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16 желтоқсан — Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні

Ortak tarihî ve kültürel değerlere sahip 
olduğumuz, dost, kardeş ve stratejik ortak 
Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlık Günü'nü 
en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Kazakistan'ın bağımsızlığı, tarihten bugüne 
özgürce yaşayan bir ulusun kutlu zaferidir. 
Kazakistan’ın bağımsızlık sürecini başarıyla 
atlatması, şüphesiz sadece bölgesel barış ve 
istikrara değil küresel barış ve istikrara da büyük 
katkı sağlamıştır.  Kazakistan’ı ilk tanıyan ülke 
olma şansına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti de, 
bağımsızlığının ilk günlerinden itibaren,  karşılıklı 
güven ve eşitlik temelinde, dost ve kardeş ülkenin 
yeşeren ümitlerinin sönmemesi ve uluslararası 
toplumla bütünleşmesi konusunda her türlü çabayı 
sarf etmiştir. Kazakistan'ın bütün başarılarının 

ardındaki en önemli isim hiç kuşkusuz, Kazakistan'ın siyasi yapısını inşa eden 
ve her zaman ülkesini, hem dünyada hem de bulunduğu bölgede önemli bir güç 
haline getirme çabasında olan Nursultan Nazarbayev olduğunu da belirtmek 
istiyorum. 

Kazak halkının tarihindeki en önemli gün olan 16 Aralık Bağımsızlık Günü’nü 
başta Mütevelli Heyet Üyeleri olmak üzere üniversite ve şahsım adına kutluyor, 
Kazakistan’ın geleceğinin parlak ve bağımsızlığının sonsuz olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Musa YILDIZ
Mütevelli Heyet Başkanı

Құрметті оқытушы-профессорлар мен 
қызметкерлер! Қымбатты студенттер!

Сіздерді 16 желтоқсан - Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күні мерекесімен 
құттықтаймын!

Көк байрағы желбіреген, ынтымағы мен 
бірлігі жарасқан егемен еліміздің еңсесі биік 
болғай. Қазақстанның тұрақты дамуы мен 
кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты 
болсын.

Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған 
Тәуелсіздікке ие болғанымызға биыл 26  жыл 
толып отыр. Бұл күн – ата-бабамыз аңсаған 
арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік 
сыйлаған Ұлы күн. Осындай маңызы бар та-
рихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі 

көркейе берсін. 
Біз қызмет етіп келе жатқан бүгінгі Ахмет Ясауи университеті Тәуелсіздіктің 

берген сыйы. Қазіргі таңда оқу орны еліміздің алдыңғы қатарлы білім ор-
дасы болды. Бұл аз ғана уақыт бедерінде қол жеткен жетістіктер. Мұның 
барлығы да сіздердің талмай еткен еңбектеріңіздің жемісі деп білемін. 

Қазақ жерінің ұлан ғайыр даласындағы ең Ұлық мереке Тәуелсіздік күні 
құтты болсын!  

У.С.Әбдібеков
Университет ректоры, профессор  

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫҚ МЕРЕКЕСІ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Kazakistan’in Geleceği Parlak ve 
Bağımsızlığının Sonsuz Olmasını Diliyorum!

Қазақ даласындағы ең Ұлық мереке - 
Тәуелсіздік күні құтты болсын!  

Тәуелсіздік бізге ұлттық, 
аймақтық және жаһандық 
өлшемде шексіз жауапкершілік 
жүгін артты. Сол себепті, 
Тәуелсіздік күні – баршамыз 
үшін, күллі қазақстандықтар 
мен әлемнің барлық қиырындағы 
достарымыз үшін ұлы мереке.

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ



АҚПАРАТТАР АҒЫНЫ
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ЖАҢАЛЫҚТҮРКСОЙ

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 
жобасы аясында көпшіліктің онлайн 
дауыс беруі нәтижесінде спорт сала-
сынан 13 жеңімпаз, ғылым саласынан 
18 жеңімпаз, мәдениет саласынан 
10 жеңімпаз, медицина саласынан 
18 жеңімпаз, бизнес құрылымынан 
13 жеңімпаз, қоғамнан 30 жеңімпаз 
анықталды. 

Алғашқы 3 орында бизнес өкілі 
Қайрат Молдасейітов (28502 дау-
ыс), қоғам өкілі Сембек Сейдазимов 
(26352 дауыс), бизнес өкілі Гарик 

Бернецян (24357 дауыс) иеленді. 
Оңтүстік Қазақстан облысынан 
жаңа есімге 6 адам іліксе (Қайрат 
Молдасейітов, Құралбай Орынба-
сар, Бекарыс Шойбеков, Әсел Дали-
ева, Эдуарда Вельк, Сырым Ертаев), 
Түркістан қаласынан белгілі айтыскер 
ақын, қалалық білім бөлімінің басшы-
сы Бекарыс Шойбеков 35-ші орынмен 
(11036 дауыс) 100 жаңа есімге лайық 
деп табылды. Жобаға 342 910 үміткер 
қатысса, оларға 3 апта аралығында 1 
376 396 адам дауыс берген.

ТҮЛЕГІМІЗ БЕКАРЫС ШОЙБЕКОВ - 100 ЖАҢА ЕСІМНІҢ БІРІ

ТҮРКСОЙ кеңесінің шешімімен 
«Түркістан - түркі әлемінің мәдени 
астанасы» шарасында жыл бойы 
орындалған бірнеше әндер арасы-
нан 3 ән үздік деп танылды. 3 әннің 
де иесі біздің әріптестер.

ТҮРКСОЙ халықаралық 
ұйымының хатшысы Асқар 
Тұрғанбаев Қоғамдық ғылымдар 
және журналистика кафедрасының 

профессоры Бекжігіт Сердәліге 
«Түркістаным-Тұраным», Актерлік 
өнер кафедрасының доценті Са-
уранбек Елеуовке «Түркістан», 
Продюсерлік орталық басшысы 
Әлімбай Ботақараевқа «Наурыз» 
әндері үшін халықаралық сертифи-
каттар мен бағалы сыйлықтар тап-
сырды.

ТҮРКСОЙ-ДЫҢ ТАНЫМАЛ ӘНДЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ

ТҮРКІСТАНДА ТОЙ ТОЙЛАНДЫ

Аталған  мақаланың  мәнін,  
маңызын, жан-жақты талдап 
түсіндірді. Кездесу  барысында  сту-
дент жастар өздерін толғандырып 
жүрген  сұрақтарын  қойып, тұщымды 
жауап алды. «Адам морфологиясы 
және физиологиясы» кафедрасының 
доценті, ХҚТУ  профессоры Совет 
Ажаев, Медицина  факультетінің 
тәрбие-ісі жөніндегі  декан орын-

басары  Еркін Есалиев және тарих  
ғылымдарының кандидаты, доцент  
Рая Нұрланбекова жиынға қатысып, 
өз ойларымен бөлісті. Еліміздің  ла-
тын  әріпіне  көшу  мәселесі де осы  
жиын  барысында қызу  талқыланып, 
әр алуан  пікір-таластар тудырды.

Әділет ӘБСАТТАРҰЛЫ,
3-курс студенті

КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ

Жиын барысында мемлекеттік 
әкімшілік қызметке орналасудың 
реттілігі; Қазақстан Республикасының 
заңнамаларын білуге және жеке 
қасиеттерін бағалауға арналған 
тестілеуден өту, мемлекеттік ор-
ган жариялаған  конкурсқа құжат 
тапсыру, конкурс комиссиясының 
оң қортындысын алған үміткер 
мемлекеттік қызметке орналаса-
тыны жайлы сөз болды. Аталмыш 
департаменттің бас маманы Н.Алмас 
бітіруші 4-курс студенттерінің 
көкейіндегі  сұрақтарына жауап 
берді. Мемлекеттік қызметке тест 

тапсыру үшін заңнамалар бой-
ынша біліміңіздің деңгейін http: // 
memkyzmet.gov.kz/  сайты арқылы 
алдын ала сынап байқай аласыз. 
Мемлекеттік қызмет бойынша толық 
ақпараттар мен заңнамаларды ҚР 
Мемлекеттік қызмет істер және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің http: // kyzmet.gov.kz/   сай-
тынан білуге болады екен. Болашақта 
жұмысқа орналасуымыз үшін бізге 
септігі тиетін мәліметтер алдық.                                                                                     

Сәуле БЕКТЕМБАЙ
            4-курс студенті

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕ ОРНАЛАСУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

Қатысушылардың шынында да 
кітаптарды іздеп оқып, талайдан 
бері ой елегінен өткізіп, түсінгені анық 
байқалып тұрды. Сиясы кеппеген 
қара өлеңдер оқылды. Ұсыныстар 
айтылды. Ғылыми зерттеу мақаласы 
мен диссертациялық жұмысқа 
сұранып тұрғандары да бар. Фило-
логия факультетінің білімгерлерінің 
белсенділігімен өткен кеш әділ-
қазы алқасының әділ бағасымен 
қорытындыланды.  Мақала талдау 
бойынша 1 - орын Марат Қаниев, 
2- орын Бибігүл Иванова, 3 - орын 
Жігер Нұрдәулет және Шәкіржан 
Естемеске берілді. Рахманқұл 

Бердібай рухына арналған қара өлең 
оқудан 1-орынды Жайдарман Аман-
бек, 2-орынды Арқалық Әмәлият 
иемденді. Ғылыми кітапхана дирек-
торы Меруерт Әбсеметова,  фило-
логия ғылымдарының кандидаты, 
доцент Жанымгүл Камалқызы ыстық 
лебіздерін білдірді. Жеңімпаздарға 
5 000 теңге қаржылай сыйлық, 
сондай-ақ әдебиет жанашыры 
Ж.Камалқызының «Рахманқұл 
Бердібай және қазақ романы» 
кітабы табысталды. Қатысушылар  
Ж.Камалқызынан қолтаңба алды.

ЯУ-ақпарат

ҒЫЛЫМ ЖОЛЫНА НӘР БЕРГЕН ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ

Кеңес отырысын жүргізіп отырған  
ҚР Мәдениет және спорт министрі  
Арыстанбек Мұхамедиұлы түбі бір 
түркі халықтарының бірлігі мен 
ынтымағы одан әрі нығая беретінін 
айтып, Түркістан түркі әлемінің 
астанасы аясында өткен шараларға 
атсалысқан барша түркі халқына 
алғыс айтты. Ал, Халықаралық түркі 
мәдениеті ұйымының Бас хатшы-
сы Дүйсен Қасейінов Түркістанда 
жыл аясында өткен іс-шараларды 
жоғары деңгейде ұйымдастырып, 
өткізгені үшін облыс әкіміне алғысын 
білдірді. Басқосуда түркі елдерінің 
Мәдениет министрлері түбі бір 
бауырлардың мәдени-рухани бай-
ланысын нығайту жолында игілікті 
істердің көптеп өтуіне басымдық 
берілу қажеттігін көтеріп, рухани 
қалада өткен мәдени шаралар бой-
ынша өз пікірлерін білдірді. Жиында 
сөз алған облыс әкімі Ж.Түймебаев 
: «Түркі халықтары жаһандану за-
манында алпауыт елдерге жұтылып 
кетпей, ұлттық кодын, өзіндік 
ерекшеліктерін, мәдениеті, руха-
нияты мен мемлекеттілігін сақтап 
қалу   үшін өзара ынтымақтастығын 
нығайтып, бірлігін бекемдей түсуі 
керек. Осыны ескерсек, «Түркістан 
– Түркі әлемінің мәдени астанасы» 
жылы Елбасының рухани жаңғыру 
жөніндегі бастамасымен үйлесіп, 
Мәңгілік Ел мұраттарымен үндесіп 
жатыр.  Біз осынау маңызды ша-
раны барынша жоғары деңгейде 
өткізуге бар күш-жігеріміз бен 
ынта-ықыласымызды салдық. 
Осы мәртебелі міндетті жоғары 
деңгейде атқару мақсатында 
ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымы, 
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрлігі, 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімдігі тарапынан жоспарлы да 
жүйелі жұмыстар жүргізілді»,-деді.  
Бұдан бөлек, өңір басшысы Түркі 
әлемінің 2017 жылғы мәдени аста-
насы аясында Түркістан мен Шым-
кент қалаларында ұлы даланы 
дүбірге бөлеген, түркі тұтастығын 
тереңдете түсетін мәні мен 
мазмұны астасқан ауқымды 40-тан 
астам шара ұйымдастырылғанын 
атап өтті. Сондай-ақ, әкім 2020 
жылы Шымкент қаласы ТМД 
елдерінің мадени астанасы бо-
лып жарияланғанын айтып, барша 
түркі халқын аталмыш іс-шараның 
қадірлі қонағы болуға шақырды.

