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КІРІСПЕ
Проф. док Осман Хората

Өкілетті Кеңес Төрағасы 

2008 жылдың 8 наурыз күні басталып, 2015 жылдың 8 
наурыз күні өз мәресіне жететін жеті жылдық кезең, яғни 
Ахмет Ясауи университетінің басшылық туын желбіреткен  
бұл кезең университеттің идеологиялық жүйесіне өзгерістер 
енгізіп, түбегейлі дамуы мен өзгеруіне жаңа серпіліс 
жасау кезеңі болып саналады. Қолдарыңыздағы бұл есеп 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті тарихында өз қолтаңбамызды қалдыру үшін, 
қызмет атқарған жылдары атқарылған негізгі жұмыстарды 
баяндау мақсатында дайындалған.    
Ахмет Ясауи университеті жоғары оқу орындарының 
«интернационализациялану» және ноу-хау үдерісін іске 
асыратын оқу орны болудың орнына, саяси ерік-жігердің 
«дипломатиялық» жолымен «үкіметаралық» университет 
ретінде ғана қалып қойды. Осының нәтижесінде Түркия 
Республикасы қаржыны көбірек бөлетін серіктес деген 
түсінік қалыптасып, алғашқы он бес жылда бәсекелестік 
пен сапаға жіті көңіл бөлінбей, маңызды инфрақұрылымдар 
салуға қатысты нормативтік-құқықтық базасы дау тудыратын 
және қаржы ресурстарын зәру қажеттіліктерге жұмсайтын 
мекеме ретінде еске алынатын.
Осы себепке байланысты қызметтік кезеңіміздің алғашқы 
жылдарында құқықтық, академиялық және материалдық-
техникалық базаларға қатысты шешімін таппай келе 
жатқан негізгі мәселелерді шешуге баса назар аудардық. 
Университетті бәсекеге қабілетті мықты оқу орнына 
айналдыру мақсатында Шымкент пен Тараз бөлімшелеріне 
студент қабылдау тоқтатылды; университеттің қызметтік 
шарттарын реттейтін келісім қайта қаралып, екі елдің 
парламенттерінде бекітіліп, университеттің нормативтік-
құқықтық базасы айқындалды; университет ашылғаннан сол 
күнге дейінгі аралықта тұрғызылған құрылыс нысандарынан 
әлдеқайда көп инфрақұрылым салуға жағдай жасалды; білім 
беру жүйесі мен бағдарламалары Болон үдерісіне және 
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әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің оқыту жүйелеріне негізделіп, 
қайта реттелді. Мұнымен қатар Өкілетті Кеңес Басқармасы мен ТүрТЕП 
орналасқан Түркиядағы бөлімше университетіміздің айнасына айналып 
отыр. Бұл кезеңді, есептегі мәліметтерде келтірілгендей, саннан сапаға көшу 
жолында қайта құру кезеңі деп те атауға болады.       
Осы атқарылған жұмыстар нәтижесінде, университетіміз өзіндік қаржы 
тәртібі орнаған, үлгі боларлықтай материалдық-техникалық базаға ие, сапа 
менеджменті жүйесі нықтап орныққан, халықаралық ұйымдар тарапынан 
аккредитациядан өткен, мекеме болып қалыптасу (институционализация) 
жолында үлкен жетістіктерге қол жеткізе білген және білім беру, ғылыми-
зерттеу жұмыстары мен қызмет көрсету сапасын әлемдік стандартқа жеткізу 
жолында сенімді әрі нық қадамдарымен ілгерілеп келе жатқан оқу ордасына 
айналды.       
Өкілетті Кеңестің қымбатты мүшелерімен бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығара отырып, мақсат-мүддемізді толықтай айқындап, осы жолда тайсалмай, 
батыл қадамдар жасап, университетіміздің туын биіктерден көрсете білдік деп 
сенемін. Әрине, бұған халық өз бағасын бере жатар. Қандай да бір жетістікке 
қол жеткізген болсақ, ол, сөзсіз, Сіздердің, Ректордың және оқу ордамыздың 
түрлі салаларында аянбай еңбек етіп, университет миссиясын іске асырып 
жүрген қызметкерлердің арқасында! 
Басшылық кезеңімізде жауапкершіліктің ауыр жүгін бірге арқалап, Түркия 
Республикасы атынан ат салысқан әріптес мүшелеріміз проф. док. Мұстафа 
Исен, Наджи Агбал, доц. док. Ибрахим Калын, проф. док Мухиттин Шимшек 
мырзаларға; Қазақстан Республикасы тарапынан ат салысқан проф. док. Тахир 
Балықбаев пен проф. док. Серік Пірәлиев мырзаларға және Бибігүл Асылова 
ханымға; бірнеше уақыт бірге қызмет атқарып, қазір өз қызметтерін басқа 
азаматтарға тапсырған мүшелерімізге; Ректор қызметін атқарған проф. док. 
Лесбек Ташимов мырзаға және проф. док. Уәлихан Әбдібеков мырзаға; І-вице-
президент қызмет атқарған түркиялық өкілдеріміз проф. док. Махир Накип, 
проф. док. Салих Айнұрал, проф. док Муса Йылдыз және проф. док Мехмет 
Куталмыш мырзаларға шын жүректен тағы да алғысымды білдіремін. Сондай-
ақ жауапкершілігі ауыр осындай қызметті бізге сеніп тапсырған Президентіміз 
Абдуллах Гүл мен қазіргі Президентіміз Реджеп Тайип Ердоған мырзаларға да 
шын жүректен алғысымызды білдіреміз. 
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Біздің құрметті төрағамыз Осман Хората мырза 2008 жылдың наурыз айының 
8-ші жұлдызынан Өкілетті Кеңес төрағасы қызметіне тағайындалды. Қазір 
7-ші жыл төрағалық қызметте. Осы жылдары Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ 
Өкілетті Кеңес төрағасы ретінде университеттің дамуына үлкен үлес 
қосқан азаматтардың бірі. 
Атап айтатын болсақ оқу процесінің сапасын арттыруда келесі іс-шаралар 
орындалды: 
• Университеттің жылдан-жылға сапасын арттыра даму үшін 

