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Халқым деп соққан жүрегі,
Елбасы - елдің тірегі!

жемісті
ынтымақтастық жоспарлы болашақ
негізі
Сондай-ақ жиын барысында Қазақстан Ұлттық
жаратылыстану ғылымдары
академиясы мен Қожа Ахмет
Ясауи атындағы Халықаралық
қазақ-түрік университеті өзара ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойды.
ҚазҰЖҒА мен Мемлекеттік
қызмет саласындағы өңірлік
хаб өзара келісім туралы
меморандумға қол қойды.
Басқосу соңында мәжіліс
мүшелері, Түркістан аймағында
ғылымды дамытуға, ғылымитехникалық ізденістер негізінде
бірлесіп жұмыс жасау арқылы
ортақ мақсатқа жетуге ниет
білдірді.

2 Бетте
бауырластар бас қосқан күн
«Туған жерге тағзым»
алғашқы экскурсиясы аясында университетімізде
«Қазақстанның киелі жерлері»
тақырыбында дөңгелек
үстел өткізілді. Шараға
университетіміздің президенті
Болатбек Абдрасилов, ҚР
Ұлттық мұражайының «Қасиетті
Қазақстан» ғылыми-зерттеу
орталығы директорының орынбасары Батырхан Жұмабаев
және Мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры Азат
Шәуеев сынды белгілі сарапшылар қатысты.

2 Бетте
жас ғалымдарымыз үздіктер
қатарында
Орта Азия бойынша Scopus
Award 2018 сыйлығын салтанатты түрде рәсімдеу шарасында жас ғалымдарымыз
жүлделі орындарға ие болды.
Гуманитарлық сала бойынша
үздік мақала жазғаны үшін, оқу
ордамыздың «Дене тәрбиесі»
кафедрасының PhD докторлары Бақытжан Омаров пен
Бағдат Баймұханбетов «Best
Researcher in Humanities» номинациясымен ІІ-орынды иеленді.
Бұл жетістіктер арқылы оқу
ордамыз әлемдік деңгейдегі
зерттеу
нәтижесінің
жемісін
көрсетті.

ұлы даланың жеті қыры
Түркі әлемінің генезисі Қазақстан
– күллі түркі халықтарының қасиетті
«Қара шаңырағы». Бүгінгі қазақтың сайын
даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған
түркі тектес тайпалар мен халықтар басқа
елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне
елеулі үлес қосты. Осыған байланысты,
«Түркі өркениеті: түп тамырынан қазіргі
заманға дейін» атты жобаны қолға алу
қажет. Бұл жоба аясында 2019 жылы
Астанада Түркологтардың дүниежүзілік
конгресін және әртүрлі елдер музейлерінің
экспозицияларына ежелгі түркі жәдігерлері

жаныма жақын сырласым
Тура бүгін қар жауып, қалың
тұман түсіп, қыс келуі мүмкін
емес пе? Күздің қай сағат пен
минут аралығында аяқталары
белгісіз. Сол үшін күз өте ерекше сәт, мезгіл, уақыт деп санаймын. Күздің бұл күндері
мына біздерге сабақ беріп,
тәрбиелейтін секілді ме қалай?

+

негізінде білімді дәріптеуге және туризмді
дамытуға баса мән берілуі қажет және
мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып,
бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа
оң көзқарас таныту – еліміздің табысты
болуының кепілі дегеніміз осы.
ҚР Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласынан үзінді,
21 қараша, 2018 жыл

университетте халықаралық журналистер форумы өтті

ҚР Білім және ғылым министрлігінің
қолдауымен
Қожа Ахмет Ясауи
атындағы
Халықаралық
қазақ-түрік
университетінің
ұйымдастыруымен «Журналистика білім беру бағдарламаларының
үлгілері: кәсіби стандарттардың
интеграциясы» тақырыбында ІІ
халықаралық журналистика форумы өтті.

2 Бетте

4 Бетте

қойылатын Түркі халықтарының мәдени
күндерін ұйымдастыру керек. Сондай-ақ,
Википедияның үлгісінде Қазақстанның
модераторлығымен Түркі халықтарына
ортақ туындылардың бірыңғай онлайн
кітапханасын ашу да маңызды. Сонымен қатар, жаңа облыс орталығы ретінде
Түркістанды дамыту барысында оның
халықаралық аренадағы беделін жүйелі
түрде арттыру қажет. Қазақстанның ежелгі
астанасы халқымыздың рухани орталығы
ғана емес, сондай-ақ, бүкіл түркі әлемі
үшін киелі орын болып саналады. Осының

Пленарлық
мәжіліске
ҚР
Білім
және ғылым министрінің PR кеңесшісі
Майраш Тайкенова, университетіміздің

ректоры Болатбек Абдрасилов пен І
вице-президент Женгиз Томар қатысып,
форумға қатысушыларға сәттілік тіледі.
Форумның жұмысы журналистика бойынша білім беру бағдарламаларын
дамыту, медианарыққа маман дайындау, студенттердің ой-өрісінің жаңа
тәсілдері,
журналистика
кафедрасы
оқытушыларының біліктілігін арттыру
мәселесін ынталандыру және күшейту
б а ғ ы т т а р ы н
қамтыды.
Бүгінгі
күннің
журналистика мәселелері
талқыланды. Университет
ректоры Б.Абдрасилов
бүгінгі таңда оқу
ордамыздағы
журналистика
мамандығында
біраз
өзгерістер
орын алатындығын
тілге
тиек
етті.
Заман
талабына сай мамандар
дайындау
басты
міндет
екендігін
алға тартты. Аталмыш
форумға
Білім және ғылым
министрлігінің,
бұқаралық ақпарат
құралдарының
өкілдері
мен
Қ а з а қ с т а н ,
Қырғызстан, Өзбекстанның ғалымдары,
студенттер мен магистрант докторанттар
қатысып аталған тақырып негізінде ой-

пікірлерін білдірді.
Негізгі мақсат бүгінгі ақпараттық
кеңістікте әрбір маман тәуелсіз болуды көздеді. Форумда академиялық
пікірталас журналистика бойынша білім
беру бағдарламаларының ұлттық үлгісі,
медиа нарыққа маман дайындаудағы
практикалық құзіреттіліктер, журналистика
кафедрасы
оқытушыларының
біліктілігін арттыру мәселесін ынталандыру мен күшейту бағыттары бойынша өрбіді. Сондай-ақ, туыстас елдер университеттерінде білім алып
жатқан студенттер, магистранттар мен
докторанттардың
ой-өрісін
кеңейту
мен мәдениетаралық қарым-қатынасы
жайындағы құнды ұсыныстары мен ойпікірлері өзара тәжірибе алмасудың негізі
болды. Өзекті мәселелерді қаузаған
форумның білімгерлерге берері мол болды.
Журналистика саласында тәжірибе
алмасу, пікірлесу арқылы тың ақпараттар
алды. Басқосуға қатысушылар ақпараттық
саланы жетілдіру бағытындағы ойларын ортаға салды. Журналистика саласындағы соңғы жаңалықтарға
тоқталып, жаңа ақпарат кеңістігінде
бірлесіп жұмыс жасауға ниетті екендігін
жеткізді. Форум журналистер қауымына
тың серпін беріп, жаңа шығармашылық
ізденістерге бағыттаған форум екі күнге
созылды. Жиын барысында қонақтар университет өнерпаздарының дайындаған
концерттік бағдарламасын тамашалады.
Оқу орынның кампустары мен Оңтүстік
өңірдің киелі жерлеріне саяхат жасады.
ЯУ-ақпарат

+
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ақпараттар ағыны
Жемісті ынтымақтастық –
жоспарлы болашақ негізі

Жуырда университетімізде Түркістан аймағында ғылымды дамыту
мақсатында Қазақстан жаратылыстану ғылымдары ұлттық академиясы
президумының кеңейтілген отырысы өтті.
Елбасы Н.Назарбаевтың жарлығымен Түркістан облысы құрылуына орай
ҚазҰЖА Оңтүстік Қазақстан филиалы Түркістан филиалы болып қайта құрылды.
Филиалдардың қызметі аймақтық университеттер негізінде ұйымдастырылады.
Жиын барысында ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстандықтардың әл-ауқатының
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауына орай ҚазҰЖҒА-ның
Түркістан аймағындағы ғылымды дамытуға қосар үлесі және аймақтық ғылымитехникалық бағдарламаларды іске асыру мәселелері қаралды. Маңызды басқосуды
ҚазҰЖҒА президенті Нұртай Әбіқаев жүргізді. Сонымен қатар мемлекеттік қызмет
саласындағы Басқарушы Өңірлік хабтың басшысы Әлихан Байменов қатысты.
Мәжілісте университет президенті Болатбек Абдрасилов ҚР Президенті
Н.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауының шеңберінде Түркістан облысындағы ғылымды дамыту
барысы және болашағы жайлы баяндама жасады.
Сондай-ақ жиын барысында Қазақстан Ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясы мен Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті өзара
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Сонымен қатар ҚазҰЖҒА мен
Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хаб өзара келісім туралы меморандумға
қол қойды. Басқосу соңында мәжіліс мүшелері, Түркістан аймағында ғылымды
дамытуға, ғылыми-техникалық ізденістер негізінде бірлесіп жұмыс жасау арқылы
ортақ мақсатқа жетуге ниет білдірді.
ЯУ-ақпарат

бауырластар бас қосқан күн

«Отандастар» қоры Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы мен Қоғамдық даму
министрлігімен бірлесіп «Туған жерге тағзым» жобасы негізінде өз жұмысын
бастады.
Аталмыш басқосуға алыс-жақын шетелдерде (Австрия, Англия, Франция, Швеция, Иран, Қытай, Монғолия, Тәжікстан, Ресей, Белорусь, Өзбекстан, Қырғызстан)
тұратын қандастарға арнап, Қазақстанның киелі жерлеріне тарихи-танымдық экскурсиялар сериясы ұйымдастырылды. Ондағы мақсат – отандастарға Қожа Ахмет Ясауи, Арыстан Баб кесенелері, Түркістанның тарихи мұражайы және өңірдің
басқа да көрікті жерлерін таныстыру арқылы қазақ халқының мәдени және рухани
құндылықтарын насихаттау. Алғашқы экскурсия түркі әлемінің рухани астанасы –
Түркістаннан бастау алды.
«Туған жерге тағзым» алғашқы экскурсиясы аясында университетімізде
«Қазақстанның киелі жерлері» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Онда Түркістан
облысы әкімі Жансейіт Түймебаев, «Отандастар» Қоры» КЕАҚ Президенті Нұртай
Әбіқаев және Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Зауытбек Тұрысбеков шетелдерден келген отандастарға алғысөздерін арнады.
Сонымен қатар, шараға университетіміздің президенті Болатбек Абдрасилов, ҚР
Ұлттық мұражайының «Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығы директорының
орынбасары Батырхан Жұмабаев және Мемлекеттік тілді дамыту қорының директоры Азат Шәуеев сынды белгілі сарапшылар қатысты. Олар «Киелі Қазақстан»,
«Мемлекетті тілді дамыту», «Қазақтың салт-дәстүрлері» тақырыптарында баяндамалар оқыды.
«Туған жерге тағзым» тарихи-танымдық экскурсиялар жобасы «Рухани жаңғыру»
мемлекеттік бағдарламасы аясында өткізіліп отыр. Елбасы өзінің «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында бұл бастаманы басымдық
міндеттердің бірі ретінде белгілеген болатын. Қазір Қазақстанның тарихи жерлері
тізіміне 185 жалпыұлттық және 500 өңірлік деңгейдегі нысандар енгізілген.
Президенттің шетелдегі қазақтарды қолдау бойынша берілген тапсырмалары
негізінде Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы жанынан құрылған «Отандастар»
қоры шетелдегі және елімізге оралған қандастарымызға мәдени, білім беру бастамалары және құқықтық қолдау көрсетуді көздейді. Аталмыш экскурсия дүние жүзіне тарыдай шашылған отандастарымыздың басын біріктірген жоба болды. «Отандастар»
Қоры мен Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы алдағы бес жыл ішінде экскурсиялық
турларды еліміздің өзге де өңірлерінде жүйелі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Келесі
ретте жоба Ақтау, Павлодар, Алматы және тағы да басқа қалаларды қамтитын болады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, киелі жерлерді жақыннан танып, жіті зерттеу
арқылы шетелдік отандастар тарихи отанының өткеніне үңіліп, еліміздің мәдениетіне,
өнеріне және халықтық дәстүрлеріне жақындай түседі.
ЯУ-ақпарат