Халықаралық ұйымына мүше 
Мәдениет министрлерінің  дәстүрлі 

кездесуінде ТҮРКСОЙ-дың өткен 
жылғы атқарған есебі тыңдалып,  
2017 жылы Түркі халықтарының 
мәдени-рухани байланыстарын 
нығайту жолында атқарылған ша-
ралар талқыланды. Сонымен бірге, 
ұйымның алдағы жылға арналған 
жоспары мақұлданды. Алқалы 
жиын нәтижесінде қатысушылар 
ТҮРКСОЙ тұрақты Кеңесінің ХХХV 
отырысының Декларациясы мен 
жұмыс хаттамасын қабылдап, 
қол қойды.  Сонымен қатар, 
Кеңес отырысына қатысушы түркі 
елдерінен келген қонақтар қолөнер 
орталығындағы «ТҮРКСОЙ» бей-
нелеу өнері көрмесін тамаша-
лап,  онда суретшілер кездесуінің 
жеңімпазына ТҮРКСОЙ арнайы 
сыйлығын тапсырды.

Жиын соңы «Түркістан – Түркі 
әлемінің мәдени астанасы» 
жылының жабылуына арналған 
гала-концертке ұласты. Қазақстан, 
Башқұртстан, Саха-Якутия, 
Тыва (РФ), Түркия, Өзбекстан, 
Әзірбайжан мемлекетінің әнші, 
бишілері ұлттық өнерін көрсетті. 
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Ж.Түймебаев құттықтау сөз айтып, 
ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлына, 
ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшысы 
Д.Қасейіновке «Оңтүстік Қазақстан 
облысына сіңірген еңбегі үшін» 
төсбелгісін табыстады. Сондай-
ақ, университетіміздің Өкілетті 
Кеңес төрағасы, профессор 
М.Йылдызға, Түркістан қаласының 
әкімі Ә.Өсербаевқа, түркі тілдес 
мемлекеттерден келген өкілдерге 
бағалы сыйлықтар табыстады. Ал, 
ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшы-
сы Д.Қасейінов  Оңтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Ж.Түймебаевқа 
«Түркістан – Түркі дүниесінің 
мәдени астанасы» сертификатын 
табыстады.

Түркі әлемінің 2018 жылғы 
мәдени астанасы атауына 
Түркияның Кастамону қаласы 
лайық деп танылды. Түркі әлемінің 
мәдени астанасы символы мен  
ТҮРКСОЙ ұйымының туы Кастамо-
ну қаласының губернаторы Яшар 
Караденизге табысталды.

Туыстас елдердің басын 
біріктірген келелі жиын Түркістан 
аспанын ән-мен жырға бөледі. 
Гала концерт соңы  от шашумен 
аяқталды.

ЯУ-ақпарат

Таяуда оқу орнымызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Оңтүстік  Қазақстан облысы бойынша департаментінің 
ұйымдастыруымен кәсіптік білімі бар жастардың мемлекеттік қызметке 
қызығушылығын арттыру  және оларды жұмыспен қамтамасыз ету 
мақсатында  түсіндіру іс-шарасын өткізді. 

Ғылыми кітапханада Рахманқұл Бердібайдың 90  жылдық мерей-
тойына арналған әдеби мақала талдау кеші өтті. Рахманқұл Бердібай 
- көрнекті сыншы, әдебиетші, фольклоршы, түркітанушы, ҚР ҰҒА-ның 
академигі, филология ғылымының докторы, профессор, публицист-
жазушы. Ғалымның өмірінен үлгі алып, шығармашылық танымдарын 
толықтырған студенттер «Ең үздік қаламгер» номинациясы бойынша 
мақала және қара өлең жарысына түсті. 

 Елбасымыздың 2017 жылғы   12-сәуірдe жарияланған  «Болашаққа  
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын түсіндіру 
мақсатында қоғамдық  ғылымдар  және  журналистика  кафедрасының  
оқытушысы, профессор, Сейдулла Садықов медицина факультетінің 
студенттеріне арнайы баяндамалар  оқыды.

Жуырда Түркі әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы атанған 
Түркістан қаласында  ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымы тұрақты Кеңесінің 
35-ші отырысы өтті. Түркі елдерінің басын біріктірген келелі жиынға 
ТҮРКСОЙ ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, Оңтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Жансейіт Түймебаев, ҚР Мәдениет және спорт министрі  
Арыстанбек Мұхамедиұлы, Түркия Республикасының Мәдениет және ту-
ризм министрі Нуман Куртулмуш,  Қырғыз Республикасының Мәдениет, 
ақпарат және туризм министрі Сұлтанбек Жұмағұлов және ТҮРКСОЙ 
ұйымына мүше елдердің мәдениет министрліктерінің өкілдері, мәдениет 
қайраткерлері мен түркі кеңесі, түркітілдес мемлекеттерінің парламенттік 
Ассамблеясы, халықаралық түркі академиясы, түркі мәдени мирас қоры 
секілді халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты.
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ҒАЛЫМДАР ЖЕҢІСІ

Білім және ғылым министрлігі 
бақылау комитеті ұйымдастырған 
конкурс өз мәресіне жетті. Жыл 
бойы ғалымдардың соңғы 5 
жылдық еңбектерін сарапқа 
салған конкурс  биылғы жылдың 
ең үздік 75 ғалымын анықтады. 
Мемлекеттік ғылыми стипендияға 
ие болғандардың тізімінде біздің 
университет ғалымдары PhD док-
тор  Қалдыбай Қайнар, Тұрғанбай 
Абдрасилов және Батырхан Тур-
метов бар.  Ғалымдарымызды 
шын жүректен құттықтаймыз.

Қайнар ҚАЛДЫБАЙ, Әлеуметтік 
ғылымдар факультеті Қоғамдық 
ғылымдар және журналисти-
ка кафедрасының оқытушысы, 
қауымдастырылған профессор, до-
цент м. а., PhD доктор:

2016 жылы 
Қазақстан Респу-
бликасы Тәуел-
сіздігінің 25 
жылдығы аясында, 
Н.Ә.Назарбаевтың 
қоғамдық келісім 
мен жалпыұлттық 
бірліктің  қазақ-
стандық үлгісіне 
арналған үздік 
ғылыми жоба-
лар байқауының 

Өңірлік кезеңінде жоғары нәтиже 
көрсеткені үшін I-орын дипломы-
мен марапатталды. 2016 жылы 
университеттің перспективті ғылыми 
жоспарын жүзеге асыру барысын-
да халықаралық Түркия мемлекеті 
тарапынан қаржыландырылатын 
ғылыми жоба конкурсына «Қоғамда 
және тұлға бойында экстремизм мен 
радикализмге қарсы діни сананы 
қалыптастыру» атты жобаны ұсынып, 
грантты ұтып, ғылыми жоба бойынша 
жұмыстар атқаруда. 2016-2017 оқу 
жылының қорытынды көрсеткіштері: 
білім беру, ғылыми зерттеу, қоғамдық 
қызмет және тәрбие істері бойын-
ша ең жоғары рейтинг нәтижелерін 
көрсетті. Елбасының "Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру"атты 
мақаласында: «Үш тілде білім беру» 

сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, 
яғни барша қазақстандықтарды ХХІ 
ғасырдың талаптарына даярлаудың 
қамы» деп айтылғандай, осы жылы 
жаз айларында ағылшын тілін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі, Абылай хан атындағы 
Қазақ Халықаралық Қатынастар 
және Әлем Тілдері университетінде 
«Педагогика мамандығының 
оқытушыларына шетел тілін оқыту» 
курсынан өтті. Стипендияға үміткердің 
соңғы бес жылда барлығы 56 ғылыми 
еңбегі жарық көрді: Scopus базасына 
енген рейтингісі жоғары журналдарға 
6 (алты) мақаласы жарияланған, 
h-index: 1-ге тең, ҚР БҒМ Білім 
және ғылым саласындағы бақылау 
комитеті тізіміндегі журналдарда 21 
мақаласы жарық көрді, ұжымдық 1 
монография авторы. Ресейлік «Мо-
лодой ученый» ғылыми журналының 
редакциялық құрамының мүшесі. 

Тұрғанбай АБДРАСИЛОВ 
Гуманитарлық  ғылымдар факультеті, 
дінтану кафедрасының оқытушысы, 
қауымдастырылған профессор, до-
цент м. а., PhD доктор:

Б е л с е н д і 
ғ ы л ы м и - п е д а -
гогикалық қызмет 
жүргізу арқылы 
өз жұмыстарын 
комитеттің тізбе-
сіне енгізілген 
басылымдарға 
жариялаумен қа-
тар, халықаралық 
ғ ы л ы м и - т ә -
ж і р и б е л і к 
к о нф е р ен ц и я -

ларға, конгресстерге  қатысып оты-
рады. 5 ғылыми мақаласы Scopus 
базасына енген рейтингісі жоғары 
журналдарға жарияланған, h-index: 
1-ге тең. Ресейлік «Молодой ученый» 
ғылыми журналының редакциялық 
құрамының мүшесі. 2016 жылы 
Университеттің перспективті ғылыми 
жоспарын жүзеге асыру барысын-
да халықаралық Түркия мемлекеті 
тарапынан қаржыландырылатын 

ғылыми жоба конкурсына «Қоғамда 
және тұлға бойында экстремизм мен 
радикализмге қарсы діни сананы 
қалыптастыру» атты жобаны ұсынып, 
грантты ұтып алды. Сол жоба бойын-
ша да қазіргі таңда орасан жұмыс 
атқаруда. Жуырда Елбасымыздың 
рухани жаңғырумен байланысты 
жарық көрген мақаласында да 
гуманитарлық ғылымдардың са-
наны жаңғыртудағы маңызы ерек-
ше көрсетілді. Біз жаңа заманға 
бейімделген санасы жаңғырған 
мамандарды өзге елдердің озық 
тәжірибелерін ұлттық кодымызды 
сақтай отырып, өзімізге бейімдеп 
меңгеру арқылы ғана дайындай 
аламыз. Тұрғанбай Абдрасилов 
«Болашақ» халықаралық стипендия 
иегері. 