стратегиялық жоспар құрылып, оның орындалуын әрдайым 
қадағалануда;

• Бакалавриат деңгейіндегі барлық мамандықтардың білімгерлерін 
Түркістан орталығында оқыту шешілді;

• Қазақстан Республикасының азаматтарына әлеуметтік қолдау ретінде 
білімгерлерге бөлінетін грант (квота) саны 200 (2008ж.)-ден 400 
(2014ж.)-ге өсті;

• Түркия Республикасынан әлеуметтік жәрдем ретінде бөлінген 
грантқа (квотаға) кезекті жылдың мектеп бітірушілерінен 
тыңдаушылар қабылданып, оларға бір жылдық тіл үйрену дайындығы 
ұйымдастырылды;

• Медицина және ақпараттық жүйелер мамандықтары үшін on-line 
жүйесінде Қазақстанның және Түркияның алдыңғы қатарлы ЖОО 
профессорларының лекция оқуына мүмкіншілік жасалынды;

• Түркия Республикасына университет түлектерінің қатарынан 
докторантураға, магистратураға және біліктілікті жетілдіруге жіберу 2009-
дан қайта жалғасып, қазіргі таңда 40-тай білімгер ТР білімін жетілдіруде;

• ТР-нан университетке шақырылатын ОПҚ-ның сапасы дұрысталып, 
саны тұрақталды, яғни әр оқу жылында 40-тан астам оқытушы келеді;

АЛҒЫСӨЗ
Проф. док. Уәлихан Әбдібеков

Ректор
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• Түркістан клиникасында диализ орталығы және тіс лабораториясы 
ұйымдастырылды;

• Түркі елдердің достығын, ынтымағын және экономикалық дамуын 
қолдау мақсатында Қазақстан мен Түркия елдерінің деңгейінде бірнеше 
конференция, конгрес және симпозиумдар ұйымдастырылды;

• Университеттің барлық құрылымдарын қамтитын автоматтандыру 
жүйесі іске қосылды