елбасы жолдауымен
үндескен мұражай

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы
көпшілік тарапынан кең қолдауға ие болды. Жуырда Елбасы мақаласының
негізінде университет музейінде ерекше форматта жиын өткізілді. Оған оқу
ордамыздың басшылары, оқытушы-профессорлар мен студенттер қатысты.
Талқылау мақсатында Рухани жаңғыру және ғылыми тәжірибелік орталығының
директоры Л.Динашева келушілерді тарихи жәдігерлермен таныстырды. Университет музейінде асыл жауһарлардың Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры»
мақаласымен сәйкес келуін мақтанышпен айтып өтті.
Түркі әлемінің бесігі өнер мен ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған
Түркістан қаласында түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі Қожа Ахмет
Ясауи өмір сүріп, ілім таратқан. Бабамыздың атын иемденген аталмыш университет түркі
әлемінің басын біріктірген оқу ордасы саналады.
Елбасымыз Н.Назарбаев аталмыш мақаласында: «Төл тарихын білетін, бағалайтын
және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып,
бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты
болуының кепілі дегеніміз осы» деген еді.
Мақаладағы Түркістанды дамыту барысында оның халықаралық аренадағы беделін
жүйелі түрде арттыру жайы қала тұрғындарына тың серпін берді.
Сондай-ақ, оқу ордамызда «Архив-2025» бағдарламасы негізінде түрлі тарихиархеологиялық зерттеулер жүргізіліп, алдағы уақытта да зерттеу жұмыстары жүзеге
асырылатын болады. Президент мақаласындағы еліміздің тарихы мен мәдениетін, салт
дәстүрін жас ұрпақтың бойына сіңіруде зор маңызға ие болуда. Елбасы нақтылап өткен
Ұлы даланың жеті қырының әрқайсысы әр қазақстандықтың өткеніне үңілуі, қоғамның
дамуына қосқан үлесін қосуды көздейді.
ЯУ-ақпарат

Поэзия кеші өтті

Таяуда университетіміздің RUHANIAT жастар клубының ұйымдастыруымен
«Түнгі поэзия» атты кеш өтті.
Кеш барысында студент-жастар өз өнерлерін көрсетіп жиынның қызықты өтуіне
өз үлестерін қосты. Аталмыш
іс-шараны ұйымдастырушы кітапхана библиографы
Айгүл Қамбароваға студенттер алғыстарын жеткізді. Бұл кеште қызықты ойындар мен
романтикалық сәттерге тап болдық. Сонымен бірге кеште белсенділік көрсеткен студенттерге сыйлықтар берілді.Университетіміздің «Рухани жаңғыру» бағдарламасының
жетекшісі Әміреқұл Абуов бұл кештен ерекше әсер алғандығын айтып, өз ақылкеңестерімен бөлісті. Жиын соңы концерттік бағдарламаға ұласты.
Перизат Сабыр,
1-курс студенті

жас ғалымдарымыз үздіктер қатарында

Университетіміздің жас ғалымдары «Scopus» халықаралық дерекқорына кіретін
жоғары рейтингілік журналдарда үздік деп танылды. Қазақстанда тұңғыш рет
өткізілген «Scopus Award 2018» сыйлығын марапаттау рәсімінде еліміздің ең
үздік авторлары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары ғылымды дамытуға қосқан
елеулі үлестері үшін марапатталды. Бұл ғалымдар мен университеттерді
белсенді ғылыми қызметке ынталандыруға бағытталған «Elsevier» халықаралық
компаниясының беделді әлемдік ғылыми сыйлығы.
Орта Азия бойынша Scopus Award 2018 сыйлығын салтанатты түрде рәсімдеу шарасында жас ғалымдарымыз жүлделі орындарға ие болды. Гуманитарлық сала бойынша
үздік мақала жазғаны үшін, оқу ордамыздың «Дене тәрбиесі» кафедрасының PhD докторлары Бақытжан Омаров пен Бағдат Баймұханбетов «Best Researcher in Humanities» номинациясымен ІІ-орынды иеленді. Бұл жетістіктер арқылы оқу ордамыз әлемдік деңгейдегі
зерттеу нәтижесінің жемісін көрсетті.
Аталған шараға университетіміздің президенті Болатбек Абдрасилов арнайы
шақырылып, ерекше ілтипатқа ие болды.
Марапаттау рәсімінде Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі
Асхат Аймағамбетов, «Elsevier» баспа үйінің басқарушы директоры Тайфун Башал, Scopus
директоры Kun van der Krogt, Дүниежүзілік Университетінің Times Higher Education рейтинг агенттігі РФ мен ТМД елдерінің аймақтық директоры Егор Яблоковтың қатысуымен
марапаттау рәсімі өтті. Elsevier Central Asia компаниясының аймақтық директоры Алия
Оспанова қатысты. Және де Лондоннан тікелей байланыста болған, Шығыс Еуропа мен
Орталық Азия бойынша Quacquarelli Symonds рейтингілік агенттігінің аймақтық директоры
Зоя Зайцева арнайы құттықтады.
Іс-шараға ғылыми журналдардың редакторлары мен авторлары сондай-ақ
Қазақстандағы алғашқы жоғары Times Higher Education рейтингілік агенттігі де қатысты.

Елбасы қорының шәкіртақы иегері
Алматыда ҚР Тұңғыш Президенті Елбасы Қоры жыл сайынғы республикалық
студенттік шәкіртақы сайысының қорытындысын жариялады. Конкурс
жеңімпаздарын «Тұран» университетінде «Қазіргі заманғы Қазақстандағы
ғылымның инновациялық дамуы мен өзектілігі» XII халықаралық ғылыми
конференцияның ашылуында марапаттады.
Үздік оқығаны үшін Қазақстан бойынша үздік 80 студенті әр ай сайын, жыл бойы ҚР
Тұңғыш Президенті Қорының стипендиясын алады. Конкурсқа 500-ге жуық өтінім берілді.
Оның ішінде Қазақстан Республикасының барлық аймақтарынан 40-қа жуық университет
студенттері конкурсқа түсті.
Біздің университетімізден Филология факультетінің 4 курс студенті Иван Клименко
мен Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 4 курс студенті Сұңқар Расұл Елбасы қорының
шәкіртақы иегері атанды. Байқауға қатысушылардың үздік академиялық көрсеткіштері
ғана емес, сондай-ақ оқу орнының ғылыми және шығармашылық өмірінде белсенді болуы
керек.
Университетіміздің атынан конкурсқа қатысып жеңімпаз атанған студенттерімізді шын
жүректен құттықтап оларға шығармашылық табыспен биік шыңдарды бағындыруларын
тілейміз!
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ұлы даланың жеті қыры
Президент мақаласы

ұлы дала тарихы - жас ұрпақ тәрбиесінің өзегі

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бір жарым жыл бұрын «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы ұлттық рухани өсіп-өркендеуіміз бен кемелденуіміздің бағдарламасы
ретінде қабылданды. Енді міне, Президенттің «Ұлы даланың жеті қыры» атты кезекті мақаласы да елімізде аса
зор өрлеу туғызып отыр. Бұл туындыда ұсынылған жобаларды, Елбасының өзі жазғандай, «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының жалғасы ретінде қарастырған жөн.
Мақаланы көзі қарақты, көкірегі ояу
әрбір жанның оқуы керек. Жан-жүрегімен
түйсініп, әлденеше рет қарап шыққаны
жөн.
Елбасының мақаласы жарияланған
күні
оқытушы-профессорлармен
университетіміздің «Қазақ даласының
тарихы» сурет көрмесінде бас қосып,
талқылау ұйымдастырдық.
Бірқатар
қазақ-түрік профессорларымыз еңбектен
алған әсерлерімен бөлісіп, тебіреністі
ой-пікірлерін ортаға салды.
Президент
бұл
еңбегінде
ұлы
бабаларымыздың ұланғайыр Еуразия
құрлығындағы саяси және экономикалық
тарихтың беталысын талай рет түбегейлі
өзгерткенін пайымдай келе, Ұлы даланың
жеті қырына - Атқа міну мәдениетіне,
Ұлы даланың ежелгі металлургиясына,
Аң стиліне, Алтын адамға, Түркі әлемінің
бесігіне, Ұлы жібек жолына,Қазақстанның
алма мен қызғалдақтың отаны екеніне
баса назар аударды. Сөз жоқ, аталмыш қырлардың қай-қайсысы болмасын
әлем тарихынан ойып тұрып орын алатын, Ұлы даланың даңқын асқақтататын
ғажайып жауһарлар. Біз үшін «Түркі
әлемінің бесігі» қыры жан-жүрегіміздің
бір бөлшегі іспеттес Елбасы біздің
дәуіріміздің I мыңжылдығының орта
шенінде Түркі дүниесінің пайда болып,
Ұлы далада жаңа кезең басталғанын
тілге тиек ете отырып, ежелгі түркілердің
ұланғайыр
далада
көшпелі
және
отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін
қалыптастырғанын, өнер мен ғылымның
және әлемдік сауданың орталығына
айналған ортағасырлық қалалардың
гүлденуіне жол ашқанын мақтаныш
сезіммен баяндайды. Президент өз жазбасында орта ғасырдағы Отырар қаласы
әлемдік өркениеттің ұлы ойшылдарының
бірі - Әбу Насыр Әл-Фарабиді дүниеге
әкелсе, түркі халықтарының рухани
көшбасшыларының бірі Қожа Ахмет
Ясауидің
Түркістан қаласында өмір
сүріп, ілім таратқанын паш етеді.
Елбасы мақаласының «Тарихи сананы жаңғырту» атты екінші бөлімінде
дүниетанымымыздың,
халқымыздың
өткені мен бүгінінің және болашағының
іргелі негіздеріне
тікелей қатысты
жұмыстарды бастауға бағытталған ірі
жобаларды ұсынады.
«Түркі әлемінің генезисі» жобасы
негізінде «Түркі өркениеті:түп-тамырынан
қазіргі заманға дейін» атты жобаны қолға
алу қажеттілігіне тоқталған Президентіміз
Түркологтардың дүниежүзілік конгресін
және әртүрлі елдер музейлерінің экспозицияларына ежелгі түркі жәдігерлері
қойылатын Түркі халықтарына мәдени