Батырхан ТУРМЕТОВ, Жараты-
лыстану факультеті, физика-матема-
тика ғылымдарының докторы, про-

фессор:
Б а т ы р х а н 

Т у р м е т о в т ы ң 
негізгі ғылыми 
зерттеу жұмысы 
э л л и п т и к а л ы қ 
т е ң д е у л е р д і ң 
шеттік есептерінің 
т е о р и я л а р ы -
на және осы 
теңдеулер үшін 
классикалық және 
классикалық емес 

шеттік есептерді шешу мәселелеріне 
байланысты зерттеулер. Бұдан 
басқа соңғы уақыттарда ол жаңа 
бағытпен – бөлшек ретті интегро-
диффреренциалдық теңдеулерін 
зерттеумен, бөлшектік ретті 
дифференциалдық теңдеулерінің 
шешімін құрудың әдістерін жа-
саумен белсенді шұғылданып 
жүр. Осыған ұқсас зерттеулер 
математикалық модельдеу кезінде 
көптеген механиканың физикалық 
есептерінде, жылу өткізгіштікте, 
электростатикалық, гидравликалық, 
кванттық физикада және фракталдық 
ортадағы процесстерде қолданыста. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелері рейтингісі жоғары 
ғылыми математикалық журнал-
дарда, атап айтқанда Electronic 
Journal of Differential Equations (Те-
хас, АҚШ), Differential Equations 
(Шпрингер баспаханасы,Германия), 
Siberian Mathematical Journal 
(Шпрингер баспаханасы,Германия), 
Mathematical Modelling of 
Natural Phenomena (Герма-
ния), Filomat(Сербия), сондай-ақ 
Functional Analysis in Interdisciplinary 
Applications FAIA 2017” Springer 
Proceedings in Mathematics & Statistics 
(Германия) баспасынан шыққан, 
Thomson Reuters дерекқорына 
кіретін кітаптарда жарияланған. Ол 
ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру 
Комитетінің «Бөлшек ретті интегро-
диффреренциалдық операторлар 
және олардың шеттік есептерді шешу 
мәселелеріндегі қолданыстары»  
жобасының жетекшісі. 2017 жылы 
Б.Х.Турметовтың “Representation 
of the Green’s function of the exterior 
Neumann problem for the Laplace 
operator // Siberian Mathematical 
Journal. – 2017. – V. 58, № 1, – С. 153 
– 158 жұмысы ISI Web of Knowledge, 
Thomson Reuters базасындағы жур-
налдарда жарияланған, импакт-фак-
торлы және дәйексөз алудың ең 
жоғары индексі бар халықаралық 
журналдарда өзінің жұмыстарын 
жариялаған жарияланымдық 
және дәйексөздік белсенділіктің 
жоғары көрсеткіштері үшін «Ғылым 
көшбасшысы – 2017» наградасы-
мен марапатталған. 2017 жылы 
ғылым мен техниканың дамуы-
на елеулі үлкен үлес қосқаны үшін 
Б.Х.Турметов ҚР БҒМ ғалымдар мен 
мамандарға арналған ҚР мемлекеттік 
ғылыми стипендиясының лауре-
аты. 2016 жылдың қорытындысы 
бойынша “2016 жылғы рейтінгісі 
жоғары ғылыми басылымдарда 
жарияланған үздік мақалалары 
үшін” Қазақстан Математикалық 
қоғамының 2-дәрежелі дипломымен 
марапатталған.

Дайындаған: 
Гүлдана ҚАРАБЕКОВА

БЕЛСЕНДІ ҒАЛЫМДАР БЕЛЕСІ

Сексен алтыншы 
жылғы желтоқсан! Дәл 
сол күндері Алматы 
жастарының бұл бас 
көтеруін түсінгеннен 
түсінбегендер көп 
болғаны ақиқат 
еді. Желтоқсан 
алаңындағы дүбірдің 
жаңғырығы ұлан-
байтақ Одақтың түкпір-
түкпіріне жетеді, бес 
жылдан кейін ала-
тын тәуелсіздігімізге 
жоралғы болады деп 
ойлап па едік? Ал-
бырт жастар түгілі 

көпті көрген аға ұрпақ өкілдерінің өзі абдырап 
қалған. Өйткені, біз мұндай оқиғаны күтпеген 
едік. Адамзат қоғамы дамуының заңдылықтарын 
білмегенбіз. Тарихи тұрғыдан алғанда, сөзсіз бо-
латын, түн артынан күн келетіні сияқты, еркімізден 
тыс, табиғаттың өзі тудыратын құбылысты күткен 
жоқпыз. Басқаша айтып жүргендер болса, «сол 
кезде-ақ дұрыс бағасын бердік» дегендер болса, 
ондай сәуегейліктің шындыққа қанша жанасаты-
нына күмәндімін.

Иә, кезінде «Алматыдағы желтоқсан 
оқиғалары» деп тар шеңберде ғана түсіндірмек 
болған билеуші үкіметтің жалған сөйлегенін біз 
білдік. Тарихи маңызы қаншалықты екенін жете 
түсінбесек те, сол күндерде тек Алматы ғана емес, 
Қазақстанның барлық аймақтарында дерлік көлемі 
мен қуаты әртүрлі наразылықтар болғанын қалың 
жұрт кейін ғана білді. Білдік те, әлемге қамшы 
үйірген кеңестік империяның билеушілері неге ғана 
құты қашып, қорыққанын түсіндік. Жылдар өткен 
соң сол түсінігіміз кеңейіп келеді. Сол бір ызғарлы 
желтоқсан күндерінде Алматыда қандай оқиғалар 

болғанын өзіміз көрдік.
…1986 жылдың 16-желтоқсанында мемлекеттік 

іс-тәжірибені аяқтап Балқаштан - Алматыға  са-
молетпен ұшып келдік. Әуе жайда күтіп алған 
достарымыз бүгін алаңда жаңа жылға қарсы 
Қ.Байбосынов, Р.Рымбаевалар концерт береді де-
ген соң, бірден алаңға жол тарттық. Алаңға келсек 
трибунада кезек-кезек жастар шығып сөз сөйлеп 
қол шапалақтап ұрандатып жатыр. Біздің ойы-
мызда түк жоқ екі айдан бері Алматыны сағынып 
қалғандықтан болар. Төңіректі аралап біраз жүрдік. 
Сағат шамамен төрттердің кезінде тауыққа би-
дай шашқандай жастар қаумалап алаң ығы-жығы 
кейіпке енді. Кешкі салқын, ызғар біліне бастағанда, 
концертіміз митингіге ұласқанын байқадық. 

Кенет милиция: Тараңдар!      Тараңдар, 
әйтпесе, күш қолданамыз. Сойылмен  соғу, айқай-
шу, итермелеген жастар жан-жаққа қаша ба-
стады.   Милиция жаралы қыздар мен жігіттерді 
біртіндеп сүйреп, жұлқылап әкете бастады. Жа-
стар  жұлқынып, халыққа қарап ышқына сөйледі. 
- Әй туғандар! Жігіт болсаңдар шығыңдар бері 
қарай! Қосылыңдар біздің қатарға. Осы кезде 
қарулы милиционер жігіттердің көк желкесінен 
шоқпармен ұрып қалды. Жігіт сылқ етіп есінен та-
нып қалады. Мұндайды көрмеген басымыз кері 
қайтуға ыңғайласақ, Жастар легімен қайта алаң 
ортасына  келгенімізді байқамадық. 

Қас қағым сәтте, АҚШ-тың киноларында көретін 
адам қаны ақ қардың, мұздың бетіне қызылдан 
өрнек сала бастады. Мұндайды өмірімізде 
көрмеген едік. Биік қабатты үйлердің балкондары-
нан ыстық су құйылған шелек, шәйнектер төбемізге 
құлай бастады. Көпшілікті қаумалаған солдаттар 
барлығымызды бір жер төлеге алып келгенде, 
қазақтың қара домалақ бір жігіті қыздар сендерге 
не жоқ қайтыңдар мына жерден деп жол сілтеді. 
Не болғанын түсінген де жоқпыз нағыз концерттің 
ортасынан жатақханаға құстай ұшып келсек, 

есік ілулі тұр. Әскери тәртіп орнап,институттың 
басшылығы бәрі осында екен.

 Сол бір ерте түскен қыс тоқырау жанжалының 
табанында аяусыз, армансыз тапталған ар-
намыстың ышқынған дауысы құлағымызда әлі 
шыңылдап тұрғандай.

ИӘ, желтоқсан оқиғасының жаңғырығы 
жүздеген жылдарға кететініне, ешқандай күмән 
жоқ. 1991 жылы ақ түйенің қарны жарылып, 
шаттыққа бөлендік. Желтоқсанның ызғары - ай 
дірілдеткен, еске алам мен кешегі қыршындарды. 

Ал, міне, Тәуелсіздік алғанымызға 26 жыл то-
луымен тұспа-тұс  Желтоқсан оқиғасының да 31 
жылдығы келіп қалыпты. Бұл екеуін бір-бірінен 
бөлек қарастыру мүмкін болмас, сірә. Себебі, біз 
Тәуелсіздікке, Азаттыққа, Бостандыққа аңсап, 
зарығып, қаншама қанымызды төгіп, жанымызды 
шүберекке түйіп жеткен халықпыз. Ата-бабалары-
мыз азат күнді тек армандап қана ғұмыр кешкен 
жоқ, сол жолды жолбарыстай жұлқысып, арыстан-
дай арпалысып күресіп өтті. Ұрпағынан ұрпағына 
қалар аманат арқалатты. Аманаты – ата-бабаның 
қаны сіңген қасиетті топырақты, ұлан-ғайыр кең 
өлкемізді, қазақ жерін қорғау, сақтау. Аманаты 
– ана тілімізді таза ұстау, ана сүтіндей кие тұту, 
дінімізді жоғалтпау. Осыған лайық ұрпақ өсіре 
алған халықпыз.

Оған дәлел – ең берісі, 1986 жылығы Желтоқсан 
оқиғасы. Азаттық жолындағы, ұлттық тәуелсіздік 
жолындағы күрестердің ең бір түйінді тұсы, 
буырқанған жас күштердің жарға соққан, асау 
толқыны.

Сіздерді тағы да тәуелсіздігіміздің торқалы той-
ымен құттықтай отырып, мемлекетімізге жарқын 
болашақ, ұрпағымызға саулық тілейміз.

М. Жаздықбаева,
 педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент

ЖЕЛТОҚСАН ЖАҢҒЫРЫҒЫ
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Айдарбек ӘМІРБЕК, Әлеуметтік 
ғылымдар факультетінің PhD док-
торы:

«Қазақ елінің Тәуелсіздік күні 
барша қазақ жұртына құтты бол-
сын! Бұл — мемлекетіміз бен 
халқымыз үшін ең басты әрі ең 
құнды мереке. Ұлт Лидері, Елба-
сы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бір 
сөзінде:«Байлығымыз да, бақытымыз 
да болған Тәуелсіздігімізді көзіміздің 
қарашығындай сақтай білуіміз ке-
рек», - деген болатын. Біздер жаңа 
ғасыр, жаңа мыңжылдықтың жас 
ұрпағы ретінде Елбасымыздың бұл 
сөзін әрқашан жадымызда ұстауға 
әрі сүйікті Отанымыз – Қазақстанның 
гүлденуі үшін қажырлы еңбек етуге 
тиіспіз. Бостандық пен еркіндіктің ба-
стауы болып табылатын осы салта-
натты күні барша қазақ жұртына зор 
денсаулық, шаңырақтарына шаттық, 
берекелi бiрлiк пен баянды тiрлiк 
тiлеймiн! Әрқайсымыздың қажырлы 
еңбегіңізбен сүйікті Отанымыз – 
Қазақстан гүлдене көркейіп, нығая 
берсін! Тәуелсіз Қазақстанымыз 
Мәңгілік Елге айналсын!».