• Университеттің оқу, жатақхана және қосымша ғимараттарын 
абаттандыру, жетілдіру мақсатында келесі іс-шаралар орындалды:

• 400 мың кітапты сақтап оқырманына жеткізе алатын, барлық 
инфрақұрылымы бар, қазіргі заман талабына сай үлкен 3-қабатты 
кітапхана құрылысы аяқталуда;

• 2000-шы жылдары салынған №1 №2, ерлер, қыздар жатақханалары 
күрделі жөндеуден өткізілді;

• Алматы қаласындағы Еуразия ҒЗИ-ның ғимараты күрделі жөндеуден 
өткізілді;

• Университет ОПҚ-на арналған 48 пәтерлі коттедждің және футбол 
алаңының ұйымдастыру жұмыстары шешіліп, құрылысы басталу сәтінде;

• Университетке келетін ресми қонақтар үшін арнайы 6 орынды жеңіл 
көлік алынды;

• Университеттің ОПҚ-на әлеуметтік жәрдем ретінде айлық жалақыға 
2014-2015 оқу жылынан бастап қосымша жалақы белгіленді;

• Университет оқу ғимараттары мен жатақханалар арасындағы ұзындығы 
500 метрдей ашық алаңға ағаш отырғызылды, екі қатарлы аяқ жол 
салынды, оның айналасы демалыс орындарымен абаттандырылды;

• Университеттің ботаникалық бағын жас көшеттермен қамтамасыз ету 
мақсатында бауда ауданы 250 м² жылы жай салынды;

• Университеттің 52 бөлмелі, 83 жатақ орынды «Яссы» қонақ үйі күрделі 
жөндеуден өткізілді;

• Кентау қаласындағы университетке қарасты барлық оқу, жатақхана 
және қосымша ғимараттарына толық күрделі жөндеу жүргізілді.

Жоғарыда аталған жетістіктер төраға Осман Хоратаның іскерлік 
қасиеттерінің айғағы.
Өкілетті Кеңес төрағасы ретінде әр оқу жылында 4-5 рет ОПҚ, 
білімгерлермен және қызметкерлермен кездесіп, ұжым алдында есеп 
беріп, кездесуге мұқтаж болған азаматтарды жеке қабылдап, тыңдап, көмек 
көрсетіп жүрген басшы. Осман Хората мырза білімді, тәрбиелі, істің көзін 
білетін өнегелі басшы және өз деңгейінде мәселелерді толығымен шеше 
алатын іскер адам екенін мақтанышпен айта аламыз. Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің атынан Осман Хората 
мырзаға өзіміздің шексіз алғысымызды білдіреміз.
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 
орталық қалашығы Түркістан қаласында орналасқан. Бұл қала 9-16 
ғасырларда ірі мәдениет орталығына айналған Фараб, Сайрам, Тараз 
сияқты ғылым, өнер, әдебиет, философия және сауда-саттық салалары 
дамыған жерде орналасқан. Жүздеген жылдар бойы назардан тыс қалып 
қойған бұл қалада болашақты мерзімінен бұрын болжай білген кемеңгер 
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Кеңес Одағы 1991 жылдың 6 маусым 
күні Түркістан мемлекеттік университетінің негізін қалады. 1992 жылы 
бұл университетті Қазақстан мен Түркияның ортақ университетіне 
айналдыру туралы шешім қабылданды. Университеттің тарихы бұл 
еңбекте егжей-тегжейлі жазылған. 

Енді университеттің тарихына, бүгінгі жағдайы мен келешегіне 
тоқталып өткім келеді. Бүгінгі күні университеттің орналасқан қаласын 
болашакты болжай білгендей тандалғанын көреміз. Алғашқы кезде 
бұл қала үлкен қалалармен салыстырғанда едәуір артта қалған кейбір 
қиыншылықтары бар қала болатын. Бірақ, мына нәрсені ұмытпауымыз 
керек. Университеттердің ең басты мақсаты – өздері орналасқан жерді 
ғылым-білім арқылы жоғары деңгейге көтеру, сол аймақты барлық 
жағынан дамыту, тіпті бұл жетістіктерді басқа аймақтарға жеткізу болып 
табылады.   