күндерін ұйымдастыруды, сондай-ақ
Википедияның үлгісінде Қазақстанның
модераторлығымен түркі халықтарының
ортақ туындылардың бірыңғай онлайн
кітапханасын ашуды ұсынады. Сонымен қатар бүкіл түркі әлемі үшін киелі
орын болып саналатын облыс орталығы,
ежелгі Түркістанды дамыту барысында
оның халықаралық аренадағы беделін
жүйелі түрде арттыру қажеттігіне баса
назар аударылып отыр. Ия, қасиетті
Түркістанды өзінің тарихи орнына сәйкес
биікке көтеру бүгінгі басты міндет болып
табылады. Сол сияқты қастерлі қаладағы
«Әзірет Сұлтан» қорық-мұражайының
гүлдене түсуіне тиісті министрлік барынша қамқорлық жасап, нақты көмек
көрсетсе нұр үстіне нұр болар еді. Қазіргі
қасиетті
Түркістанда
классикалық,
философиялық, археологиялық тағы
да басқа бағыттарды кең өріс алдыру
үлкен маңызға ие. Бұған университет
ғалымдары өз үлестерін қосуға дайын.
Олай дейтініміз, ғылыми әлеует бар.
Елбасы
ұсынып
отырған
ірі
жобалардың
бірі
«Ұлы
даланың
ежелгі
өнер
және
технологиялар
музейі» жанымызды шуақты нұрға
бөлегенін
жасырғымыз
келмейді.
Университетіміздің
мәдениет
орталығында Ұлы дала тарихының галлериясы бой көтерген. «Қазақ даласының
тарихы» сурет көрмесі Астанадағы республика Қазақ Ұлттық көрмесінің Алтын

Қазақстан тау-кен өндірісі бойынша
алдыңғы қатарлы ел болады
Президентіміз Н. Назарбаев, өзінің «Ұлы
даланың жеті қыры» атты мақаласында
еліміздің өткені мен бүгініне, тарихы мен
болашағына көз жүгіртіп, өзінің келелі ойларымен бөлісті.
Соның ішінде қазба байлыққа бай қазақ
жеріндегі
металлургия
саласының
қалай
дамығанына да тоқталған. Расымен де, еліміздің
экономикасында тау-кен саласының алатын
орны ерекше. Минералдық шикізаттың ірі базасы қалыптасқан Қазақстан қара металлургияның
аса маңызды өнімдерін шығарады. Біздің
кәсіпорындар
түсті, сирек кездесетін асыл
металдардың 40-тан астам түрін өндіреді,
осылардың негізінде және химия өнімдерінен
бұйымдар жасайды.
Қазақстанда өндірілетін түсті металдар
дүние жүзінің көрмелеріне қойылған, қара
металлургияның, ферросплавтың және хромит рудасының біраз мөлшері экспортқа
шығарылады. Ел экономикасының іргетасы
саналатын металлургия тарихына тоқталған
Елбасының мақаласынан түйгенім, болашақта
біз әлемдегі ірі алпауыт тау-кен өндірісін
дамытуға ден қоюымыз керек деп ойлаймын.
Әміреқұл Абуов,
Руxани жаңғыру бағдарламасының
жетекшісі

залына қойылып, халық тамашалаған
еді. Бұл сурет көрмесі қырық қалам туындысын біріктірген «Ұлы Даланың ұлы
тұлғалары» және «Ұлы Даланың Ұлы
оқиғалары мен құбылыстары» деген екі
бөлімнен тұрады.
Көрменің басты мақсаты - Ұлы Дала
Елі - Қазақстан Республикасының жеті
мың жылдық тарихын суретпен сөйлету
болғандықтан көрмеге ел тарихында
өшпес орны бар тарихи тұлғалар мен
Қазақ елінің мақтанышына айналған
оқиғалар мен құбылыстардың бейнелі
тарихы топтастырылған.
Елбасымыз Н.Назарбаев айтқандай,
«Қазақ тарихында қазақ ұялатын ешнәрсе
жоқ. Қазақтың бүкіл тарихы бірігу тарихы, тұтастану тарихы» болғандықтан
сурет тілімен бейнелеу - «Мәңгілік Ел»
ұлттық идеясының тұғырын бекітуге
қызмет ету тиіс. Көрмеге ұсынылған
суреттердің тақырыбы мұқият таңдалып,
мамандардың ғылыми және көркемдік
сараптамасынан өткен.
Біздің заманымызға дейінгі бес мың
жыл бұрынғы Ботай мәдениетінен бастап,
бүгінгі күнге дейінгі аралықтағы ұлттық
тарих пен мәдениеттің артефактісіне
айналған
мәдени-рухани
және
материалдық ескерткіштер елдің игілігіне
айналып, дәстүрлі мәдениеттің өзегін
құрап отыр. «Ботай елді мекені», Қазақ
даласындағы аң аулау өнерінен көрініс»,
«Сақ басшысы – Алтын адамды жерлеу

рәсімі», «Отырар моншасы», «Тайқазан»,
«Отырар кітапханасы», «Қожа Ахмет
Ясауи кесенесінің құрылысы» тағы да
басқа суреттер тарихи оқиғалар мен
құбылыстарды сурет тілімен көркемдік
бейнеде қабылдауға қызмет етеді.
Кезінде
Президент
Нұрсұлтан
Назарбаевтың көтерген идеясы киелі
Түркістанның ұлы қасиетінің жандана түсуіне, бүгінгідей ізгілікті істердің
белең алуына сара жол ашты. Өткен
жылы Түркістан түркі дүниесінің мәдени
астанасы ретінде тың бастамалардың,
игілікті істердің ұйытқысына айналды.
Үстіміздегі жылдың маусым айында Президент Н.Назарбаевтың Жарлығымен
Түркістан облысының дүниеге келіп,
Түркістан қаласының облыс орталығына
айналуы Түркі әлемінде тарихи оқиға
болды.
Бұрын аудан орталығы болып келген
шағын шаһар қазір мәдени орталықтары
көз тартатын жасыл желекті, көрікті
қалаға
айналып
келеді.
Қасиетті
мекеннің жасарып-жаңғыруында, өсіпөркендеуінде Қазақ елі Тәуелсіздігі
қарсаңында дүниеге келген Халықаралық
қазақ-түрік университеті ерекше рөл
атқарып отыр десек, артық айтқандық
емес. Білім ордасы еліміз Тәуелсіздігінің
символына, түркі халықтарының білімі
мен ғылымының, мәдениетінің алтын
бесігіне айналды.
Елбасының
мақаласында
ғылым
мен білімнің бағыттарында алға қойған
міндеттер
мәртебесі
Қазақстандағы
Назарбаев
университетінен
кейінгі
халықаралық дәрежедегі екінші білім
ордасы болып саналатын Халықаралық
қазақ-түрік
университеті
оқытушыпрофессорлары
мен
студенттерінің
жауапкершілігін арттыра түсті.
Өз
дәуіріндегі
білім
мен
адамгершіліктің
жарық
жұлдызы,
байсалдылық
пен
сауаттылықтың,
адамдардың ар-ұятының символы болған
Қожа Ахмет Ясауи бабамыз атындағы
Халықаралық қазақ-түрік университеттің
рухани астанамыз – қасиетті Түркістанда
шаңырақ
көтеруі
жастар
жүрегіне
әрдайым қасиет нұрын құяды. Осы орайда Елбасымыздың «Ендігі ұрпақ – Мәңгілік
Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің
Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!» деген
тебіреністі сөздерінің жүректерге ұялап,
толқытатыны ақиқат. Кезінде Елбасының
идеясымен шаңырақ көтерген білім
ордасының студенттерін Мәңгілік Ел идеясы нұрландырып. патриоттық сезімдерін
алаулата түсуде.
Болатбек Абдрасилов,
Қожа Ахмет Ясауи атындағы
Халықаралық қазақ-түрік
университетінің ректоры,
профессор.

Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры»
мақаласының әдістемелік маңызы зор
Мақалада
тарих
ғылымында
үстемдік етіп келген европоцентризм тұжырымына ресми тұрғыда
сыни көзқарас ұсынылғандығы
отандық тарих ғылымының методологиясын ортақ ұстанымдарға
топтастыруға бағытталған. Европоцентризмге балама тұжырым
– отандық тарих ғылымының
мазмұны
мен
құрылымына
түбірлі өзгерістер орнықтырады.
Тәуелсіздік жылдары қалыптаса
бастаған отандық
тарих методологиясын
тұтастандыруда
Елбасының «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласының маңызы ерекше.
Мақалада айтылғандай отандық тарих бойынша «көтерілген мәселелер
жан-жақты ой елегінен өткізіп, терең
зерделеуді талап етеді. Сондай-ақ, біздің
дүниетанымымыздың, халқымыздың өткені мен бүгінінің
және болашағының іргелі негіздеріне тікелей қатысты»
екендігін негізге алсақ, онда әлеуметтік жадты бекітудің
нақты қадамдары жасалуы тиіс. Ежелгі киелі кітаптардан
«Ең алдымен сөз болды» деген тезисті кездестіреміз.
Оның мәнісі – ең алдымен идея пайда болады, ол содан кейін материалданады дегенді білдіреді. Отандық
тарих ғылымындағы әлеуметтік жад тілдік, танымдық,
тұжырымдық сипатқа ие болып келеді. Отандық тарих ғылымы тәуелсіздік жылдары осы аталған ұлттық
брендтердің ғылыми тұжырымын жасай алды. Дәлелдеді,
дәйектеді. Ендігі кезекте осы ғылыми-танымдық игіліктер

материалдануы керек. Сонда ғана ғылыми ой монументальды сипат алып, тұрақты мәнге ие болады. Бұл
жағдай тарихи сананы жаңғыртуға ықпал етуші факторға
айналдырады. Ғылыми ойдың жетістігіне негізделген тарихи сананың материалдануы тарихи тәжірибені ғана
емес, сонымен бірге оның өнегесін де кейінгі ұрпаққа
жеткізудің басты шартына айналады.
Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты
мақаласы отандық тарих ғылымының алдына үлкен
міндеттер жүктейді және осы бағыттағы зерттеулерге кең
тыныс ашады деп білеміз.
Хазіретәлі Тұрсын,
профессор, тарих ғылымдарының докторы
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аррle компаниясы логотипінің сыры
Әлемге танымал Apple
компаниясының
логотипі
ретінде оң жағы тістелген
алманың суреті таңдалған.
Танымал брендті осы алмасына қарап танимыз. Тістелген
алманың пайда болуы туралы
әр түрлі әңгімелер айтылады.
Компанияның негізін салған
Стив Джобс талай кездесулерде тістелген алманың тарихын
айтудан қашқақтаған көрінеді.
Басына алма құлаған соң Исаак Ньютонның Бүкіл әлемдік
тартылыс
заңын
ашқаны
баршамызға белгілі. Көптеген
зерттеушілер айфондағы алманы осы оқиғамен байланыстырады. Ғалымдардың айтуынша,
компания логотипінің тез танылуына оның есте сақтауға оңай
болуы әсер етеді екен. Мысалы, Mersedes, Volkswagen, Opel
компанияларының логотиптері қағаз бетінде бейнелеуге өте оңай,
әрі есте жақсы сақталады.