Ержан КЕРІМБЕКОВ, Инженерия 
факультетінің PhD докторы:               

«Тұғыры биік Тәуелсіз 
Қазақстанның төл мерекесі – 
Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын. 
Жері байтақ, көңілі кең, тамыры мен 
тарихы терең ұлы қазақ халқының 
асыға күткен арайлы күні осыдан 
26 жыл бұрын келіп қуантқан еді. 
Қуанышымыз жастығына қарамастан 
сенімді әрі нық қадамдармен 
қарқынды дамып келе жатқан Тәуелсіз 
Қазақстанды көргенде еселей арту-
да. Тәуелсіздік жылдарында Елімізді 
жақсылыққа және жарыққа жетеле-
ген Елбасымыз және елағаларына 
әрқашан да қолдау көрсеткен әзиз 
халқымызға алғысымыз шексіз. 
Мәңгілік Ел болуды межелеген 
Тәуелсіз Қазақстанның азаттығы мен 
егемендігі мәңгілік болғай!». 

Дінмұхаммед КЕЛЕСБА-
ЕВ, Әлеуметтік ғылымдар 
факультетінің Оқу ісі жөніндегі де-
кан орынбасары, PhD докторы:

«Еліміз үшін ең маңызды ұлы ме-
реке Тәуелсіздік күні құтты болсын! 
Әрбір атқан Тәуелсіздік таңдары 
әрқашан арайлы, ашық болсын! 
Еліміздің Тәуелсіздігімен құрдас 
университетіміз де Түрік әлемі 

жастарының білім ордасы ретінде 
өркендеп өсе берсін! Осы орайда 
Ясауи университетінің түлегі ретінде 
"Ясауилы болу абырой" дегім келеді. 
Барлық жастарды абыройлы болуға 
шақырамын».

Нұржан АБИШОВ, Әлеуметтік 
ғылымдар факультетінің "Менед-
жмент және туризм" кафедрасының 
меңгерушісі, PhD докторы: 

«Құрметті әріптестер, уни-
верситет ұжымы. Қадірменді га-
зет оқырмандары! Келе жатқан 
Тәуелсіздік күні және Жаңа Жыл 
мерекелеріңіз құтты болсын. Адам-
зат тарихындағы құндылық бұл – 
Егемендік. Тәуелсіздік тұғыры биік 
болғай! Әлем бізді таныды. Біз 
енді әлем ғажаптарына емес, әлем 
біздің ғаламаттарымызға сүйсінетін 
дәрежеге жеттік. Аллаға мың шүкір! 
Енді біз жас ғалымдардың атқаратын 
жауапты, әрі атадан қалған аманат 
істері күрделене түспек. Сол ама-
натты келесі ұрпаққа ұлы істермен 
тапсыра берейік. Мерекелер тағы да 
құтты болсын!».

 Ерлан АЛАШБАЕВ, Филоло-
гия факультетінің Ғылым және 
халықаралық қатынастар ісі 
жөніндегі декан орынбасары, PhD 
докторы: 

«Ата-бабаларымыздың ғасырлар 
бойы аңсап өткен тәуелсіз ел болу 
мәртебесін көру, бүгінгі буынға 
бұйырған мол қуаныш. Осы 
қуанышымыз баянды әрі тұғырлы бол-
сын! Көк байрағымыз ашық аспаны-
мызда мәңгі желбіресін! Бостандық пен 
еркіндіктің бастауы болып табылатын 
осы салтанатты күн «16-Желтоқсан 
– Тәуелсіздік Мерекесімен» барлық 
Ясауи ұжымын құттықтаймын! Соны-
мен қатар, Тәуелсіз елдің алғашқы 
қадамдарының бірі, Түркі әлеміне 
құшағын айқара ашқан оқу ордамыз 
жарқын болашаққа жете беруіне 
тілектеспін! Жасасын, Қазақ елі!».

Ақтолқын АБУБАКИРО-
ВА, Әлеуметтік ғылымдар 
факультетінің Ғылыми істер 
жөніндегі декан орынбасары, PhD 
докторы:

«Қымбатты, әріптестер! Тәуелсіздік 
күні құтты болсын!  Еліміздің ең ұлы, 
ең маңызды мерекесі бұл – Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күні. 
Халқымызға ғасырлар бойғы ар-
ман болған тәуелсіздік, егемендік 

ЕГЕМЕН ЕЛІМІЗДІҢ ЕҢСЕСІ БИІК БОЛСЫН!
Түркияның жоғары оқу орындарында оқып, білім арттырып келетін 

жастардың саны жыл өткен сайын арта түсуде. Көптеген түлектеріміз 
магистратура және докторантура бағдарламалары бойынша оқуларын 
табысты аяқтап, қазіргі таңда университеттің 9 факультетінде 
оқытушылық қызметтерін атқарып жүр.

ұстанымдарын биікке көтеретін бұл күн 
– біздің Отанымыздың әрбір азаматы 
үшін қастерлі мереке.  Бізге маңызды 
болып саналатын Тәуелсіздік күні, 
кең байтақ даламыз ата-бабала-

рымыздан қалған мұра және бізден 
кейін келе жатқан ұрпаққа аман-есен, 
төрт жағы түгел болып берілетін ама-
нат. Ата-бабаларымыздың қанымен 
жеткен Тәуелсіздігімізді қорғап, 
құрметтей білейік. Болашақ қазақ 
елінің жастарына қазақ жерінің 
тұтастығымен қатар, мәдениетін, тілін, 
салт-дәстүрін тұтастай жеткізейік. 
Осындай маңызы бар тарихи думан-
да еліміздің туы асқақтап, келешегі 
көркейе берсін. Сіздерге мықты 
денсаулық, отбасыларыңызға 
бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер 
тілеймін.  Еңбектеріңіз жемісті болсын.  
Әрқайсыңыздың қажырлы еңбегіңіз 
бен сүйікті Отанымыз – Қазақстан 
және Ахмет Ясауи университеті 
гүлденіп, көркейіп, нығая берсін! Ах-
мет Ясауи университетінде білім 
алып, оқу орда түлегі болғанымды 
мақтан тұтамын».

Абдужамиль ЖАНТАЕВ, Ин-
женерия факультетінің магистр 
оқытушысы:

«Құрметті университет ұжымы, 
студенттер! Сіздерді Тәуелсіздік 
күні мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Бұл күн – ата-баба-
мыз аңсаған арманның жүзеге асқан, 
елімізге еркіндік сыйлаған Ұлы күн. 
Осындай маңызы бар тарихи думан-
да еліміздің туы асқақтап, келешегі 
көркейе берсін. Сіздерге мықты 
денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, 
сәтті күндер, зор жетістіктер тілеймін».

Боранбек БАЙМҰРЗАЕВ, Ин-
женерия факультетінің магистр 
оқытушысы: «Құрметті Отанда-
стар! Сіздерді Республикамыздың 
әрбір азаматы үшін қадірлі болған 
16 Желтоқсан Тәуелсіздік күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! Бұл 
күн – еліміздің жалынды жастары 
алаңға шығып, бодандық құрсауын 
талқандап елімізге еркіндік сыйлаған 
күн. Бүгінгі Қазақстан осы секілді 
алмағайып өтпелі кезеңдердің барлық 
қиындықтарын бағындырып, қазіргі 
таңда әлемдік сахнада өз орнын та-
уып отыр. Ұлы дала елінің абыройы 
асқақ, мәртебесі биік болсын деген 
ыстық ықыласымды жеткіземін».

Дайындаған: 
Еркебұлан ЗЕЙНУЛЛАҰЛЫ,

Кәсіби бағдар бөлімінің 
жетекші маманы.

Әлеуметтік ғылымдар және 
Гуманитарлық ғылымдар факультетінің 
ұйымдастыруымен Қазан төңкерісінің 
100 жылдығы тақырыбында дөңгелек 
үстел болды. Жиынға Түркия Республи-
касынан келген профессор Чингиз Томар, 
Гуманитарлық ғылымдар факультетінің 
профессорлары Досай Кенжетай, 
Хазіретәлі Тұрсын және факультетіміздің 
PhD,аға оқытушысы Жантөре Жетібаев, 
Халықаралық қатынастар кафедрасының 
аға оқытушысы Жұман Талиб , Рашид Та-
жибаев тағы да басқа оқытушыларымыз 
Қазан төңкерісі туралы өз ойларын 
ортаға салды. Дөңгелек үстелге  Ғылым 
және инновация департаментінің дирек-
торы А.Балтабаева және факультеттің 
оқытушы-профессорлары  мен 
студенттері қатысып қызу тартысты ойла-
рымен бөлісті.

***

Әлеуметтік ғылымдар факультеті 
Менеджмент және туризм кафедрасы 
ЭЭМ-511, ЭМБ-511 тобы эдвайзерлері 
Б.Дандаева мен А.Алимбаеваның 
жетекшілігімен «Болашаққа бағдар - Руха-
ни жаңғыру» Елбасының бағдарламалық 
мақаласының «Білімнің салтанат құруы» 
бөліміне түсіндірме жұмыстары жасалды. 
Талдау жиынына факультет деканы Мех-
мет Топлу, декан орынбасары С.Мұханов, 
кафедра меңгерушісі Н.Абишев және 
факультет оқытушы-профессорлары  
қатысты. С.Абдурасилова, Г.Еділқызы, 
Б.Салходжай тағы да басқа студент-
тер бүгінгі күнгі жаңа технологияларды 
қолдану, латын қарпіне көшу ,ұлттық сана 
туралы баяндады.Соңында факультет де-
каны қатысушыларға алғысын айтты.

С.Мұханов, 
Әлеуметтік ғылымдар 

факультетінің декан 
орынбасары

ФАКУЛЬТЕТ ТЫНЫСЫ

“Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev Ödüleri” bünyesinde 
26 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında 
Satpaev şehrinde “Uluslararası Dokuz 
Kumalak Turnuvası” düzenlendi. Bu 
turnuvaya Rusya, Türkiye, Türkmenistan, 
Afganistan, Moğolistan, Kırgızistan 
sporcuları ile Kazakistan’ın birçok 
eyaletinden sporcular katıldı.

Turnova açılış töreninde Satpaev 
şehrinin vali yardımcısı Aygül Tölendina, 
şehir milletvekili Tatyana Hmilyarçuk ve 
Dokuz Kumalak milli antrenörü Dastan 
Kapayev’in aşılış konuşmalarından sonra 
yarışma başlandı.

Turnovaya katılan sporcular arasında 
dokuz kumalak yarışlarından 1 şampiyon, 
10 uluslararası deneyimli sporcu, 22 spor 
uzmanı, 21 spor uzmanına aday toplam 57  
sporcu katıldı.