Университет Қазақстан мен Түркия арасында мәдени көпір болып, екі ел 
арасындағы ғалымдар мен жастарды білім жолында жарқын болашаққа 
жетелеу мақсатында құрылды. Бұл арманға өзге түркі тілдес елдер мен 
туыстас қауымдастықтардан келген студенттер мен оқытушылар да өз 
үлестерін қосты. Университет түркі дүниесінің алдыңғы қатарлы екі 
мемлекеті тарапынан Еуразияның дамуына ыңғайлы жерде ашылған. 
Біздің мақсатымыз шөл даланы жұмаққа айналдыру болуы керек. Бұл 

АЛҒЫСӨЗ
Проф. док. Мехмет Куталмыш

Ректор ϴкілі
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

аймақ жоғарыда айтып өткеніміздей тарихта жүздеген жылдар бойы 
ірі мәдениет орталығы болған. Бүгінгі күні 2-3 метр тереңдіктен су 
шығатын, мақтаны қосқанда әртүрлі дәнді дақылдар өсетін аймақта не 
өспейді не істелмейді дейсіз.     

Қазақстанның саяси қоғамдық тұрақтылықпен білім мен ғылымда, 
өндірісте қарқынды әрі тұрақты түрде дамуы әлемнің қызығушылығын 
тудырып отыр. Әсіресе, Қазақстанның жастардың жоғары білім алуына 
көптеп қаражат бөліп жатқандығын, сондай-ақ әлемнің дамыған елдерінің 
қатарына кіру үшін білім-ғылым кеңістігінде жоғары орындардан көрініп 
отырғандығын, тіпті түркі дүниесіне де көшбасшылық жасау туралы 
арманының бар екендігін мақтанышпен айта аламыз.     

Қазақ тілі тек бұл аймақта ғана емес, бүкіл әлемде тендесі жоқ 
сүйіспеншілікпен, қызығушылықпен қарқынды түрде дамып келе 
жатқан түркі тілдерінің бірі болып табылады. Келешекте қазақ тілінің 
барлық қыпшақ-түрік халықтарының ортақ тілі болатындығына 
сенімдімін. Қазақстан ауыл шаруашылығы саласында әлемнің ең үлкен 
мемлекеттерінің бірі болып табылады. Сондай-ақ Қазақстан мұнай-газ 
және тағы басқа жер асты пайдалы қазбаларына бай ел болып табылады. 
Кеңес Одағы 1950-1980 жылдар аралығында ғылымның барлық 
саласында әлемнің және Батыс Еуропаның назарын өзіне аударатындай 
деңгейде орасан зор жетістіктерге қол жеткізді. Бірақ, Кеңес Одағы 
құлағаннан кейін жоғары білім беру жүйесі көптеген елдерде қажетті 
денгейде қолға алынған жоқ. Қазақстан әлемдегі елдердің ішінде 
білім мен ғылымға қыруар қаржы аударып, университеттерін әлемдегі 
алдыңғы қатарлы университеттердің арасына кіргізуді мақсат тұтып 
отырған ел болып табылады. Бұл салада Түркия елімен бірге жүрді. Бұл 
жерде Қазақстан әлемдік деңгейде үшінші байлығы болып саналатын 
«университеттерімен» өзін көрсетіп отыр. Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті болса Қазақстан мен Түркияның 
қолдау-көмегінің арқасында үлкен жетістіктерге қол жеткізіп келе 
жатқан келешегі жарқын университет болып табылады.      

Әлемнің көптеген елдері әсіресе, мұсылман әлемінің барлығы дерлік 
білім-ғылым саласында артта қалған. Жүздеген жастар бірнеше жыл 
ішінде Түркия мен Қазақстанның университеттеріне ағылып келетін 
болады. Солардың бастысы біздің университетіміз - Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне келетін болады. 
Мұның көптеген себебі бар: бауырлас елдерміз, біліміміз сапалы, 
қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдерінде білім береміз, халқымыз 
жастарға үлкен қолдау көрсетеді, бәрінен бұрын артымызда екі үлкен 
мемлекет Түркия мен  Қазақстан тұр. Қазіргі таңда бүкіл мұсылман 
әлемі және үшінші әлем елдері Қазақстан мен Түркияның білім-ғылым 
саласындағы ынтымақтастығы мен жетістіктеріне сүйсіне қарап отыр. 
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

Алдағы жылдарда Түркиядан өз елдерінде университет ашуды сұрайтын 
көптеген елдер шығады.      