Apple-дің логотипі компанияның өзінен әлдеқайда ертеректе
пайда болған. Авторлар алғашында Ньютонның алма ағашы астында отырған суретін таңдаған. Алайда бұл сурет көпшілік үшін тым
күрделі болды.
Тістелген алманың суретін Regis McKenna (Regis McKenna
Advertising Agency) жарнама агенттігінің өкілдері ұсынған екен.
Ел аузындағы әңгімелер бойынша агенттіктің арт-директоры Роб
Янов супермаркеттен көп алма сатып алып, оны әр қырынан кесіп
көрген. Еңбегі нәтиже бермеген Роб Яновтан көңілі қалған Стив
Джобс оның бір алмасын тістеп, егер еш нәрсе ойлап таппаса, осы
алманы негізге алуды ұсынады. Алайда, бұл ел аузындағы аңыз
ғана. Адам ата мен Хауа ананың аңызы бойынша тістелген алма
күнәнің белгісі саналады. Ал “Ақшақар мен 7 ергежейлі” ертегісінде
тістелген алма – өлімнің, ажалдың бейнесінде көрініс тапқан.
Apple-дің алмасы туралы қанша аңыз естігенмен, IPhone-ға деген қызығушылығымыз азаймайды. Себебі, компания логотипінің
мәртебесі оның шығарған өнімдеріне қарай белгіленеді. Ал
тістелген алманы көрген сайын Apple өнімдері ойға оралатыны жасырын емес.
						

Зарина КЕНЖЕТАЕВА
1-курс студенті

Төл теңгемізге - 25 жыл

1997 жылы Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлының Жарлығымен 15 қарашатөл валютамыздың туған күні əрі қаржыгерлер күні болып күнтізбеде
белгіленді. Міне сол уақыттан бері 25 жылдың жүзі өтіпті.

Теңгенің тарихы да қызық:1992 жыл 27тамызда Ұлттық банк теңге купюрасының
үлгілерінің бекітті. Ертеңіне төл теңгеміздің авторлары суретшілер Тимур
Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелханов, Қайролла Əбжəлеловтер
Англияға аттанды. 1992 жылы теңге дизайынындағы портреттер бекітілді жəне
Ұлыбританияда басылып шықты. 1993 жылдың 12 қарашада Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев «Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы» Жарлыққа
қол қойды. 1993 жылдың 15 қарашасында Тәуелсіз Қазақстан Республикасының
төл валютасы айналымға енді. Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге айырбастау
1993 жылы 15 қарашада сағат 8.00-де басталып, 20 қарашада сағат 20.00-де
аяқталды. Ұлттық банк бастапқыда 1 теңгені сол кездегі 1000 рубльге бағалаған
болатын. Дегенмен, еліміздің саяси, әлеуметтік мәселелері және мемлекетаралық
қатынастар ескеріліп, 1 теңге 500 сомға бекітілді. Теңге бірінші айналымға кірген
күні 1 доллар 4,75 теңге болып бекітілді. 1994 жылы қағаз тиындардың орнына
жезден жасалынған 2, 5, 10, 20 және 50 теңге номиналды монеталар шықты.
Ұлттық валюта банкнот және монета түрінде айналымға енгізілді. Қазір банкнот
- Ұлттық банктің Алматы қаласындағы «Банкнот фабрикасында», ал монета Өскемендегі «Монета сарайында» шығарылады. 2006 жылы 15 қарашада жаңа
үлгідегі банкноттар айналымға енгізілді.
Ақмарал Серікбаева,
1-курс студенті

ЖАНЫМА ЖАҚЫН, СЫРЛАСЫМ

Күздің соңғы күндері адам баласын терең ойдың тұңғиығына тастайтын, күрең тартқан қоңыр мінезімен біреуге мұң, енді біреуге
ақ жауынымен қуаныш, шабыт сыйлайды. Біреуге сағыныш, кімге,
неге екені белгісіз беймәлім дүниеге қызықтырып, аңсатып қоятын
мезгіл емес пе? Он екі айдан тұратын төрт мезгілдің ішінде жаныма жақыны, сырласым осы күз. Сарғайып жерге түскен жапырақтар
алыстан күннің аз ғана сығырайған сәулесіне шағылысып алтындай жалт-жұлт етеді. Таңертеңгілік соққан қара желі бетіңді қаршып,
өне бойыңнан өтеді. Жер-ана да суық тартып, әр басқан қадамыңда
өз ызғарын сездіріп қояды. Күз аяқталуға таянған соң ба, көк жүзін
тұмшалаған сұр бұлттар шелектеп жаңбырын төгерін білмей не
сейіліп кетерін білмей мең-зең күйге түскендей. Жан жағыңызға зер
салып қараңызшы. Әуендетіп, шарықтай ұшқан құстар саны жоқтың
қасы. Шатырымызға келіп ұялаған қарлығаштар да бүгінде көзге
түспейді. Кеудесінде жаны бар әрбір тіршілік иесі қысқа дайындалып, қоржынын қомпитып, астығын әзірлеп, қамданып жатқандай.
Үйлердің мұржаларынан қара түтін будақтап тұр. Ал терезе алдында тұрған ана сәбилерге қараңызшы. Сыртқа шығып асыр салып
ойнағысы-ақ келеді. Тек әйнекке тырсылдап тиіп, төгіліп тұрған
жауынды кінәлағандай бұртиып қояды..
Мен үшін күздің бастапқы күндері бар да, соңғы күндері жоқтай.
Күз дегенің қыс мезгіліне адамзат пен жан-жануарды, табиғатты
дайындау үшін туатын мезгіл секілді көрінеді. Неге дерсіз? Өзіңіз ойланып қараңыз. Күз басталғанын күннің қысқарып, түннің ұзаруынан,

жаңбыры мен желінен білеміз. Ал соңы қашан екені жұмбақ. Тура
бүгін қар жауып, қалың тұман түсіп, қыс келуі мүмкін емес пе? Күздің
қай сағат пен минут аралығында аяқталары белгісіз. Сол үшін күз
өте ерекше сәт, мезгіл, уақыт деп санаймын. Күздің бұл күндері
мына біздерге сабақ беріп, тәрбиелейтін секілді ме қалай? Адам
тағдыры күзбен егіздей, бір-біріне ұқсас. Кез келген сәтте айтпай
келетін өзгерістерге дайын тұруың керек сияқты. Дәл күз секілді.
Қазір күн ашық, алайда бірер секундтан соң жаңбыр жауып кетуі
мүмкін, бірақ қолыңда қолшатырың жоқ. Қазір сен бақытты болуың
мүмкін ал ертең қайғы келсе, сағың сынып дел-сал күй кешесің.
Жаныңда сүйенер жақының, сенер досың қалмауы мүмкін. Немесе
бәрі керісінше. Бүгін көзің жасқа толса, ертең төбең көкке бір елі жетпей қуануың мүмкін. Демек күздің де берері, үйретері көп деген сөз.
Күз мезгілінде қиялға ерік беріп, терең-терең тыныстап, моншақтап
жауып, терезеңді қаққан жауын тамшыларындай, жан-дүниеңнің
есігін қағып тұрған сезімдерге, мүмкіндіктерге жол ашқаның жөн.
Күздің соңғы күндерінен тек тұнжырау мен мұңнан өзге осындай
ғажайыптарды іске асыруды ойлаған дұрыс. Әрбір орын алған істің
ағы мен қарасы, жақсы мен жаманы болатынын ойласақ, күзден
де қуаныш, бақыт күтуді үйреніңіз! Күтейік. Бұл жылғы күздің
соңғы күндері бізге нендей дүниелер сыйлар екен. Кім білсін?!
Нұрай ИСАНХАН,
1-курс студенті

жастардың
жайдары
ортасы
Университетте
студенттер
күніне
орай
факультетаралық жайдарман ойыны өткізілді. Өткен
оқу жылында басталған
маусымашарға 10 құрама
қатысқан болатын. Іріктеліпсұрыпталып əзілдің майын
ішіп жілігін шаққан, қағытпа
қалжыңымен
көрерменге
ой тастай білген кілең
мықты 4 команда финалға
шықты.
Университет
ректоры
Б.Абдрасилов
жайдарман
жастарымыздың жайдары ортасы екендігін атап айтып қызыққа
толы кешті ашып берді. Ойын
басталмас бұрын «Студенттер
күні» мерекесіне орай оқу ісі мен
мəдени тәрбиелік жұмыстарға
белсене
араласып,
оқу
ордамыздың жақсы жетістіктерге
қол жеткізуіне үлес қосып жүрген
белсенді студенттерімізге университет президентінің алғыс хатымен марапаттады. 5-ші команда
болып төрелік танытқан Шымкенттен келген «Байдың балалары» командасының белді ойыншысы, Ұлан Мықтыбек, Жастар
орталығының басшысы Ілескен
Айдар, Жайдарманға талай жастарды тәрбиелеп жүрген Жанболат Досбол əділ қазылық етті.
Финалға жолдама алған «Credo»,
«112», «Барселона», «Медlife»
құрамалары əзіл шынын араластырып, қағытпа қалжыңдарымен
өз өнерлерін ортаға салды. Əн
мен биін əзілмен ұштастырып
көрерменге көтеріңкі көңіл күй
сыйлаған «Медlife» құрамасы
жайдарманның көрігін қыздырды.
Сəлемдесуі
ерекше
болған
112
командасы
да
əсерлі
қалжыңдарымен
көзге
түсіп,
студенттердің
атынан
астарлы əзілімен жаңа асхананың
қажеттілігі туралы басшылыққа
өтінімін жеткізді. Патша көңілді
көрерменді күлкіге қарық қылған
Барселоналықтар
қаладағы
маршруттардағы келеңсіздіктерді
əжуаға айналдырып, кем кетігін
сынға алды. Тапқырлығымен
көзге түскен Credo ойыншылары сессияның қызығы мен
қиындығын
көзге
елестетті.
Сессияда сынақты өз білімімен
қорықпай тапсырып шығу жемісті
болатынын айтып өтті.
Жайдарманның
жайдары
жігіттері қалжыңдарымен тек қана
көңілді көтеріп қана қоймай,ащы
шындықтарымен көрерменге ой
тастады.Тіпті жоғарыдағыларға
өтініш-тілектерін де жеткізді. Ең
соңында əділді бəсекеде еркін
құрама «112» мен əлеуметтік
ғылымдар факультетінен «Барселона» 3-орынды місе тұтты. Медицина факультетінің «Медlife»
құрамасы 2-орынға ие болды. Ал
нағыз мықтылығын дəлелдеген
инженерия факультетінің «Credo»
жайдарманшылары
1-орынды
иеленді. Тапқырлығымен көзге
түсіп, астарлы əзілдерін тілге тиек
еткен Əйтен Исабек 2-ші мәрте
«Үздік ойыншы» номинациясын
жеңіп алды. Қызыққа толы кешті
Бекұлан Жолдықожаев жүргізді.
Ақмарал Серікбаева,
1-курс студенті
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ТҮРКІСТАННАН ШАРТАРАПҚА

Жақында қаламызда “TURKISTAN MEDIA”
халықаралық медиа орталығы ашылды.
Оның құрамында Түркістан облысының
өңірлік коммуникациялық қызметі мен
университетіміздің
студенттерінен
құрылған ерікті жас журналистер клубы
жұмыс жасайды.