Dört Bin Yıllık Türk Zeka ve Strateji 
Oyunu Türk halklarının dünyada en eski ve 
önemli kültürlerine sahip olan Uluslararası 
Dokuz Kumalak Turnovasına Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini 
temsilen grup başkanı ve antrenörü 
Kasımhan Davrenkulov eşliğinde Mekserne 
Şahin (Türkiye), Svetlana İvanova (Rusya), 
Gülalek Yakubova (Türkmanistan) ve Sayed 
Mursalin  Dimral (Afganistan)  isimli sporcular 
katıldı.Bir hafta süren yarışmada bay ve bayan 
olarak iki kategoride yarışma şampiyonları 
belli oldu. Erkekler kategorisinde birinciliği 
Galımjan Temirbayev (Astana), ikinci Janat 
Kaymuldin (Povladar), üçüncü Ablayhan 
Bauırjan (Güney Kazakistan) alırken, 
kızlar kategorisinde birinciliği Karimova 
Lina (Güney Kazakistan), ikinci Saltanat 
Saparbekova (Güney Kazakistan), üçüncü 
Roza Raimbekova (Povladar) sporcular 
kendi aralarında paylaştılar. 

Turnuva ödülü olark üçüncü olana 
200,000 tenge ikinci olana 300,000 tenge 
birinci olana ise 500,000 tenge verilerek 
ödüllendirildi.Turnuva kapanış töreninde 
üniversitemizin öğrencisi Sayed Mursalin 
Dimral sahneye çıkıp Kazakça şiir 
okumasıyla büyük alkış topladı.

Yerel basına demeç veren gazetecilik 
bölümü öğrencisi Mekserne Şahin: “Bizler 
burada sadece oyun oynamadık aynı 
zamanda da çok eylendik ve bunun yanı 
sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcularla 
yeni arkadaşlıklar yeni dostluklar kurduk. 
Sanırım 9 kumalak’ın en güzel yanlarından 
biriside bu olsa gerek…” şeklinde açıklama 
yaptı. Turnova sonu düzenlenen konserle 
son buldu.

                                                              :  
Mekserne Şahin,

Gazetecilik Bölüm öğrencisi

Türk Dünyasinin En Eski 
Zeka Oyunu Dokuz Kumalak
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ӘЛЕУМЕТ

Оқу ордамыздың алғашқы 
шәкірттерінің бірі, тарих, информатика 
мамандығында жоғары білім алған Айгүл 
Шындәулетова университетіміздің 
асхана, буфеттерінде 2006 жыл-
дан бері қызмет атқарып келеді. Әр 
кәсіптің өз қиындықтары болатыны 
белгілі. Таңертеңнен кешке дейін өз 
тұтынушыларына ас мәзірін дайын-
дап шабылып жүреді.Былтырғы жыл-
мен салыстырғанда  асханамыздағы 
тағамдардың сапасы  неғұрлым 
жақсарған, бағасы да қол жетімді.
Ас мәзіріне түрлі тағам түрлері де 
жеткілікті. Асхана қызметкерлеріне 
студенттер мен ұстаздар қауымы өз 
ризашылықтарын білдіріп «Ескерту» 
журналына өздерінің жақсы пікірлерін 
жазып қалдыруда. Асханадағы өз 
әріптестері де Айгүлдің адамгершілігі 
мен ұйымдастырушылық қабілетіне 
дән риза.

Кейде адамды мақтай кетсең  дұрыс 
түсінбей жататыны белгілі ғой. Өзім тіл 
маманы болғандықтан тоқтала кететін 
бір жай, Айгүлдің орыс, түрік тілдерін 
жетік меңгерген, алыс, жақын шет ел-

ден келген тыңдаушыларымызбен 
еркін сөйлеседі. Қашан да жылы 
жүзбен өз тұтынушыларына қызмет 
көрсетіп жүретін Айгүлді оқу 
орнымыздың басқа да ғимараттарынан 
көрген бойда студенттер қоршап 
алып, сәлемдесіп жатады. Әр жылы  
жағдайы төмен тыңдаушыларды өз 
есебінен тамақтандырып жүргеніне 
де куә болып келеміз.Құрақ ұшып, 
өз тұтынушыларына қызмет көрсетіп 
жүретін Айгүл, анасының айтқан 
ақылын өзіне өмірлік ұстанымға айнал-
дыра білген жандар қатарынан. «Адам-
дар бір-біріне кешірімді болуы керек, 
ол пенденің ішіндегі қоқысты тазарта-
ды» деп отырушы еді дейді Айгүл. Мен 
осындай құрметке оңай жеткен жоқпын 
деген әңгімесінен көңілім толқып қалды. 
Жақсыны көре білген адам, жарықты 
да көреді....Сөз соңында Айгүлге ай-
тарымыз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз,  
дегіміз келеді.

Гүлмира ИСАТАЙ
Дайындық факультетінің 

оқытушысы 

ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

Жуырда ІХ жазғы универсиа-
да ойындары аяқталды. Жалпы 
командалық есепте Ахмет Яса-
уи университеті жүлделі үшінші 
орынды иеленді.

Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
ұйымдастыруымен  26-қыркүйек 
пен 29-қараша аралығында  
Қазақстанның 53  ЖОО-нан  сту-
денттер 37 түрлі спорттық ойын 

түрлерінен сынға түсті.  Үш айға 
созылған спорттық доданың 
қорытынды марапаттау рәсімі 
Талдықорған қаласындағы 
І.Жансүгіров атындағы универси-
тетте  өтті.

Спорттық ойындар барысында  
біздің университетіміздің  204 ой-
ыншысы  15 түрлі ойын түрлерінен 
сайысқа қатысты. Универсиада 

қорытындысы бойынша  І орын-
ды Әл-Фараби атындағы қазақ 
Ұлттық университеті, ІІ орынды 
І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті, ІІІ-
орынды Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті  мен Тараз мемлекеттік 
университеті иемденді. Жарыстың 
жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне 
ҚР Білім және ғылым министірлігі 

Ұлттық ғылыми-практикалық дене 
тәрбиесі орталығы тарапынан 
мақтау қағаздары мен медальдар 
және кубоктар табысталды.

Универсиадада үздік ойын 
өрнектерін көрсеткен барлық 
спортшы білімгерлерімізді және 
жаттықтырушыларды жеңістерімен 
құттықтаймыз.

ЯУ-ақпарат

СПОРТШЫЛАРЫМЫЗ ЕРЛЕДІ, НАМЫСТЫ 
ҚОЛДАН БЕРМЕДІ

ЖЕҢІС

 Университетте  студенттердің кезекті XХVІ  ғылыми-теориялық конферен-
циясы  өтті. Ғылым мен білімнің жаршысы болып жүрген университет ғылым 
бөлімі мен факультеттердің білім деңгейін саралаған конференция жұмысы 
аяқталды.Секциялық мәжілістер 20-қараша мен 5-желтоқсан аралығында 
факультеттерде өткізілді. Барлық мамандықтың білімгерлері  26 секция бой-
ынша баяндамалар оқыды.  Секциялар бойынша үздік деп танылған баянда-
малар салтанатты  мәжіліске ұсынылды. І-орынға 26, ІІ орынға 50, ІІІ орынға 
76 студенттің жұмысы лайық деп танылды. Секциялар бойынша баяндамалар 
салтанатты мәжілісте марапатталды.

І вице-президент, профессор М.Куталмыш, Ғылым және инновациялық 
істер жөніндегі проректор, профессор Т.Раимбердиев 2016-2017 оқу 
жылындағы Студенттердің XXV ғылыми-теориялық конференциясы ғылыми 
жұмыстарының нәтижесі бойынша Республикалық сатыда жүлделі болған 
17 студентке ҚР Білім және ғылым министрінің Алғыс хатын табыстады. 
Басшылар ғылым жолын қуалаған білімгерлерді жүлделі орындарымен 
құттықтап, университет ректоры У.Әбдібековтің бұйрығымен қаржылай 
марапатталғандарын айтып қуантты.

Ұйымдастыру және тәрбие істері жөніндегі проректор, профессор 
Б.Мухамеджанов, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры 
Е.Төлегенов І орын жүлдегерлерін марапаттады.

ЯУ-ақпарат

СТУДЕНТТЕР БІЛІМІ САРАЛАНДЫ

Қожа Ахмет Ясауи бабамыз тек 
қана қазақтың емес, тұтас түркінің 
ілімдары екенін уақыттың өзі 
айшықтап келе жатыр.

   Осыдан мың жылдай уақыт 
бұрын, киелі Тұран топырағында 
жас жалын өзінің озық ойлары мен 
көптің алдына шықты. Сол заман-
дарда оны көзі қарақты адамдар 
біліп, талантына тағзым етсе де 
айналадағылар яғни бай манаптар, 
шонжарлар ол кісінің философиялық 
дүние танымын түсіне қоймады. Де-
секте Ахмет Ясауи салған сопылық, 
даналық, ұшқыр ойдың кемелденген 
биігін бүгінде ұрпақтары дәріптеп 
келеді. Негізінен Диуани Хикмет 
кітабында өзінің бар бойындағы та-
лантын ашып, мына дүниенің ал-
дамшы екенін шынайы жолдың 
қайсысы болатындығын таразы-
лап көрсете білді. Сопы өзінің білім 
іздеп Арыстан бабқа барғандығын, 
игілік жолды іздегендігін, жалпы ада-
ми құндылықтар жайындағы ойла-
рын тізбектеп жазады. Енді қарап 
отырсаңыз сол баскесеу дендеп 
тұрған заманда ақты ақ, қараны 
қара деп қымтырылмай айту деген 
оңай болмағаны анық. Мінекей Тұран 
даланың төсінде Түркістан дейтін 
түркі жұрағатының орталығы екенін 
ұғынып, бәлкім осы өлкені таңдаған 
болуы керек. Тоғыз жолдың торабы, 
тоқсан түрлі ойдың орталығы екенін 
ескерген болып тұр. Ежелгі тарихи 

деректерге сүйенсек Ясауи бабамыз 
Яссы шаһарында 90 мыңнан астам 
шәкіртке ұстаздық еткен  делінеді. 
Ол кісі дүниеден озғаннан кейін, ис-
лам дінін кеңірек мән мағынасын 
айшықтау мақсатында дүниенің 
түпкір-түпкіріне шәкірттері Орта мен 
Шығыс Азияға, таяу шығыс елдеріне 
қарай сапар шекті. Түптеп кел-
генде абыз ақынның кемеңгерлік 
туындыларының барлығы дінмен 
дәстүрді бөлмеу, адамзатты бірінен 
кем екіншісінен артық санамау бо-
лып табылады. Арадан бірнеше 
уақыт өте келе дүниеде от боп 
ойнаған даңқты Ақсақ Темір билік 
құрады. Дүниенің о бұрышы мен бұ 
шетіне әмірі жетіп тұрған даңқты 
қолбасшы Ясауи ілімдардың адами 
ойларын қатты құрметтегені көрінеді. 
Нәтижесінде мәңгі өшпес мұралары 
сақталатын, ел жұрт келіп тәу ететін 
кесене соқтырды. Міне бүгінгі таңға 
дейін жетіп, оның арты Түркістан 
қаласында тарихи университеттің 
бой көтеруі деп есептеуге бола-
ды. Тарихи деуіміздің себебі Ясауи 
ұстаздың кемел ойларының осы оқу 
орны арқылы барша жұртқа насихат-
талуы деп таниды көпшілік. Ойымды 
қорытындылай келе білген жанға саф 
алтын құндылықтардың діңгегі Ясауи 
бабамыз салып кеткен сара жолда 
демекпін.