Келешекте университетіміздің қандай деңгейде болатындығын айтып 
өткім келеді: Алдағы кезеннен бастап достық пен бауырластық көпірі 
болып саналатын Ахмет Ясауи университетінде Түркиядан және басқа 
елдерден келетін оқытушылардың санын және олардың жұмыс істеу 
мерзімін арттырамыз. Тек ғана түркі дүниесінен емес, әлемнің әртүрлі 
аймақтарынан келген студенттердің санын, сондай-ақ студенттер мен 
оқытушылардың өзара алмасу шараларын арттырамыз. Білім мен ғылым 
жолында атқарылған ерен еңбектің арқасында бүгінге дейін жеткен 
университетіміз келешекте білікті де білімді ұстаз және студенттерімен 
елдің дамуына, сондай-ақ екі ел арасындағы ынтымақтастықтың одан 
әрі нығаюына зор үлес қосады. 

Университетіміздің дамуына үлес қосқан азаматтарға, сондай-ақ 
университетіміздің халықаралық мәртебеге ие болу және мекеме болып 
қалыптасу (институционализация) жолында ерен еңбегі сіңген Өкілетті 
Кеңес төрағасы проф. док. Осман Хоратаға мырза және басқа да Өкілетті 
Кеңес мүшелеріне шын жүректен алғысымды білдіремін.



ТҮЙІН
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ТҮЙІН

• Бұл еңбек басшылық кезеңімізде, яғни 2008-2014 жылдары оқу ордамыздың басынан 
өткерген түбегейлі дамуы мен трансформация кезеңінің бағыт-бағдарын көрсету 
мақсатында дайындалған. Осыдан кейінгі мәжілісте Өкілетті Кеңес құрамында 
өзгерістер болуы мүмкіндігін назарға ала отырып,  Сізге берілген есептің қысқаша 
түйінін назарыңызға ұсынып отырмын.

МЕКЕМЕ ҚҰРЫЛЫМЫ
• Ахмет Ясауи университеті жоғары білім беру саласында үкіметаралық және  

трансшекаралық ынтымақтастықтың туын желбіретіп, құрылуы туралы келісімге және 
халықаралық заң шеңберінде өз жұмысын жалғастырып келе жатқан дербес жоғары оқу 
орны болып табылады. 2008 жылғы Өкілетті Кеңес құрамындағы өзгерістерден кейін, 22 
қазан 2009 жылы ҚР Үкіметі мен ТР Үкіметі арасында екіжақты қол қойылып, екі елдің 
Парламентінде бекітілген соң, 28 наурыз 2012 жылы күшіне енген «Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университетінің қызметінің шарттары туралы» келісім негізінде 
университеттің дербес әрі халықаралық мәртебесі екі ел үкіметінде бекітіліп, университеттің 
дамуына кері әсерін тигізетін құқықтық айқынсыздықтар жойылды.      

• Құрылуы туралы келісімде қаржы құжаттарына қол қою құқығы ҚР тарапынан 
тағайындалған университет ректорына берілген болатын, ал жаңа келісімге сәйкес бұл 
құқық университет ректоры мен ТР тарапынан тағайындалатын ректор өкілінің (бірінші 
президент) ортақ жауапкершілігіне беріліп, әкімшілік-шаруашылық, қаржылық және 
академиялық мәселелерге қатысты кез келген шешім университет ректоры және ректор 
өкілінің екі жақты ортақ қол қойған соң ғана күшіне енетін болды. Мұнымен қатар 
Жарғы дайындау мен өзгерістер енгізу құқығы да Өкілетті Кеңеске берілді.  