Медиа орталық арқылы түрік, әзірбайжан,
орыс, өзбек, қырғыз тілдерінде ақпарат таратылады. Шаһарға келген отандық және шетелдік
туристер ақпарат таратуда орталықтағы құралжабдықтарды ақысыз негізде қолдануларына
жағдай жасалған. Осы арқылы Түркістан
қаласына
келетін
туристердің
әлеуеті
жоғарылап, инвестициялық тартымдылығы артады деген сенім бар.
Сонымен
қатар
“TURKISTAN:
JANA
AQPARATTYQ KENESTIK” атты халықаралық
медиа форумы өтті. Бұл форумда бірнеше
мемлекеттің
БАҚ
жетекшілерімен
меморандумға қол қойылды. Осы құжат
негізінде Түркия, Әзірбайжан, Татарстан және
Қырғызстан мемелекеттерінің жетекші ақпарат

құралдары мен Түркістан облысының ішкі саясат басқармасымен әріптестік орнатылды. Атап
айтсақ Түркияның “TRT” телекомпаниясының
Қазақстандағы өкілдігінің директоры Абдулхамит Абшар, Қырғызстанның “Кабар” ұлттық
ақпарат агенттігінің IT департаментінің директоры Калнур Жаныбаев, Әзірбайжанның ITV
телерадио-компаниясының Қазақстандағы өкілі
Мажиди Фузили және Татарстанның “Татар Информ” халықаралық ақпарат агенттігі бас
директорының орынбасары Рамис Ламитовпен меморандум жасалды. Меморандумға қол
қойған шетелдік БАҚ жетекшілері мен өкілдері
қаламыздың туризм және түркі әлемінің
орталығына
айналатына
сенім
білдірді.
Елбасымыздың
Түркістан
қаласын
түркі
әлемінің рухани әрі ірі туристік орталығына айналдыру жөнінде тапсырмасына орай, өңірде
белсенді жұмыстар жүргізілуде. Бұл дегеніңіз
журналистика мамандығының студенттеріне
берілген үлкен мүмкіндік.
Бекзат Елмырза,
1-курс студенті

Хат жаздым калам алып...

Күздің жайма шуақ шаша тағы бір таңы атты. Қазан аяқталып
қара суықты соңына ертіп қараша да келді. Құстардың топтобымен ұясын тастап жылы жаққа ұшып кетіп бара жатқаны,
ағаш біткен жапырақтарымен қимай қоштасуы жақын арада
қылышын сүйретіп қаһарлы қыстың келе жатқанын хабарлап
тұрғандай. Қыстың келуін көпшілік ұнатпайтын секілді. Кәрі
құда қыста дірдек қағып жүруді кім ұнатсын?! Тек қана қыстың
келуін асыға күткен сол бір ақын қыз үшін қыс - бірінің артынан
бірі қосыла жауған ақ ұлпа қар, терезенің әйнегіне қайталанбас
өрнек салатын аяз, ең бастысы өзі ерекше ұнататын ақ тұман
болып сезілетін. Барлығы кіршіксіз ақ сезіммен ұштасқан осынау дүниелердің барлығы ақын қыздың нәзік жүрегін қуанышқа
толтыратын. Қазір де қыстың жақындағанына балаша шаттанып жүр.
- Күн шығыстан шығысымен күнделікті сағына қауышатын үстелі мен
орындығына отырып алған соң қыз ақ қағазды алып, ақ қаламмен жаңа
бір жырды жаза бастады.Қазанның алғашқы күнінен бастап дәл осылай
әр күні бір парақты жаңа жырмен толтырып жүргеніне құмартқан жандар оқып қараса ешбір жазудың белгісін байқай алмайды екен.Себебі
барлық сөздер ақ парақ бетіне ақ сиямен жазылған. Ал, ол парақта не
жазылғанын тек сол ақын қыз, ақ қалам мен ақ ақ парақтар және бір
жанды шын ұнатып қалған ақын қыздың жүрегі ғана білетін. Күнде таң
қылаң бере ұнатқан жанға жыр жазуды әдетке айналдырған ақын қыз
бүгін де сол әдетінен жаңылмаған-ды. Бірақ бүгінгі күннің, бүгінгі жырдың
орны басқалардан бөлек болып тұр.Себебі бүгін арнап жазған жырларын өз иесіне бермекші. Барлық ғашығына арнап жазған жауһарларын
бір әдемі қорапқа салып бөлмеден шыға жөнелген қыздың жүрегі байыз
табар емес.Біраз көшені артқа тастай, зуылдаған көліктермен таласа
аяқ басып келе жатқанда да алыстан бір топ ішінен көздеріне жылы бір
бейне елестеді де, жүрегі аттай тулай түсті. Бойына барлық күш жігерін,
батылдығын жинады да сол көзі көрген бір ғана бейнеге қарай аяқ басты. Барды да нәзік үнмен амандасып, қолына қорапты ұстата салып,
не екенін айтпастан тез-тез басып жүріп кете берді.Сағаттар жылжыған
сайын ақын қыздың сабыры сарқылды.Түнгі сағат үштен асты. Пенде
біткен қалың ұйқыға шырмалып жатыр. Ал ғашық арудан маза қашқалы
қашан десеңші.Жігіт атаулыға артық сөз айтпаған ару бірде бүгінгі ісіне
өкініп, бірде өз батылдығына іштей қуанып таңды зорға атырды. Күн
ұясынын шығар-шықпас киінді де күзгі таңды көруге далаға шықса,
есіктің алдында өзі ұнатқан жанның бейнесі тұр екен. Қолында мана өзі
берген парақтар бірақ ақ сиямен жазылған жырлар емес, қара бояумен
жазылған өз жырлары. Жігіттің ақ парақтағы ақ жазуларды оқығанына
таң қалып,қалай оқығанын сұрады. Жігіт: «Ғашықтық сезіммен жазылған
сөздерді қалай болса да оқуға болады. Алайда мұны тек сүйген адам
ғана түсініп оқи алады. Сен мені ұнатсаң, мен де сені шын сүйемін»
деп қоңыр үнімен тіл қатты. Ару қыздың жүрегі кеудесінен шығып кетердей болып тұрса да, барынша сыртқа білдірмеуге тырысты. Қызға
тән биязылықпен үнсіз жымиды. Қарашаның ақ тымық ақ таңында шын
сезімнен құралған махаббатқа тіршілік біткен тамсана қарап тұрды.
Ақбота Ергешбай,
1-курс студенті

ДУАЛДЫ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ
ӨЗ ЖЕМІСІН БЕРУДЕ

Махаббат мұнарасы мюзиклі

Жуырда «Әлия» балабақшасында 1 желтоқсан - «Президент күні» мерекесіне
орай дуальды оқыту жүйесі бойынша ортаңғы «Колокольчик» тобында
мерекелік іс-шара болып өтті. Жиынды университеттің «Мектепке дейінгі оқыту
және тәрбиелеу» мамандығының оқытушысы Мария Жаздықбаева мен студенттер Перизат Жамалбекова, Жансұлу Қанатбаевалар ұйымдастырды.
Дуальды оқыту жүйесі дегеніміз - теорияны өндіріспен ұштастыра оқыту технологиясы. Қазіргі кезде оқытудың дуальды жүйесі – техникалық және кәсіптік мамандар
даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі. Яғни түлектер теориялық жағынан ғана емес
практикалық жағынан да сауатты болады. Дуальды жүйенің негізі - студентті оқу орнымен
өндірісте қатар оқыту. Бұл жүйеде ең бастысы түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші
жоғары болады. Дуальды жүйе бойынша білім алған ЖОО түлегі жұмыссыз қалмайды.
Өйткені теория мен тәжірибені ұштастырып нәтижесінде, студент оқу бағдарламасын
жақсы меңгереді деу аз, нағыз дайын маман болып шығады.
Дуальды оқыту жүйесі теориямен қоса практиканы пайдалану деген сөз. Диплом
алысымен олар мекемеге орналаса алмаса да, өздері жеке істерін ашып, бизнеспен айналыса алады. Біздің оқу ордамыз мамандарды даярлауда сапаға ерекше мән береді.
Мұны іс-шара барысында көрсете білді. Мерекеге университетіміздің Академиялық
комитеттің өкілі ретінде Малика Қадырова, декан орынбасары Ербол Абдраманов және
балабақша әдіскері Айдана Бижанова қатысып жылы лебіздерін білдірді. Біз де өз тарапымыздан балабақшаға «Балаларға базарлық» атты электронды оқу құралын табыс
еттік.
М.Жаздықбаева,
Білім технология кафедрасының доценті

Университетімізде
Елбасы
Н.Назарбаевтың
«Рухани
жаңғыру»
мақаласы аясында «Махаббат мұнарасы» мюзиклінің премьерасы өтті.
Облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы мен опера және
балет театрының әртістері сахналаған туындыны тамашалауға қала
тұрғындары мен университетіміздің оқытушы-профессорлар құрамы
және студенттер қатысты.
Қойылымның ашылу салтанатында сөз алған Түркістан облысының әкімі
Жансейіт Түймебаев: «Премьераны тамашалауға қала тұрғындарының әсіресе
жастардың көптеп келуі көңілге қуаныш сыйлайды. Бұл халқымыздың тың
дүниеге қызығушылық танытып мәдениетіміздің өркендегенінің дәлелі іспетті.
Рухани құндылығы мол мұндай дүниелердің жандануына қолдау білдіріп, насихатталуын қолға алуымыз қажет. Сондықтан да тіл мен ұлтқа бөлінбейтін киелі
өнер ұландарының өнерін шетелге танытуды да басты назарға алып, еліміздің
мерейін осы арқылы асқақтатуға қадам жасауға болады. Ұлттық өнерді дамытуға
үлес қосып халықтың алғысына бөлену жолындағы еңбектеріңіз еселене берсін»,
– деген ақжолтай тілегін айтты. .
Жалпы махаббат лирикасы бейнеленген өнер туындысын сахналауға театрдың
60-тан астам әртісі күш салды. Астана қаласында қойылған мюзикл жаңа облыс
орталығында тұңғыш рет сахналанды. Адалдық пен батылдық, қызғаныш пен
күрес көріністері суреттелген қойылым көрермендердің ықыласына бөленді. Екі
көріністен тұратын туынды көпшілікке тамаша әсер сыйлады.
ЯУ-ақпарат
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58. Mütevelli Heyet Toplantısı