Олжас ЖОЛДЫБАЕВ, 
4-курс студенті

ЯСАУИ ЖОЛЫ - БІЛІМ ӘЛЕМІНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

Университетімізде Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 
орай Филология факультетінің 
ұйымдастыруымен «Көп мәдениетті 
Қазақстан» атты концерт өтті. 
Мерекелік концерттің ашылу салтана-
ты факультет деканы Н.Айтбаеваның 
мерекелік құттықтау сөзінен бастау 
алды. Тәуелсіз елдің ұландары – 
студент жастар ағылшын, француз, 
италиян, қытай әндерін әуелете 

шырқады. Скрипка аспабының 
сүйемелдеуімен орындалған қазақ, 
түрік, ағылшын тіліндегі қара 
өлеңдер құлақ құрышын қандырды.  
Өзге ұлт өкілдерінің басымдығымен 
белгілі, ағылшын, түрік, қытай, араб, 
қазақ, орыс тілі мамандарын даяр-
лаушы факультеттің өнерпаздары 
концерттік бағдарламаға өзгеше өң 
берген. Ғажайып кеш көрермендерге 
керемет көңіл-күй сыйлады.

Факультет өнерпаздарының концерті
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Kudüs, sadece Filistin ve Mescid-i Aksa 
civarında yaşayan Müslümanların değil, tüm 
dünya Müslümanlarının ortak meselesidir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ABD 
yönetiminin Kudüs’ün statüsüne dair almış 
olduğu hukuksuz kararı kınıyor ve tanımıyoruz. 
Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli 
mazlum Müslümanların yanında olmaya ve her 
türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.

Bugün insanlığın kadim şehri ve İslam’ın 
ilk kıblesi Kudüs haksızca bir teşebbüsle 
karşı karşıyadır. İnsanlığı, kadim geleneği, 
uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız bir 
anlayış Kudüs’ü, Filistin coğrafyasında haksız 
bir yaklaşımla İsrail’in başkenti yapma gayreti 
içerisindedir.

Bilinmelidir ki; Kudüs nice Peygamberin 
hatırasını barındıran bir İslam şehridir. Kudüs, 
tarihten beri, farklılıklar içinde bir arada 
yaşama tecrübesinin en muhteşem örneğidir. 
Kudüs her bir Mümin’in canından, malından 
aziz bildiği mukaddes bir şehirdir. Kudüs 
sadece Filistin ve Mescid-i Aksa civarında 
yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya 
Müslümanlarının ortak meselesidir.

Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanlara Hz. 
Peygamber’in müjdesi ve emanetidir. Mekke 
ve Medine Müslümanlar için ne ise Miraç 
mucizesinin gerçekleştiği Kudüs de odur. 
Kudüs’ün statüsü sadece siyasi bir konu olarak 

değerlendirilemez.
Kudüs’ün İslam tarihi boyunca 

Müslümanlarca titizlikle korunan Daru’s-
Selam yani barış yurdu olma niteliği bu gün 
yıkılmak istenmekte, böyle bir teşebbüsle barış 
yurdunun çatışma yurdu haline getirilmesi 
hedeflenmektedir.

Kudüs’ü insaf yoksunu bir avuç azınlığa 
teslim etme gayreti sağduyuyu ortadan 
kaldırmak ve insanlığın vicdanının sızlamasına 
sebep olmaktır. Birlikte yaşama kültürüne, 
huzura, barışa ve güvenliğe vurulan bir 
darbedir.

Dilimizin ve kültürümüzün gelişmesine, 
zenginleşmesine çok önemli katkılarda bulunan, 
Türkistan’dan Anadolu’ya ve Balkanlara 
kadar uzanan geniş bir coğrafyanın manevi 
kandillerinden biri olan büyük fikir adamı ve 
gönül eri Hoca Ahmed Yesevî hazretlerinin 
ismini taşıyan bir Üniversite olarak; Kudüs'ün 
statüsüyle ilgili ABD'nin almış olduğu bu 
kararın, ivedilikle gözden geçirilmesini ve 
uluslararası hukukun belirlediği çerçevede 
"diplomatik müzakerelerle" krizin giderilmesini 
talep ettiğimizi kamuoyuna ilan ediyor, alınmış 
bulunan söz konusu kararı kınıyoruz.

                                                                              
Ahmet Yesevi Üniversitesi

                     Mütevelli Heyet Başkanlığı

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak ABD yönetiminin 
Kudüs’ün statüsüne dair almış olduğu hukuksuz kararı 

kınıyor ve tanımıyoruz

15-16 Kasım 2017 tarihleri arasında İran'ın Erdebil kentinde 
bulunan Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde, Merkezi Asya 
Üniversiteler Birliği genel kurulu ve yıllık olağan kongresi 
yapıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesnin de üyesi olduğu 
kuruluşun Genel Kuruluna ve yıllık olağan kongresine Ahmet 
Yesevi Üniversitesini temsilen Sosyal Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Toplu katıldı.

Mohaghegh Erdebil Üniversitesinde 
Merkezi Asya Üniversiteler Birliği 

Genel Kurulu ve Yıllık Olağan 
Kongresi yapıldı

7 Aralık 2017 saat 15.00'te, Almatı'da bulunan Yabancı Diller 
ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
''Nursultan Nazarbayev'in 'Geleceğe Doğru Manevi Uyanış' 
İsimli Makalesi Temelinde Kazakistan-Türkiye Eğitim ve Öğretim 
İlişkilerine Genel Bir Bakış'' bir panel düzenlendi. 

Panelin açılış konuşmasını Yabancı Diller ve Mesleki 
Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli tarafından 
gerçekleştirildi. Daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Ziya Erdil bir konuşma yaptı. 
Prof. Dr. Erdil konuşmasında istatistiksel veriler eşliğinde Türkiye 
ve Kazakistan'ın eğitim alanında küresel düzlemdeki konumlarını 
ortaya koydu.

Panelde son konuşmayı Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Prof. Dr. Musa Yıldız 
konuşmasında, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin kuruluş 
ve gelişme süreçlerinden bahsetti. Üniversitenin günümüzde 
bulunduğu konumu ile iki ülkenin eğitim faaliyetlerine yaptığı 
katkıyı özetledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev ve Türkiye 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 
Başbakanlık döneminde, Üniversite'nin kuruluş aşamalarındaki 
çabalarını da anlatan Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız, konuşmasında, Türkistan'ın 2017 yılı Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olduğundan ve 2018 yılında Kastamonu'nun bu bayrağı 
devralacak olmasından da bahsetti.

Konuşmaların ardından panelistlere, sertifikaları Prof. Dr. Sabri 
Hizmetli tarafından takdim edildi.

 

‘’Nursultan Nazarbayev’in Makalesi 
Temelinde Kazakistan-Türkiye Eğitim 

ve Öğretim İlişkilerine Genel Bir 
Bakış’’ Paneli

Ahmet Yesevi Üniversitesi  Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 6 Aralık 
Çarşamba günü Üniversitemizin Kentav yerleşkesine  ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde, 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a; Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov ve 
Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış da eşlik ettiler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Hazırlık Fakültesinde

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız 
ve beraberindeki heyet, Hazırlık Fakültesi Dekanı 
Doç. Dr. Ahmet Güngör, Kentav Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Kemalbek Berkimbayev ile fakülte 
personeli ve öğrencileri tarafından coşkuyla 
karşılandı. Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. 
Musa Yıldız ziyaretleri sırasında yetkililerden 
eğitim faaliyetleri  hakkında bilgiler alarak Hazırlık 
Fakültesinde restore edilen Hazırlık Dil Öğretim 
Fakültesi ana giriş kapısı, basketbol sahası, spor 
salonu gibi inşası tamamlanan çalışmaların toplu 
açılış törenini gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreninin akabinde Başkan Yıldız, 

Hazırlık Fakültesi toplantı salonunda Türkiye 
ve Türk dünyasından gelen öğrencilerle 
“Öğrenciler Soruyor, Başkan Cevaplıyor” adlı 
bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından 
akademik, idari personel ve öğrencilerle toplu 
fotoğraf çekimi ile ziyaretlerini tamamladılar.

Genel kurul ve yıllık olağan kongresinin birinci gününde 
düzenlenen “Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma” konulu 
seminerde, Merkezi Asya Üniversiteler Birliğine üye üniversiteler 
arasında yapılacak çalışmalar ele alındı. Söz konusu seminerde 
birliğe üye üniversiteler arasındaki öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimi ve ders programlarının uluslararası ölçekte 
uyumlulaştırılması konuları da tartışıldı.

Türkiye, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Gürcistan 
ve Afganistan’dan birçok üniversitenin katıldığı kongrenin ikinci 
gününde genel kurul yapıldı. 100’ün üzerinde üyesi bulunan birliğin 
genel kurulunda ise, birliğin yönetmeliği onaylanarak, öğrenci ve 
öğretim üyesi değişiminde izlenecek yollar ve atılması gereken 
adımlar ele alındı. Ayrıca toplantıya katılan üniversiteler açtıkları 
standlarda katılımcılara ve öğrencilere üniversitelerinin tanıtımını 
yaptılar.
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Anma töreninde;  Berdibayev’in yurt severlik bilinci, eşsiz ulusal bilim insanı 
özelliği, Türk edebiyatı veTürk halkları folklorü alanındaki eserleri,  orijinal metin 
alıntıları üzerinde yapılan yorumlarla Üniversite öğrencileri tarafından katılımcılara 
sunuldu.

Etkinliği gerçekleştiren Kütüphane Müdürü M. Absemetova ile 
KütüphaneKoordinatörü Cengiz Aslan, “Berdibayev’in İlmi Mirası ve Türkoloji 
Bilimindeki Orijinal Çalışmaları” konusunda birer konuşma yaparak değerlendirmede 
bulundular.  Etkinliğin bilimsel koordinatörü, Kazak Filoloji Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Canımgül  Kemalkızı, yapılacak yarışmaya katılan  öğrencilere başarılar 
diledi.

Anma etkinliği kapsamında; “Rahmankul  Berdibayev Üzerine Şiir Okuma”  
yarışması yapıldı.  Yarışma sonucunda, birinci ve ikinci olanlara, Doç. Dr. Canımgül  
Kemalkızı’nın «Rakhmankul Berdibay ve Kazak Romanı» kitabı ile Kütüphane 
yönetiminin organize ettiği sponsor gönüllü fonundan dereceye girenlere ödül 
verildi. Etkinliğe katılım sağlayarak yarışan diğer öğrencilere ise mansiyon ödülü 
takdim edildi.

Doç. Dr. Canımgül  Kemalkızı, yarışma sonrası katılımcılara hitaben yaptığı  
konuşmada, «Ben gençlerin aydınlatıcı  konuşmalarından  büyük bir kişilik 
tanınması farkettim” diyerek, Berdibayev’in  ilmi mirasının öğrenciler tarafından 
özümsendiğini söyledi. Doç. Dr. C. Kemalkızı ayrıca;  “Rahmankul Berdibayev’in 
çalışmalarının gençler tarafından iyi araştırılıp incelenerek yeni fikirlere ve 
düşüncelere ulaştırılmasının” önemini vurguladı. Doç.Dr. C.Kemalkızıayrıca; “ 
gönüllü fonu ile bu faaliyetleri zamanında ve gerçekçi olarak organize eden ve 
çok fazla çalışan kütüphane yönetimine minnettar” olduğunu bildirdi. Anma töreni, 
Canımgül  Kemalkızı’nın kitabının imza töreni ile sona erdi.

Ünlü Türkolog Rahmankul Berdibayev Doğumunun 
90. yılında Ahmet Yesevi Üniversitesinde anıldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kazak Dili ve Edebiyatı ile Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünde görev yapmış, 3 Nisan 2012 tarihinde aramızdan 
ayrılan Türk dünyasının değerli âlimi, ünlü Türkolog Rahmankul Berdibayev 
doğumunun  90. yılında Ahmet Yesevi Üniversitesinde anıldı. Anma programı, 
5 Aralık Salı günü Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi Merkez 
Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Kazakistan 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kaleme aldığı “Ulu Bozkır Öğütleri” 
başlıklı eser Türkçe olarak yayımlandı.

