konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Umirbek Umbetov ve 
Öğrenci İşleri Daire 
Başkanı Bülent Şen’in 
yaptığı etkinliğe, çok 
sayıda akademisyen, 
öğrenci ve yerli 
Ahıska Türkleri 
katıldı. 

“Ahıska Türkleri 
Sürgünü” başlıklı 
video gösterimi 
ile devam eden 
programda, sürgünü 
yansıtan tiyatro 
gösterimi göz 
doldurdu. Tören 
sonunda Türk 
Cumhur iyet ler in in 
bayrakları açılarak 
Türk Dünyası birlik ve 
beraberlik mesajları 
verildi. 



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 м.а.: Эльмира АРТЫҚБАЕВА

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

УНИВЕРСИТЕТ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ҮНІ

Газет 1995 жылдан шыға бастады

Ақпарат орталығы:
Бейсен Тельман
telabdi@mail.ru
Тілшілер:
Эльмира АРТЫҚБАЕВА
elmira_artykbaeva@mail.ru

Дизайнер:
Мұрат ШАХАНБАЕВ

Сүлеймен ДОҒАН
dgn_s8@hotmail.com

Фото маманы: Нақып Шынтеміров

2019 жылдың қаңтарынан 
бастап « Ясауи университеті» 

газеті электрондық және 
интернет форматында 

шығарыла бастады.

3 желтоқсан 2019 жыл8

Ең ҮзДІк жоо

           

1. Гарвард университеті
1636 жылы негізі қаланған. Әлемдегі әйгілі оқу орны. Рейтингте абсолютті көшбастаушы. Әлемдегі 62 

миллиардердің, 150 Нобель лауреатының, 18 Филдс лауреатының, 13 Тьюринг сыйлығы иегерінің, сондай-
ақ АҚШ-тың 8 президентінің осы универтитетке қатысы бар.

2. Стэнфорд университеті
Бұл оқу орны Гарвард университетінін 250 жылдан 
кейін ашылған. Оған әлемдегі 30 миллиардердің, 17 
ғарышкердің, 60 Нобель сыйлығы лауретанының, 20 
Тьюринг сыйлығы иегерінің және 7 Филдс медалі иегерінің 
қатысы бар.   

 3. Калифорниядағы Беркли университеті
Әлемдегі үздік ЖОО тізімінде бір жылда бір позицияға 

жоғарылаған. Оның түлектері, зерттеушілері мен 
қызметкерлері 72 Нобель сыйлығын, 13 Филдс медалін, 

22 Тьюринг сыйлығын, 14 Пулитцер сыйлығын және 
Олимпиадалардың 105 алтын медалін алған.   

4. Кембридж университеті
Әлемдегі ең ескі жоғары оқу орындарының бірі. 1209 жыл-
дан бері жұмыс істеп келеді. Оған 92 Нобель сыйлығы 
мен 10 Фелдс сыйлығы иегерлерінің қатысы бар. Бұл 
университетті биолог Чарльз Дарвин, Ұлыбритания королі 
Георг VI, Дания патшайымы Маргретте II және жүздеген 
танымал адамдар тәмамдаған.   

5. Массачусетс технологиялық институты 
Технологиялық институтқа 85 Нобель сыйлығы мен 6 

Филдс медалі иегерлерінің, 34 ғарышкердің, 19 Тьюринг 
сыйлығы лауреатының қатысы бар. 

2016 жылғы рейтингте институт үшінші орыннан түсіп 
қалған.    

 

6. Принстон университеті  
Мұнда Нобель сыйлығының 41, Филдс медалінің 14 лауре-
аты, Тьюринг сыйлығының 10 иегері оқыған. АҚШ-та беделі 
жағынан бесінші орында.   

7. Оксфорд университеті 
Әлем бойынша Болоннан кейінгі ең ескі екінші оқу орны. 

1096 жылы мұнда сабақ жүргізілген. Ескі музейі мен жеке 
баспасы бар. Нобель сыйлығының 27 лауреаты мен 

Ұлыбританияның 27 премьер-министрінің есімдері осы оқу 
орнымен байланысты. Ұлттық рейтингте екінші орында бол-
са, әлемдік рейтингте бір жыл ішінде үш орынға көтерілген.   

  

8. Калифорния технологиялық институты 

Байқасаңыз, бір штаттан екі бірдей оқу орны үздік ондыққа 
кірген. Бұл институт жетінші орыннан сегізінші орынға түскен. Десе де, Нобель сыйлығының 34, Филдс 
медалінің 1 лауреатының және Тьюринг сыйлығын алған 6 адамның осы институтқа қатысы бар. 

  

9. Колумбия университеті 

АҚШ-тағы белгілі оқу орындарының бірі. Әлемдегі 20 миллиардер мен 104 Нобель сыйлығы лауреаты 
осында оқыған. Бұл тізімге АҚШ-тың үш президенті мен Жоғарғы соттың тоғыз төрағасын қосуға болады.  

 

10. Чикаго университеті

Мұнда Нобель сыйлығын алған 89, Филдс медалін алған 9 адам және 13 миллиардер, АҚШ Конгресінің 
ондаған мүшесі оқыған.

ӘлЕМДЕГІ Ең ҮзДІк жоо-Ның РЕЙтИНГІ  жаРИЯлаНДы
Тәуелсіз ShanghaiRanking Consultancy ұйымы әлемдегі ең үздік жоғары оқу орындарының рейтингін жариялады. Оған ондаған елдің 
университеттері мен институттары кірген. Біз соның ішінен ең үздік 10 оқу орнын атап көрсетпекпіз. Рейтинг жасалған кезде түрлі 
пәндер бойынша оқыту сапасы, профессорлық-оқытушылық құрам мен оқу орнын бітірген студенттердің жетістігі (Нобель және Филдс 
сыйлығының лауреаттары), білікті зерттеушілердің, Science және Nature ғылыми журналдарында мақалалардың болуы маңызды.