Ahmet Yesevi Üniversitesi 58. Mütevelli Heyet Toplantısı, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Türkistan
Yerleşkesi Kültür Merkezinde yapıldı. Toplantıda, Türkiye ve Kazakistanlı Mütevelli Heyet üyeleri
hazır bulundu.
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın hareket edilerek, Üniversiteyi, küreselleşen dünyada
oturum başkanlığında gerçekleşen 58. Mütevelli güçlü ve rekabet edebilen kurumsal bir yapıya
Heyet Toplantısına; Mütevelli Heyet Başkan Vekili kavuşturmak için, işbirliğinin daha etkin bir şekilde
Bibigül Asilova, Heyet üyeleri Dr. Serdar Çam, Prof. geliştirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
Dr. Muhittin Şimşek, Prof. Dr. Murat Jurinov, Hüseyin
Sunumun ardından Mütevelli Heyetin 58.
Karakum, Meyramgül Koyanbayeva, Rektör Prof. Dr. toplantısını açan Başkan Yıldız, açış konuşmasında
Bolatbek Abdrasilov ile Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz şunları söyledi:
Tomar, Mütevelli Heyet Genel Sekreteri Ahmet Şevki
“Bildiğiniz gibi 05 Haziran 2018 tarihinde
Zengin ve diğer idari personel katıldı.
yaptığımız 56. Mütevelli Heyet Toplantısıyla birlikte
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Kazakistan
Cumhuriyeti
Hükümeti
tarafından
Yıldız toplantının başında yaptığı sunumunda, Üniversitemize yeni rektör olarak Prof. Dr.
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Güney Bolatbek Abdrasilov’un ataması yapıldı. 14 Eylül
Kazakistan eyaletinin adının Türkistan olarak 2018 tarihinde de, Rektör Vekilliği görevine, T.C.
değiştirilmesine ve eyalet merkezinin Türkistan Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı
tarafından
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Cengiz Tomar atandı. Aynı şekilde
Rektör yardımcılarımız da değişti. Bu
değişiklik üniversitemize taze bir kan,
yeni bir heyecan getirdi. Başta Üniversite
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Bolatbek
Abdrasilov ve Rektör Vekilimiz Sayın Prof.
Dr. Cengiz Tomar olmak üzere Mütevelli
Heyet adına kendilerine Ahmet Yesevi
Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyor,
yeni Rektör Yardımcılarımıza da başarılı
bir görev dönemi diliyorum. Üniversitemize
katkılarda bulunan eski Rektörümüz
Sayın Prof. Dr. Valihan Abdibekov’a
ve Prof. Dr. Mehmet Kutalmış’a da
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Bu değişikliğin üniversitemiz için yeni
başarılar getirmesini temenni ediyorum.
Bu değişiklikle birlikte üniversitemizin
gelişim ve değişim sürecinin daha hızlı
ilerleyeceğini belirterek, görevi devralan
arkadaşlarımıza da bir kez daha başarılı
bir görev dönemi diliyorum.”
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr.
kentine taşınmasına ilişkin kararının tarihi önemine Musa Yıldız sunumunun ardından Mütevelli Heyet
vurgu yaparak, Türkistan’ın tarihte olduğu gibi yeniden Toplantısının gündem maddelerini okuyarak oturumu
Türk dünyasının kültür ve manevi hayatının kalbi başlattı.
olacağını söyledi. Başkan Yıldız, ayrıca bu kararla
Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov’da,
Türk dünyasının manevi başkenti ve eyalet merkezi 2017-2018 öğretim yılı Rektörlük Faaliyet ve
olması ile birlikte Kazakistan’ın ve Üniversitemizin Performans Raporlarının ve 2019-2023 yılları Ahmet
tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını, Orta Yesevi Üniversitesi Stratejik Planının sunumunu
Asya’nın diğer manevi merkezleri Semerkand, yaptı.
Buhara, Merv ve Hive gibi şehirlerle inanç turizminde
Mütevelli Heyetin 58. toplantısında birçok
rekabetçi konumuna ulaşacağını belirtti.
önemli kararla birlikte; Üniversite Rektörlüğünce
Başkan Yıldız, Cumhurbaşkanı Nursultan hazırlanan
2019-2023
yılları
Ahmet
Yesevi
Nazarbayev’in, yirmi altı yıl önce Üniversitenin Üniversitesi Stratejik Planı görüşülerek kabul edildi.
kuruluşunda “Türkistan’da kurulan Hoca Ahmet Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki “Uygulama
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kardeş kliniğinin” açılması ile ilgili teklif onaylandı. Mütevelli
iki halk arasındaki ilişkiyi güçlendirecek ve Türkistan’ı Heyet Başkanlığınca 2019-2020 öğretim yılında
Türk dünyasının ortak ilim merkezi yapacaktır” verilecek doktora ve mesleki bilgi ve görgü artırma
sözlerini dile getirdiğini belirterek, alınan bu kararla eğitimi burs kontenjanları ve alanları belirlendi.
birlikte
bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ve Yeni Yönetmelik ve Yönetmelik değişiklik teklifleri
Türkistan’ın eski ihtişamına yeniden kavuşacağına görüşülerek karara bağlandı.
dikkat çekerek, “Bu değişimin ardından bizlerde,
58. Mütevelli Heyet Toplantısı gündem
Türk dünyasının ortak çatısı olan Üniversitemizin maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve
hedeflerini yeninden belirlemek için planlarımızı hızlı temenniler bölümüyle sona erdi. Toplantı sonunda
bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Türk dünyasının Rektör Prof. Dr. Abdrasilov; Mütevelli Heyet Başkanı
manevi başkentinde yer alan bu Üniversitenin, Orta Prof. Dr. Musa Yıldız, Heyet Üyesi Bibigül Asilova,
Asya’da ve uluslararası düzeyde etkili bir cazibe Meyramgül Koyanbayeva, Dr. Serdar Çam, Prof.
merkezi olabilmesi için, geçen yirmi altı yıllık süreçte Dr. Muhittin Şimşek, Hüseyin Karakum ve Prof. Dr.
sürekli ileriye dönük bir gelişme kaydetmiştir. Murat Jurinov’a geleneksel Kazak milli giysisi ‘Çapan’
Uluslararası bir üniversite olmanın sorumluluğu ile giydirdi ve karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

10 Kasım Atatürk'ü
Anma programı
Ahmet
Yesevi
Üniversitesinde
Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi
Mustafa
Kemal
Atatürk’ün,
ölümünün
80.
yıldönümü
dolayısıyla Türkistan Yerleşkesi
Kültür Merkezinde anma töreni
düzenlendi.
Tören,
Rektör
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar
tarafından
Atatürk
anıtına
çelenk
sunumu
ve
saygı
duruşu ile başladı. Saat 09.05’te
sirenlerin çalmasıyla birlikte bir
dakikalık saygı duruşu yapıldı

ve akabinde İstiklal Marşı
okundu.
Törene;
Mütevelli
Heyet
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız,
Heyet üyeleri Prof. Dr. Muhittin
Şimşek,
Hüseyin
Karakum,
Meyramgül Koyanbayeva, Genel
Sekreter Ahmet Şevki Zengin’in
yanı sıra
rektör yardımcıları,
fakülte dekanları ile çok sayıda
akademisyen, personel ve öğrenci
katıldı.
Törende
konuşan Rektör
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar,
günün
önemine
binaen
açıklamalarda
bulunarak,
“Milli mücadelemizin lideri
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu
Gazi
Mustafa
Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 80. yılında rahmet
ve saygıyla anıyoruz. Bizim
atalarımız
buradan
bin
yıl öncesinde Anadolu’ya
göç ettiler, binlerce şehit
vererek devletimizi kurdular
ve bu güne kadar yaşattılar.
Anadolu’yu bizlere yurt kılan
ve yurt tutan atalarımızı
tüm şehitlerimizi rahmetle
anıyoruz. Ayrıca bu günün
mütevelli heyet toplantısı
ile birleşmesi ve değerli
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Musa Yıldız ve
Heyet Üyeleri ile birlikte bu
önemli günü yad etmemiz
daha da anlamlı olmuştur.
Tüm şehitlerimize saygı ve
minnetlerimizi sunuyor ve
Allah’tan rahmet diliyoruz”
diyerek “Türkiye Devleti
İlelebet payidar kalacaktır”
sözleriyle tamamladı.

Rektör ve Rektör Vekili Mütevelli
Heyet Başkanını ziyaret etti
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov
ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesindeki gelişmeler
hakkında Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a bilgi veren
Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz
Tomar, Türk dünyasının ortak devlet üniversitesi olan Ahmet Yesevi
Üniversitesini daha etkin ve dinamik faaliyetlerle eğitim ve bilim
alanında hak ettiği seviyeye yükseltmek için gayretle çalışacaklarını
vurguladılar.
Rektör ve Rektör Vekili ziyaret sonunda Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Musa Yıldız’a destekleri için teşekkür etti ve plaket takdim
etti.

Öğrenci Konseyi Türk Keneşi Genç Liderler
Forumununa katıldı
26 Kasım 2018 Pazartesi günü Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde
Türk Keneşi Genç Liderler Formunun birincisi gerçekleştirildi. Türk
Keneşinin gerçekleştireceği etkinlikler ve faaliyetleri ile 5 Aralık’da
Astana’da yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısına sunulacak
olan raporların ve projelerin değerlendirilmesiyle belirleneceği
açıklandı.
Genç Liderler Formu töreni öncesinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti
Meclis Başkanı Vasif Talibov katılımcılarla birlikte merhum Haydar
Aliyev’in anıtına çiçek bıraktı. Uluslararası düzeyde katılımın yapıldığı
forumda, 2017-2019 yıllarında Türk Keneşi Türk Dünyası Üniversiteler
Birliği (TURKUNİB) Dönem Başkanlığını yürüten üniversitemizi temsilen
TURKUNİB Öğrenci Konseyi dönem başkanı sıfatıyla Uğur Yılmaz ve
üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Selami Altay hazır bulundu.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Forum açılışında Meclis Başkanı
Talibov, Türk Keneşi’ni ve bütün katılımcıları selamladıktan sonra, forumun
verimli bir şekilde sonuçlanması dileklerini bildirdi. Talibov konuşmasında,
Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, “Devlet ve millet için
gençlik her şeyden önemlidir” sözüne vurgu yaparak “Gençlerin sağlıklı
yetişmesi, iyi eğitim alması her milletin en değerli servetidir” dedi.
Etkinlikte bir konuşma yapan Türk Konseyi Genel Sekreteri Ömer
Kocaman ise forum programını değerlendirerek
Azerbaycan ve
Nahçivan’da buluşan Türk gençliği için ve Türk dünyası için Nahçıvan’da
2009’da başlatılan Türk keneşi sürecinin çok önemli olduğunu söyledi.
Kocaman; genç liderler Türk Konseyi Nahçıvan Gençlik Politikası Forumu,
işbirliği fırsatlarının ve yeni gelişmelerin tartışılmasının belirlenmesi
açısından kıymetli olduğunu, Türk dili konuşan ülkelerin gençleri
arasında paylaşılan önemli bir iş fırsatı platform özelliğini de taşıdığını,
burada gençlere dönük olarak yapılan organizasyonun ve düzenlenen
etkinliklerin Türk Konseyi Genç Liderler Forumu’nu daha etkili ve daha
sık gerçekleştirilmesine yol açacağını bildirdi.
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II. Gazetecilik Formu
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde ‘Gazetecilik Alanında Eğitim
Programları Modelleri: Mesleki Standartların EntegrasyonuII.
Gazetecilik Formu’gerçekleştirildi.
Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığının
ortaklaşa tertip ettiği etkinlik Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi. Gazetecilik üzerine eğitim programlarının geliştirilmesi,
medya eğitimi alanında uzmanların pratik yeterliliği, öğrencilerin yeni
düşünce yönelimi, gazetecilik kürsüsüi, öğretmenlerinin mesleki
gelişimlerinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen
Foruma; Türkiye Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak
üzere diğer Türk akraba toplulukları ile çeşitli ülkelerden gazeteciler ve
bilim adamları katıldı.
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov,
Ahmet Yesevi Üniversitesinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımcı bilim adamları
akademisyenler, gazeteciler ve öğrencilere hoş geldin dileklerinde
bulunan Rektör Abdrasilov, Türkistan Şehri’nin eyalet başkenti olması
ile birlikte büyük değişimler yaşandığını, dünyanın dört bir yanından
insanlar gelerek çeşitli bilimsel kültürel ve sanatsal etkinliklere katılım
sağladığını söyledi. Medyanın öneminden bahseden Rektör Abrasilov,
gazeteciliğin 21. Yüzyılın en önemli mesleklerinden olduğunu, bu vesile
ile böyle bir organizasyon düzenleyerek dünyadaki medya gelişmelerini
Türkistan’da uygulamak için çalıştıklarını açıkladı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ise konuşmasında,
uluslararası gazetecilik mesleğinin geçen yüzyıllarda sadece birkaç batılı
haber ajanslarının tekelinde olduğunu, sadece onların sunduklarıyla
yetinmek zorunda kaldıklarını belirterek, genellikle bu batılı ajansların
verdikleri bilgilerle yetinildiğini ve bu durumun bazı büyük algı yönetimi
istismarlarına yol açtığını açıkladı. Özellikle İslamafobi ve Türkofobi
haber üretimi ve sunumu ile uluslar arası kamuoyunun hem yanıltıldığını
hem de yönlendirildiğini söyleyen Rektör Vekili Tomar, dünyanın çeşitli
bölgelerinde insanlar İslam’ı ve Türkleri bu batılı ajansların kameralarının
açısı kadar bildiklerini söyledi. Ancak internet ve iletişim vasıtalarının
gelişimi ile birlikte Twitter, Facebook gibi sosyal medya araçlarının
küresel yaygın tekellerin kırıldığına vurgu yapan Rektör Vekili Tomar,
bugün Türkistan’da olan ufak bir hadisenin bir Twitter paylaşımı ile tüm
dünyaya servis edilebildiğini böylece kendi değerlerimizi, kültürümüzü
ve yaklaşımlarımızı dünyaya rahat bir şekilde ulaştırabildiklerini dile
getirdi. Prof. Dr. Tomar, bu imkân ve fırsatların çeşitli sorumlulukları da
beraberinde getirdiğini hatırlattı.
Ayrıca,
gençlere eğitim veren müesseselere de önemli
mesuliyet yüklendiğine dikkat çeken Tomar, internet iletişimi ve sosyal
medya araçlarının ülkelerimizi ve kültürlerimizi tanıtmada daha organize
olunması gerektiğini, bu tür forumlarla birlikte tekeli kırılan ön yargılı
ajanslar arasında nasıl yer alınabileceği konusunun oldukça önemli
olduğunu vurguladı.
Rektör Vekili Tomar konuşmasını; “özellikle yabancı dillerde
kendimizi tanıtmamız haber yapmamız ve yabacı dillerde kendimizi
propaganda etmemiz gerekiyor. Ümit ediyoruz ki çok dil bilen yeni
nesil gençler sosyal medya araçlarını kullanarak bunlar aşılacaktır”
dedi. Tomar konuşmasının sonunda, üniversite olarak bu alanda gerekli
çalışmaları yapacaklarını belirterek bin yıl öncesinde Hoca Ahmet
Yesevi Hazretlerinin yaydığı manevi ışık gibi bu formun da Türkistan’dan
Anadolu’ya balkanlara Afrika’ya ve tüm dünyaya ışık saçmasını temenni
ederek” tamamladı.
Açılış konuşmalarının ardından Türk Dünyasından ve
dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen akademisyenler ve gazeteciler
genel oturumda bildirilerini sundular.
24-25 kasım tarihleri arasında düzenlenen
“Gazetecilik
Alanında Eğitim Programları Modelleri: Mesleki Standartların
Entegrasyonu II. Gazetecilik Formu” genel değerlendirme ve sonuç
bildirgesi oturumu ile sona erdi. Forum katılımcıları Hoca Ahmet Yesevi
ve Arslan Baba türbeleri ile Türkistan’ın tarihi mekanlarını ziyaret ederek
Türkistan’dan ayrıldılar.