Ulu Bozkır Öğütleri Kitabı Yayımlandı

Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 
Nazarbayev’in kaleme aldığı “Ulu Bozkır 
Öğütleri” başlıklı bu kıymetli eser, 
yazı dizisi olarak Egemen Kazakistan 
Gazetesi tarafından Kazakistan’da Kazak 
Türkçesiyle yayımlanmıştır. Köklerini 
ortak tarihten ve kültürden alan Türk 
halkları arasında millî değerlerine sahip 
genç nesillerin yetişmesine ışık tutacak 
olan kıymetli eser, Türk dili konuşan ülke 
halkları için de manevî bir kaynak eser 
niteliği taşımaktadır.

Nursultan Nazarbayev’in kendi 
hayatından örnekler vererek Kazak 
halkının toplumsal değerlerini dil, din, 
tarih, millet sevgisi, ata-ana sevgisi, vatan 

sevgisi gibi başlıklar altında sıraladığı 
bu eser, Kazak halkı başta olmak 
üzere bütün Türk dünyasına öğütler 
vermektedir. Kazakistan’ın siyasi, sosyal-
kültürel, tarihi değerleri konusunda eksik 
kalan bilgilerimizi de bu eserle birlikte 
tamamlama fırsatımız olacaktır. Eserinde 
ülke tarihinin geçmişini ve geleceğini, 
Kazak toplumunun karşılaştığı zorlukları, 
özellikle genç neslin karşılaştığı zorlukları, 
küresel sorunları da içeren birçok 
konuda, kendi düşünceleri doğrultusunda 
yorumlamış ve açıklık getirmiştir.  
Kazakistan’ın bağımsızlığının 25. yılında, 
bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunun 
da altını çizmiştir. 

Kazakistan’ın Türkistan şehrinin 
TÜRKSOY tarafından 2017 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçilmesi ile birlikte 
21 Mart 2017 tarihinde açılışı yapılan 
etkinlik, bir çok kültürel faaliyetin ardından 
düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 35. 
Dönem Toplantısı ile kapanış yaptı. Ahmet 
Yesevi Üniversitesinin evsahipliğini yaptığı 
kapanış programı üst düzey katılım ile 
gerçekleştirildi.

5 Aralık Salı günü Türkistan Yerleşkesi 
Kültür Merkezi toplantı ve konferans 
salonunda düzenlenen TÜRKSOY 
35. Daimi Konseyi Toplantısının açılış 
oturumuna,  TÜRKSOY Daimi Konsey 
Heyet Başkanları; Kazakistan Kültür ve 
Spor Bakanı Arıstanbek Muhamedulı, T.C 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Hüseyin Yayman, Azerbaycan Milletvekili 
Nizami Caferov, Kırgızistan Kültür, Bilim 
ve Turizm Bakanı Sultanbek Jumagulov,  
Moldova (Gagavuz) Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültürel İşler Daire Başkanı 
Marina Semionova, Türkmenistan Kültür 
Bakanı Yardımcısı Nursahet Shirimov’un 
yanısıra Türksoy Genel Sekreteri Prof. Dr. 
Düsen Kaseinov, Kastamonu Valisi Yaşar 
Karadeniz, Güney Kazakistan Eyalet Valisi 
Canseyit Tüymebaev, Türk Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve 
delegasyon üyeleri olarak T.C. Kazakistan 
Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız ile çok sayıda diplomat ve 
davetli katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını 
yapan Bakan Arıstanbek Muhamedulı, 
TÜRKSOY’un Türk Halklarının kültürel 
işbirliğini artırmada önemli bir görevinin 
olduğunun altını çizerek, Kazakistan 
Cumhuriyeti olarak Türk Dünyası dostluk 
ve kardeşliği için yapılacak her türlü 
faaliyete katkı sağlayacaklarını vebu 
alanda önemli rol üstlenenTÜRKSOY’a 
desteklerini esirgemeyeceklerini 
vurguladı. Türkistan’ın Türk Dünyası 

Kültür Başkenti ilan edilmesi ile birlikte 21 
Mart’ta coşkulu bir açılışyaptıklarını dile 
getiren Muhamedulı, bu kapsamda bu 
zamana kadar 40’a yakın kültürel faaliyet 
gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akabinde konuşan Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov, TÜRKSOY’un kültürel 
faaliyetlerine katkıda bulunan ülkelerin 
temsilcilerine ve 2017 yılı Türkistan Türk 
Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinde 
aktif rol oynayan, bu kültürel faaliyetlere 
ev sahipliği yapan Ahmet Yesevi 
Üniversitesine ve Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr.  Musa Yıldız’a teşekkür etti. 
Kaseinov, TÜRKSOY’unçalışmaları 
hakkında bilgi vererek bu çalışmaların 
neticesinde kültürümüzü ve sanatımızı 
daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını, 
ikili ve çok taraflı düzeyde ortak çalışmalar 
için çeşitli adımların atıldığını dile getirdi.

Azerbaycan Milletvekili Nizami 
Caferov ise konuşmalarındaTÜRKSOY’un 
kültüre lfaaliyetlerinin önemine değinerek 
bufaaliyetlere katkı sağlayan temsilci 
delegelere teşekkür etti.  Caferov, 
ayrıca Türk Dünyasının ilk ortak 

devletüniversitesi olan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi gibi önemli bir kurumun bu 
faaliyetlere evsahipliği yapmasınında ayrı 
bir anlam kazandırdığını vurgulayarak,  
Üniversitenin Türk Dünyasında bir marka 
haline geldiğini belirtti. 

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin 
Yayman ise Türk Dünyası ülkeleri arasında 
kültürel bağı güçlendiren bir diplomasi 
platformu olanTÜRKSOY’unkültürel ve 
kamusal anlamda öncü kuruluşlardan 
bir tanesi olduğunu dile getirerek 
bu platformun kültürel faaliyetlerinin 
güçlendirilmesiyle TÜRKSOY’un küresel 
ölçekte bir kültür müessesi haline 
getirilmesi gerektiğini belirtti. Bu çerçevede 
yapılan 35. Daimi Konseyi Toplantısı 
TÜRKSOY’un başarısında bir aşama 
kaydedeceğini ifade eden Yayman, Türk 
Medeniyetleri arasındaki kültür ve sanat 
alanındaki işbirliğinin dahada gelişmesini 
temenni etti.

Kırgızistan Kültür, Bilim ve Turizm 
Bakanı Sultanbek Jumagulov,  Moldova 
(Gagavuz) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültürel İşler Daire Başkanı Marina 

Semionova, Türkmenistan Kültür Bakanı 
Yardımcısı Nursahet Shirimov,  Güney 
Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit 
Tüymebaev ve Türk Konseyi Genel 
Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman’ın 
konuşmalarının ardından çalışma 
oturumuna geçildi.

TÜRKSOY  Kültür Bakanları Daimi 
Konseyi 35. Dönem Toplantısının 
ikinci oturumunda TÜRKSOY Genel 
Sekreterliğine yeniden Prof. Dr. Düsen 
Kaseinov’un getirilmesine ve 2018 yılı Türk 
Dünyası Kültür Başkenti olarak Türkiye’nin 
Kastamonu şehrinin seçilmesine karar 
verildi. Ayrıca 2018’i Kırgız yazar Cengiz 
Aytmatov, Kazak şair  Mağjan Jumabaev 
ve Azerbaycanlı bestekar Gara Garaliev  
yılı ila nedilmesi kararlaştırıldı. Kazakistan 
Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek 
Muhamedulı T.C Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman’a 
Türk Dünyası Kültür başkenti bayrağını 
teslim ederek temsilcilere plaket 
takdiminde bulundu.

Çalışma oturumunun ardından Güney 
Kazakistan valisi Prof. Dr. Canseyit 
Tüymebev’in konuk bakanlar ve heyetleri 
onuruna verdiği yemekten sonra 
temsilciler Hoca Ahmet Yesevi Türbesi 
ile Türkistan’ın Tarihi mekânlarına bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdiler.

TÜRKSOY 35. Dönem Daimi Konseyi 
Toplantısının kapanış oturumunda kararlar 
ve sonuç bildirisi imzalandı. Kapanış 
oturumu çerçevesinde Kültür Merkezi 
Tiyatro ve Sinema salonunda düzenlenen 
konser programında Prof. Dr. Canseyit 
Tüymebaev tarafından sonuç bildirisi 
okundu. Tüymebayev alınan kararları 
açıkladıktan sonra konuk bakanlara ve 
Mütevelli Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a 
plaket takdim etti. Ödül töreni sonrasında 
gerçekleşen konserde ise bağımsız Türk 
Cumhuriyetleri ve toplulukları halkoyunları 
ekiplerinin sergilediği muhteşem gösteriler 
katılımcılara görsel şölen yaşattı.

TÜRKSOY Daimi Konseyi 35. Dönem Toplantısı Ahmet Yesevi Üniversitesinin evsahipliğinde gerçekleşti

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığı koordinasyonu ve TİKA 
destekli proje kapsamında,  Marmara 
Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları 
Enstitüsü (ODE) Müdürü ve Fen Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Türkistan Yerleşkesi’nde; ders, 
seminer, konferans,  ilmi çalışmalara 
katılım ve bilimsel çalışmalara katılım 
gerçekleştirdi. Üniversitemizdeki 
akademik çalışmalarından dolayı Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Rektör 
Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Prof. 
Dr. Cengiz Tomar’a teşekkür belgesi 
takdim etti.

4-16 Aralık tarihleri arasında, İki 
haftalık Hızlandırılmış Eğitim Çalışmaları 
kapsamında, Üniversitemizin Sosyal 
Bilimler Fakültesi’ne gelen Prof. Dr. 
Cengiz Tomar, kendi alanındaki akademik 
çalışmalarını ve deneyimlerini paylaşarak, 
“Orta Doğunun Siyasi Tarihi” konusunda 
bilgilerini ders programlarına bağlı olarak 
öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Cengiz Tomar ayrıca, 13 Aralık 
Çarşamba günü Rektörlük binası 4. katında 
bulunan konferans salonunda “Orta 
Doğunun Güncel Meseleleri ve Kudüs” 

adlı bir konferans verdi. Konferansta Prof. 
Dr. Cengiz Tomar öncelikle, Orta Doğu’nun 
nasıl şekillendiği ya da bölge ülkelerinin 
sınırlarının nasıl belirlendiği konusunda 
bilgilerini aktardı. “Orta Doğu’da özellikle 
Arapların yaşadıkları ülkelerin sınırları 
Batılı emperyalistler tarafından 20. yüzyılda 
çizildi. Aslında lehçeleri farklılaşmakla 
birlikte, tek bir dil konuşan, kültürleri ortak ve 
büyük kısmı Müslüman olmalarına rağmen 
Arap ülkelerinin sınırları Batılı devletlerin 
çıkarları, nüfuz mücadelesi ve petrol gibi 
sebeplere dayalı olarak şekillendirildi” diye 
konuştu. 