Azerbaycan Kitaplığı açılışı
Azerbaycan’ın Astana Büyükelçiliği Muavin Konsolosu
Memmet Bağırov Üniversitemizi ziyaret etti. 19 Kasım 2018
tarihinde üniversitemizde düzenlenen “Türk Dünyasının
Manevi Yenilenmesi ve Büyük Şahsiyetleri”adlı foruma katılan
Bağırov, mevcut işbirliği protokolleri kapsamında Ahmet Yesevi
Üniversitesi Belge-Bilgi Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
içerisinde Azerbaycan Penceresi Ülke Tanıtım Kitaplığı’nın
açılışına katıldı.
Üniversite Kütüphanesi’ne Azerbaycan’ı tanıtan yayın
bağışında bulunan Bağırov’a Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi
Pusat Pilten, Kütüphane Müdürü Mervert Absametova, Kütüphane
Koordinatörü Cengiz Aslan ile Üniversitemizin Azerbaycanlı öğrencileri
de eşlik etti.
Kütüphane bünyesinde açılan kitaplık ile ilgili konuşma
yapan Azerbaycan Astana Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Memmet
Bağırov, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Kazakistan ve Türkiye’nin ortak
kurumu olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin akademik çalışmalarına
katkı sağlamak için çalıştıklarını, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türk
dünyasının ortak üniversitesi olarak faaliyetlerini desteklediklerini, bu
üniversite ile Azerbaycan üniversitelerinin daha etkin bilimsel çalışma
yapmaları için bir araştırma merkezi kurmak istediklerini söyledi.
Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten ise yaptığı
konuşmada, Azerbaycan Cumhuriyeti Astana Büyükelçilği’nin ilgi
ve katılımlarından memnun olduklarını belirterek, bilimsel ve kültürel
işbirliğinde ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesinin yararına inandıklarını
ve üniversite bünyesinde gerçekleştirilmesi düşünülen bilimsel ve
kültürel ortak çalışmalara hazır olduklarını vurguladı. Tören, toplu hatıra
fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mezunu Türk hekimden
büyük çalışma
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mezunu olan,
Karabük Üniversitesi Eğitim
ve
Araştırma
Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümüöğretim üyesi Op.
Dr. Tansel Mutlu tarafından
geliştirilen yeni teknik kapalı
ameliyat ile aşil tendonu
ameliyatını
15
dakikaya
indirdi.
Özellikle futbolcu sakatlanması
olarak bilinen aşil tendonu kopması
sonucu meydana gelen yaralanma
sonrası dünya üzerinde uygulanan
açık ameliyatı geliştirdiği teknikle
kapalı ve tek iğne ile yapan Dr.
Tansel Mutlu, iyileşme sürecinin
de daha kısa olduğunu ifade

etti.
Karabük Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğretim üyesi olan ve 4
yıldır Karabük Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Ortopedi ve Travmotoloji
bölümünde görevli Op. Dr. Tansel
Mutlu, bugüne kadar yüzün
üstünde hastaya kendi tekniklerini
uyguladıklarını
söyledi.
Aşil
tendonun insan vücudunun en
güçlü tendonu olduğunu söyleyen
Mutlu, “ Kronik iritasyon dediğimiz
küçük
travmalarla
aniden
kopmalar yaşanıyor. Çok seyrek
görülmeyen bir durum. Yoğunlukla
30-40 yaş aralığındaki erkeklerde
görülüyor. Günümüzde bu tür
yırtıklar kapalı ameliyat tercihi az
olup açık ameliyatı ile yapılıyor.
Aşil tendonu ile ilgili uzun süre

üzerinde yaptığımız çalışma ile
kendi tekniğimizi geliştirdik. Bu
ihtiyaç duymamızın nedeni ise,
açık ameliyatın bir takım sıkıntıları
var.
Bu
ameliyatlarda
yara
oluşuyor, yaralar kapanmıyor ve
uzun süre hasta ağrı ile mücadele
diyor. Kanın pıhtılaşması meydana
geliyor. Açık ameliyatta yaklaşık
30 gün boyunca hastada diktiğimiz
yer kopmaması için hareket
ettirmediğimizden dolayı oluşan
pıhtılaşma
akciğere
kaçarak
ölümcül bir hadise meydana
geliyor. Biz hastalarımızda bunu
bertaraf etmek için tekniğimiz
gereği güvenli bir tespit ile
hastalarımızda
hareketlerini
engellemiyoruz” dedi.

Afganistan Milli Eğitim ve Dış İşleri Bakanlıkları
delegasyon üyeleri ziyareti

Afganistan Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Abdul Wahab Balakarzai, Milli Eğitim Bakanlığı Plan ve
Politika Dairesi Başkanlığı Müdürü Ramin Manavi ve Dış İşleri Bakanlığı Hukuk ve Antlaşma Dairesi
Başkanı Fayz Ahmed Seyar üniversitemize ziyaretlerde bulunarak, üniversitemizin Rektör Vekili
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten ile diğer yetkililerle görüştü.

Afganistan delegasyon heyeti, Üniversitemizin yapısal ve uluslararası tüzel kuruluş statüsü hakkında bilgi
edinme amacına yönelik olarak gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde okumakta olan
Afgan öğrencilerin durumu ile Üniversitenin Afganistanlı öğrencilere sunduğu yüksek öğrenim desteğinden
duyulan memnuniyet dile getirildi.
Heyet, Türkiye ve Kazakistan’ın ortak kurumu olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin başarılarını yakından
takip ettiklerini, etkilendiklerini bildirerek Afganistan için bu iş birliğini model alma düşüncelerini açıkladılar.
Bu kapsamda bir değerlendirme konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Cengiz Tomar, Afganistan, Kazakistan ve
Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliklerinin geliştirilmesinde ve bilimsel ortaklıkların kurumsallaştırılmasında,
üniversite temsilcileri olarak her türlü yardım ve çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Toplantı, Afganistan
Heyeti’nin üniversitenin çeşitli birimlerinde gerçekleştirilen inceleme gezisi ile sona erdi.

Fen Bilimleri Akamdemisi ile ikili iş birliği

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kazakistan Cumhuriyeti Fen
Bilimleri Akademisi arasında ikili işbirliği protokolü imzalandı. Eğitim öğretim ve bilimsel
araştırmalar alanında çalışmaları geliştirmek amacıyla yapılan işbirliği protokolleri düzenlenen
toplantı ile imzalandı. 20 Kasım 2018 Pazartesi günü Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans
salonunda gerçekleştirilen etkinlik Kazakistan Fen Bilimler Akademisi Başkanı Nurtay Abıkaev
moderatörlüğünde gerçekleşti.
Toplantıda Ahmet Yesevi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov bir sunum yaparak Üniversite
ve Üniversitedeki akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda karşılıklı fayda sağlayacak ikili iş birliği
imkanları görüşülerek karara bağlandı. Görüşmelerin ardından ikili işbirliği protokolleri imzalandı. Toplantı
sonunda Rektör Abdrasilov, Ahmet Yesevi Üniversitesi senatosunda alınan kararla, Fen Bilimleri Akademisi
Başkanı Nurtay Abıkaev’e Ahmet Yesevi Üniversitesi Fahri Profesörü unvanını tevdi etti. Toplantı, karşılıklı
hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

“Jumabay İstaev Magaşulı ve Bugünün Teolojik
Sorunları” sempozyumu
Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Ruhani
Janguru (Manevi Yenilenme - Ulusal Kalkınma
ve Kamu Bilincinin Modernizasyonu) programı
kapsamında
“Jumabay İstaev Magaşulı ve
Bugünün Teolojik Sorunları"
başlıklı bir
sempozyum yapıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesi
İlahiyat Bölümünün kurucusu olan Prof. Dr.
Jumabay İstaev Magaşulı, doğumunun yıl
dönümünde düzenlenen sempozyumla anıldı.
Etkinlik, 16 Kasım 2018 Cuma günü Kültür
Merkezi toplantı ve konferans salonunda
gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasında Rektör Vekili
Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türk ve Orta Asya halklarını
birleştiren ortak tarih kadar, Hanefilik ve Maturudilik
geleneği üzerine kurulan İslam anlayışının
önemine vurgu yaparak Ahmet Yesevi Hazretlerinin
öğrencilerinin de bu geleneğin Anadolu, Balkanlar
ve Kuzey Afrika’da İslam’ın yayılmasında büyük
katkıları olduğu söyledi. Rektör Vekili Tomar ayrıca,
1991 yılından sonraki süreçte bu topraklarda bu
geleneğin tekrar neşvünema bulması için hizmet

ettiklerini, Jumabay İstayev’in de bu anlamda önemli
katkıları olduğunu belirterek, Üniversitemizde
ilahiyat Bölümü’nün kurulmasında
günümüze
kadar akademik faaliyetlerini sürdürmesinde onun
emeğinin takdir edildiğini bildirdi. Rektör Vekili
Tomar konuşmasının sonunda Jumabay İstaev’i
rahmetle anarak sempozyumda bildiri sunacak
akademisyenlere başarılar diledi.
Rektör Yardımcısı Dr. Emirekul Abuov, Jumabay
Magaşulı'nın yazılarından örnekler vererek onun
manevi alakalı görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Jumabay İstaev’in mirasının ve uluslararası
akademik tecrübesinin Din Bilimleri Bölümü için
önemli bilgi birikim içerdiğini söyledi. Ayrıca Abuov,
dini konularda ‘Ruhani Janguru’ kapsamında dini
alimlerinin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile
birlikte etkileşim içerinde olmalarını çok önemli
olduğu vurguladı.
Jumabay İstaev Magaşulı ve Bugünün Teolojik
Sorunları sempozyum’u 2 oturumda 20’ye yakın
bilim adamının katılımıyla gerçekleşti. Program
genel değerlendirme ve kapanış oturumu ile sona
erdi.

+

+
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университет тынысы
Біздің студент – біздің мақтанышымыз!

конференция

Дидар алтыннан алқа
тағынды
Университетіміздің
«Дене шынықтыру
және спорт»
мамандығының
4-курс студенті Дидар Хамза Өзбекстан
Республикасында
өткен «Әлемдік ГранПри-2018»-де дзюдо
спорт түрінен 81 кг
салмақта алтыннан
алқа тақты. Жарыс
барысында 81 кг
салмақта бес рет
татамиге шыққан
Дидар Хамза сол
белдесулердің
бәрінде де жеңіске
жетті.
Дидардың
бүгінге
дейін
жеткен
жетістіктері
жетерлік. 2012 жылы Шымкент
қаласында өткен ҚР чемпионатында І орынды, Якутияда
өткен Азия балалар ойынында
ІІ орынды иемденді. 2013 жылы
жасөспірімдер
арасындағы
әлем чемпионатына ІІІ орынды
қанжығасына байлады. 2014
жылы Гонконгте болған Азия
чемпионатында, 2016 жылы
Австрияның
Оберхартында
өткен Еуропа кубогында да І
орынды жеңіп алған еді. Ал
үстіміздегі жылы Индонезияның
Джакарта қаласында өткен Азия
ойындарында
Қазақстанның
қоржынына алтын медаль салып, еліміздің атын әлемге
әйгілі етті.
Жуырда
ғана
Біріккен
Араб Әмірліктерінің Абу Даби
қаласында өткен «Grand Slam»
турнирінде
қола
медальды
қанжығасына байлаған болатын.
Араға бір ай салып, Ташкент
қаласында өткен әлемдік Гранпри турнирінің жеңімпазы атанды. Жарыс барысында Дидар
Хамза 5 рет татамиге шығып

сол
белдесулердің
бәрінде
де жеңіске жетті. Финалда
жерлесіміз моңғолиялық спортшы Дагвасурен Ниямсуренмен
тартысты кездесу өткізді. Алдымен моңғол спортшысы вазаримен алға шықса,
Дидар
Хамза белдесу аяқталуға санаулы секундтар қалғанда бар
тәжірибесін іске асырып, таразы басын теңестірді. Қосымша
уақытта Дидар жеңіске деген
жігерлік
танытып,
тұғырдың
жоғары сатысынан көрінді. Айта
кетейік, әкесі әрі бапкері Марат
Файзиев Дидарды әрбір белдесуге баптап отырады.
Университетіміздің білімгері
дзюдодан
халықаралық
дәрежедегі
спорт
шебері,
Азия ойындарының чемпионы
–
Дидар Хамза жеңісті жолын жалғастырып, Гран-при
турнирінде алғаш рет чемпион атанды. Алдағы уақытта да
Дидарға жеңіс тұғырынан көріне
беруіне тілектестік білдіреміз!

Ауа-райының құбылмалы кезеңдерінде тұмау симптомдары өрши түседі. Осыған орай университетімізде студент
оқытушылармен бірге оқу ордамыздың «АИ» дәрігерлік
амбулаториясының ұйымдастыруымен семинар өткізілді.
Жиын барысында ЖРВИ және Тұмау, Менингит вирусты
инфекциялары түсіндіріліп, жиі байқалатын асқынулары айтылды. Тұмаудың алдын алу және оны емдеу жолдары жайлы
дәрігерлік кеңестер берілді. Осындай симптомдарда қалай емдом жасау қажеттілігі көрсетілді. Шара барысында «АИ» дәрігерлік
амбулаториясының меңгерушісі М.Тұңғышбаева мен Түркістан
қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының эпидемиялогия бөлімінің бас маманы Г. Файзуллаева, Салауатты өмір салтын
қалыптастыру проблемарының Ұлттық орталығы Түркістан облысы
бөлімінің меңгерушісі Г. Нуруллаева студенттерді салауатты өмір
салтын ұстануға, дене белсенділігін арттыруға шақырды. Семинар
соңында қатысушылардан сұрақ-жауаптар алынып, тұмау туралы
жадынамалар тарқатылды.
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Елбасымыздың жарлығымен 1991 жылы
Түркістан
Мемлекеттік
университеті
болып
ашылған университетке жан-жақтан ғалымдар
келіп өздерінің білімдері мен тәжірибелерін жас
ұрпақпен бөлісті. Түркістан қаласы мен еліміздің
көркеюіне өз үлестерін қосып аянбай еңбек
етті. Сол алғашқы келген ұстаздар қауымы мен
зиялы қауым өкілдерінің арасында Шығыстану
факультетінің негізін қалаған, Дінтану кафедрасы мен мамандығын алғаш ашқан Жұмабай
Мақашұлы Ізтаев да бар еді.
Жұмабай Ізтаевтің жарияланған еңбектерінің
жалпы саны 53. Техника саласы бойынша 43
мақала, дінтану саласы бойынша 10 еңбектің
авторы. Атап айтқанда 1 оқулық, Құран аудармасы І-ІІІ және бірнеше мақалалары жарық көрді.
Университетіміздің дінтану мамандығын бітірген
түлектер қазір Қазақстандағы түрлі министрліктер
мен органдарда, дін істері басқармаларында,
әкімшілік және басшылық қызметтері мен оқу
ЖОО-ында, дінтану саласында қызмет етуде. Со-

Мазмұны бөлек семинар

Таяуда «Әлем тілдері» кафедрасының ұйымдастыруымен «Ақпараттық ресурстық
орталығында «Приоритеты обновленной системы образования в Казахстане» атты
қала көлемінде ғылыми-практикалық семинар болып өтті. Семинардың негізгі мақсатыжаңартылған оқу бағдарламасы аясында ғылым мен білімнің басым бағыттары бойынша
мәселелерді талдау және сараптау, әдіскерлер арасында ғылыми байланыс орнату.
Практикалық және теориялық бағытта өткен түлектерді жаңартылған
білім беру жүйесін
семинарға Педагогикалық шеберлік орталығынан, игеруді университет қабырғасында дайындау
Назарбаев зияткерлік мектебінің орыс тілі қажет деген пікір білдірді.
пән мұғалімдерімен қатар қала мектептерінен
Мектеп
мұғалімдері
семинар
40-ға тарта орыс тілі пәнінің ұстаздары және ұйымдастырушыларға осындай жиындар жиі
университетіміздің осы мамандық бойынша білім өткізілсе деген өтініштерін білдірді.
алып жатқан студенттері қатысты. Семинардың
Семинар аясында жаңартылған білім беру
теориялық бағытында Қорқыт Ата атындағы жүйесі бойынша мектеп мұғалімдері арасында
Қызылорда мемлекеттік университетінің профес- «үлгілі сабақ » байқау жарияланған. Осы байқауға
соры Шарбан Майгелдиева, Назарбаев зияткерлік 40-қа жуық мұғалімдер қатысты. Соның нәтижесі
мектебінің орыс тілі пән мұғалімдері Бахыт бойынша І,ІІ,ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатӘлжан, Зергүл Абишева, Раузан Үсеновалар талды.
баяндама жасады. Ал, практикалық бағытында
Семинар соңында Назарбаев Зияткерлік
Педагогикалық шеберлік орталығының моде- мектептерінің
өкілдері,
Педагогикалық
раторлары Роза Сыздықбаева, Сауле Матае- шеберлік орталығының модераторлары, жұмыс
ва, Бақытгүл Талипова, Күлайхан Әбдімұсаева, берушілер, мектеп мұғалімдері, университет
Анар Балтабекова, Жазира Қалықұлова, Асия оқытушы-профессорлары
жаңартылған
білім
Күпешовалар шеберлік сыныбын өткізді.
беру мазмұнын енгізуде бірлесе жұмыс атқаруға
Семинарға тұңғыш рет жаңартылған білім беру бел буды. Тыңдаушылар осы семинарды
жүйесін меңгерген болашақ маманды дайындай- ұйымдастырушы «Әлем тілдері» кафедрасының
тын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің өкілдері, меңгерушісі, ф.ғ.к. доцент м.а. С.Бейсембаеваға
Педагогикалық шеберлік орталығының модератор- және кафедра оқытушыларына алғыстарын
лары, жұмыс берушілер, мектеп мұғалімдері, уни- білдірді. Қатысушылар арнайы сертификаттарға
верситет оқытушы-профессорлары бірауыздан ие болды.

ал сол кезде...
Университетімізде «Назарбаев Университетінің» өкілдері келіп бітіруші курс студенттері мен магистрант доктаранттарға семинар өткізді.
Семинарда Назарбаев Университетінің магистратура мен докторантура академиялық
бағдарламалары туралы кең мәліметтер берілді. Өтінім беру рәсімдері мен қабылдау ережелері
таныстырылды.
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нымен бірге конференция жұмысына Ж.Ізтаевтың
қызметтестері, жолдастары, туыстары қатысып,
естеліктерімен
бөлісті.
Рухани
жаңғыру
бағдарламасы аясында
Дінтану кафедрасы
мен Қазақстан Мұсылмандары Діни Басқармасы
ұйымдастырған конференцияға республиканың
түкпір-түкпірінде қызмет жасап жатқан Ж.Ізтаевтың
шәкірттері, дінтанушылар, қызметтестері, туыстары, белді ғалымдар қатысты. Дінтану саласы бойынша түлектер арасында Б.Мырзаев (ҚР
Азаматтық қоғам министрлігі Қоғамдық келісім
комитеті төраға орынбасары, теология докторы), А. Әділбаев (Қазақстан мұсылмандары
діни басқармасы найб-муфтиі, теология докторы), Д.Кенжетай (Ахмет Ясауи ҒЗО директоры,
теология докторы), Қ,Қаратышқанова (Дінтану
кафедрасының меңгерушісі, филос.ғ.к.), Қ.Ержан
(Нұр-Мүбарак Мысыр ислам университетінің
Дінтану кафедрасының меңгерушісі, теология
докторы), т.б. конференция жұмысы барысында баяндама жасады. Конференция барысында республикада дінтану мәселелеріне қатысты
өзекті мәселелер қарастырылды. Ж.Ізтаевтың
қызметтес-әріптестері арасында С.Әлтайұлы,
Р.Мұзаффаров, П.Ошақбаев жан тебірентер
естеліктерімен бөлісті.
Қ.Қаратышқанова,
Дінтану кафедрасының меңгерушісі

Ақмарал Батырбек,
1-курс студенті

Тұмауға қарсы бес қадам

Газет 1995 жылдан шыға бастады

Бүгінгі дінтану мәселелері

Жуырда
университетте
Дінтану
кафедрасының алғашқы меңгерушісі, профессор Жұмабай Ізтаевтың 80 жылдық
мерейтойына
орай
«Бүгінгі
Дінтану
мәселелері атты» Республикалық ғылыми
конференция өтті.
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