Tomar, Batılıların Orta Doğu ülkeleri 
arasındaki toplumsal ve coğrafi birliği 
kopararak oluşturdukları yapay uydu mikro 
devletçiklerle yıllardır bölgeyi istedikleri 
şekilde yönettiklerini dile getirdi. Nitekim 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
belirlemesi bunun son örneği olduğunu 
belirtti. Tomar, 13 Aralık’ta İstanbul’da 
düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nda 
alınacak kararların, İslam dünyası için 
son derece önem arz ettiğini vurguladı.
Konferansın sonunda, Sosyal Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Toplu 
Prof. Dr. Cengiz Tomar’a teşekkürlerini 
ileterek katılım sertifikası takdiminde 
bulundu.

Prof. Dr. Cengiz Tomar Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde
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Көкірегін қақ жарып қара түннің,
Түннен кейін күн шығып, таң 
атырдың.
Бабалары ойлаған мұратына
Балалары тойлаған анашымның.
Күні күлді аспанның, бұлты аунады
Ұлылық бізге дарып Ұлытаудағы
Көл түбінен табылған ине құсап,
Орындалды бұл күнде, ұлт арма-
ны.
Шынардайын мәуелеген шың ба-
сына,
Өрлік пен ерлік қайнап тұлғасында.
Жұртыма Тәңір беріп, мол несібе,
Ұлтыма бақыт қонды бұл ғасырда.
Қуат ап, қарағай мен аршасынан,
Сан тарих сақталып, жартасынан.
Ғаламды тәуелсіздік билесін деп,
Даламды сақтап қалды қан 
сасыған.
Күш-қайратын бойына қалқан 
қылып,
Қылышының дүзінен қан 
тамдырған.
Кеше ғана мұң басқан ұлы дала,
Күле қарап, айналаға аң-таң 
болған.
Қазақтың кеңдігіне берген құдай,
Жерімізге күллі ел қайран болған.
Төбесінде орыстай аю болса,
Шығысында, қытайдай улы жылан.
Қазақ елі –Азияның арыстаны,
Әмірі, күллі әлемге жар салдырған.

Қайсар ТАУҰЛАН,
 1-курс студенті

«Ясауи университеті» газетінің №17 (444) санында (4-бетте) жарияланған 
«Барлығы да өз балаларым сияқты» атты №2 жатақхана тәрбиешісі 
Г.Құлымбетовадан алынған сұхбаттағы «тәрбиеші» деген сөз «кезекші» деп 
түзетіліп оқылсын.

Түзету
ДҰРЫС ОҚЫЛСЫН!

Тәуелсіздікті біз жаңа жыл-
дан асыра, шаттығын тасыра 
ұлықтамайтынымыз айтылады. 
Бұл жаңа жылдағы от шашулар 
мен алып шыршалардан белгілі бо-
лып қалды.   Заманның заңғар 
биігіне бүгінде қалай көтерілгеніміз 
төңірегінде бір ой қозғар болсақ, та-
лай дүниенің шетін төңкеретініміз 
айдан анық. Мәселен Америка 
Құрама Штаты 1789 жылы құрылып 
Президенті  Джордж  Вашингтон бо-
лып сайланды. 1791 жылы алғаш 
Конституциясы қабылданады. Осы 
алғашқы егемендіктің ізі салынған 
кезден бастап дамудың даңғыл жо-
лына қадам басып, ел тәуелсіздігінің 
қадірін бүгінге дейін сезініп келеді. 
Ал өзімізге етене жақын бауыр-
лас түрік ағайынды алсақ. Дүниені 
дүр сілкіндірген Осман империя-
сы әлем сахнасынан түсе бастаған 
тұста Мұстафа Кемал Ататүрік 
1923 жылы елді егемен етіп алып 
шықты. Міне қиыннан қиыстырып 
еркін құсша самғата білгендігінің 
арқасында Түркия бүгінде экономи-
касы қарыштап дамыған елге айна-
луда. Шығыстағы Қытай, Жапонияда 

барлығы осы қалып пен маңдай тер-
мен, білек күшімен келген егемендік 
қайбір жұртқа болмасын қымбатты. 
Аталмыш мемлекеттер өздеріне жат, 
үш қайнаса сорпасы қосылмайтын 
мейрамдарды тойламақ былай 
тұрсын, мереке күнтізбесіне енгізбейді 
деп налиды біздің жұрт. Жыл сайын 
желтоқсан ай басталмастан Грего-
рян календарындағы 31-желтоқсан 
күнін ата-бабамыздын айға жол 
салған күніндей белсене тойлауды, 
бұқаралық ақпарат көздері жыл-
да сынап жазса да өзгеріс шамалы 
дейді  халық. Десекте осындайда 
Бауыржан Момышұлы атамыздың 
есті сөзі ойға оралады. Ол кісі ай-
тады: «Сын болсын, бірақ, сын шын 
болсын»,-деп. Бізде бәріне күйе 
жағып, қаралап болмайды дегіміз 
келмейді. Десекте шыршаның қанша 
ақша төленіп алынған биіктігінен, 
ата-бабамыздың сан ғасырлык 
тілеуі болған Тәуелсіздіктің биіктігін 
сөзбен әспеттеп жеткізу мүмкін емес 
демекпін. 

Олжас  ЖОЛДЫБАЕВ,
 4-курс студенті

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАСАДА ҚАЛЫП КЕТКЕН ЖОҚ ПА?

А т а м е к ен. О т а н. Е г е м ен д і к .
Тәуелсіздік.Тарих. Бұл қай құлаққа 
да асқақ естілер киелі ұғымдар. 
Адам дүниеге келіп, ес жиып, етек 
жия бастаған сәттен өз Отанының 

тарихына ден қоя бастайды. 
Біздің тарихымызда тереңде 
жатыр. Егерде сонау ғасырлар 
қойнауына көз жүгіртер болсақ, 
ежелден-ақ ата бабаларымыздың өз 
жерін еш жауға бермеген, ұлын құл,  
қызын күң еткізбеуге, досына адал, 
дұшпанына қатал болып келгені бізге 
аян.  Желтоқсанның ызғарлы желіне 
қарсы тұрған жастардың жалынды 
рухы мен ерліктерінің арқасында 
шаңырағы биік, керегесі кең мемле-
кет болып қалыптастық. Бабалары-
мыз аңсаған кейінгі ұрпақтың қолы 
жеткен Тәуелсіздік кезеңінде өмір 

сүріп жатқанымызға биыл 26 жыл. 
Осы  26 жылдың төңірегінде еліміз 
өз алдына дербес, зайырлы мем-
лекет ретінде танылды. Мәдениеті 
мен экономикасы дамыған, ұлты 

мен ұлысы, сал-
ты мен дәстүрі 
қ а л ы п т а с қ а н 
ел болдық. 
1991 жылы ел 
тәуелсіздігін ал-
ған кезде,алғаш 
мойындаған –
Түркия мемлекеті 
еді. Осы 
Тәуелс і зд і к т ің 
арқасында екі ел 
арасында достық 
қ а л ы п т а с ы п , 
б і р н е ш е 
келісімшарттар 
жүргізілді. Соның 
бір айқын көрінісі 
сонау 1991  
жылы салынған 
Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы 
х а л ы қ а р а л ы қ 

қазақ-түрік университеті. Бүгінде 
Тәуелсіздіктің құрдасы болып келетін 
университетімізге де 26 жыл толғалы 
отыр. Бұл-үлкен жетістіктердің бірі.

Тәуелсіздік талайларға арман 
болған күн! Жер бетінде қанша 
ұлт болса, сонша  арман бар. Сол 
арманға біздің қазақ ұлты жетті! 
Олай болса, Тәуелсіздік күні құтты 
болсын!

                                                        
Мадина  ЕСІМОВА,

                           1-курс студенті

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ БИІКТЕ!

ЕГЕМЕНДІК

Қарттар үйі    жасы ұлғайып, 
қараусыз қалған қарияларымыздың 
баспанасына айналып та кетті.
Қарттар үйі деген ұғым қазаққа жат 
еді. «Жаман әдет жұққыш келеді» 
демекші батыстан келген бұл 
үрдіс Қазақ елін жаулап барады. 
Бір жағынан бұл да дұрыс шығар 
«Қарттар асыл қазынамыз» деген 
жақсы сөз бар емеспе? Олардың 
көшеде тентіреп жүргенінен, сол 
үйді қоныстанғаны едәуір жақсы. 
Бірақ «Өз үйім өлең төсегім» деп 
жатқанға не жетсін. Жыл өткен сайын 
Қазақстанда қарияларға арналған 
үйлердің саны көбейіп келеді. Де-
мек сұраныс артып отыр. Өзге 
жетістіктерімізбен мақтансақта,бұл 
мақтанатындай көрсеткіш емес.
Ә р и н е , қ а р и я л а р ы м ы з д ы ң 
Пайғамбар жасына келгенінде, яғни 
немересін сүйіп,иіскеп,ақыл ай-
тып отыратын шағында, арнайы 
қарияларға арналған үйлерде тұрып 
жатқаны қынжылтпай қоймайды 
екен. Қарттар үйі өткен ғасырдың 
50-60 жылдары еңбекке жарамсыз, 
қамқорсыз қалған жандарға арна-
лып салына бастаған болатын. Жыл 
өте келе,бұл үйлерге бала-шағасына 

керексіз қариялар алына баста-
ды. Жетімін жылатпаған, жесірін 
қаңғыртпаған ел едік. Алайда қазіргі 
таңда ақ жаулықты аналарымыз бен 
ақсақал аталарымызды туған бала-
лары ойланбастан өз қолдарымен 
сол үйге апарып өткізуде. Мүмкін 
жағдайлары келмей өткізді, мүмкін 
шынымен де керексіз болды. Қандай 
жағдай болсын өз әке- шешесін 
қартайған шағында бағып қағуға 
міндетті. Жақсы болсын, жаман бол-
сын туған әке-шешеміз ғой. Ата-анаға 
деген парызды өткеру керек.Шыр 
етіп дүниеге келген сәтімізден бізді 
бағып қақты. Бізде дәл солай бағып 
қағуымыз керек. Адам қартайса 
бала секілді болады дейді ғой. Дәл 
сол қартайған шағында көп көмек 
керек кезінде, асыл қарттарымызды 
қариялар үйіне өткізгеніміз дұрыс 
емес. Қарттарымызды қастерлеуіміз 
қажет. Олардың өсиеттерін тыңдап 
өсуіміз керек.

Шапағат ҒАЙБУЛЛА,
 1-курс студенті

ҚАРТТАР АСЫЛ ҚАЗЫНАМЫЗ! 

Алыстан аңсап жүрген елім едің,
Өзімде бір қазақтың ұлы едім.
Ұлт үшін жарасам бір керекке,
Болсам деймін әйнегі терезеңнің.

 Сен бәйтерек өмірде мен аңсаған
Сен арнаған бұл күнді көре алмағам
Суың болып ағылсам жырғалаңнан
Гүлің болып ашылсам қырларыңнан

Болсам деймін белбеуі бесігіңнің,
Болсам деймын тұтқасы есігіңнің.
Шырын берген құлпынай дәміндей 
боп,
Болсам деймін алмадай  жемісіңнің.

Көк туың желбіреген аспандағы, 
Тәуелсіздік бейбітшілік басталғаны.
Уық болып тігілсем керегеңнің, 
Болсам деймен халқымның 
баспалдағы.

Қосып айтам әнімнің жырларына,
Домбыра мен қобыздың ырғағына. 
Тәуелсіздік жасасын мәңгілікке,
Дұға етіп өтейін бір Аллаға.
                            

  Бауыржан    КӘДІРАҚЫН,             
            Ғылыми кітапхана 

IT маманы

ТӘУЕЛСІЗДІК - 
ТІРЕГІМ

Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы...