• Жаңа келісім негізінде университет қосымша құн салығы мен кеден салығынан 
босатылды. Мұнымен қатар Түркия тарапынан университетке әкімшілік қызмет 
атқару үшін келген Түркия Республикасының азаматтарына қызметтік виза алу 
кезінде пайда болатын қиындықтар жаңа келісімге сәйкес жойылып, әкімшілік 
қызметкерлерге қажетті жеңілдіктер жасалды.   

• ТР Жоғары Білім Беру Кеңесі басшылығымен өткен ресми кездесулер нәтижесінде 
қашықтан білім беру (ТүрТЕП) бағдарламаларына қатысты мәселелер оң шешімін тапты.

• Өкілетті Кеңес мүшелерінің қызмет мерзімдері 2012 жылдан бастап, жаңа келісімге 
сай 7 (жеті) жылдан 5 (бес) жылға түсірілді.  

• 2008-2014 жылдар аралығында Қазақстан тарапынан 2 ректор, Түркия тарапынан 4 
ректор өкілі (І Вице-президент) тағайындалды.

• Жаңа ынтымақтастық келісімге сәйкес қаржылық жұмыстарды тексеру мен қатар 
2012 жылдан бастап академиялық жұмыстарды да тексеру қолға алына бастады.

• Университеттің халықаралық және дербес мәртебесіне сай жаңа келісім мен Жарғысы 
негізінде қажетті регламенттер жасалынып, күшіне енді;  университеттің мекемелік 
құрылымы нығайтылды.   

• 2008 жылы университеттің ұйымдық құрылымын күшейту мақсатында «ұйымдық 
төлқұжаты» дайындалған. Осы шеңберде университеттің жаңа эмблемасы белгіленді. 
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• Дәстүрлі жоспарлаудан арылып, стратегиялық жоспарлау негізіне сүйенетін 
басқару жүйесі орнатылды. Осы мақсатта алғаш рет 2009-2013 жылдарға арналған 
стартегиялық жоспар қабылданды.

ОҚУ ҮДЕРІСІ
• Оқу ордамызда білім беру күндізгі, сыртқы және қашықтан білім беру  (электрондық 

оқыту) секілді үш оқыту нысанында жүргізіледі.  
• Сыртқы бөлімге студент қабылдау 2008-2009 оқу жылынан бастап жоспарлы түрде 

азайтылып, бұл бағдарлама екі немесе үш жылдық колледжден кейін бакалавриат 
мамандығын алу бағдарламасы ретінде оқытыла басталды. Алдағы уақытта 
сырттай білім беру бағдарламасын толықтай қашықтан білім беру жүйесіне көшіру 
жоспарланып отыр.  

• ТүрТЕП-тің технологиялық базасы 2010 жылы Стамбұл қаласынан Анкара қаласына 
көшіріліп, технологиялық базасы үш есеге кеңейтілді.

• 2013-2014 оқу жылынан бастап, Түркия Республикасы квотасымен білім алғысы келген 
студенттер Дайындық тіл үйрету орталығында бір жыл тіл үйренуге міндетті болып, 
осылайша қабылданған студенттердің 75 пайызына түрікше, ағылшынша тіл үйрену 
мүмкіндігі жасалып, тіл үйретуге қатысты мәселелерді шешу жолдары да қарастырылды.  

• Студенттерге түрік тілін жоғары деңгейде үйрету мақсатында заманауи тіл оқыту 
методикаларына сүйене отырып жазылған «Türkçe Öğreniyorum» оқулығы 2011-2012 оқу 
жылынан бастап студенттерге тегін таратыла бастады. Сол сияқты, «Қазақша үйренемін» 
оқулығы да жаңадан дайындалып, 2014-2015 оқу жылында студенттерге таратылды. 

• Тіл үйретуді жеделдетіп дамыту үшін Түркия тарапынан тағайындалатын түрік және 
ағылшын тілі пәндері оқытушыларының саны да едеуір артып отыр.

• 2008-2009 оқу жылынан бастап, университеттің бәсекелестік қабілетін арттыру 
мақсатында Түркістан мен Кентау қалаларынан өзге жердегі бөлімшелер            ҚР 
Ғылым және білім министрлігінің қарамағына өткізілді.

• 2014-2015 оқу жылында факультеттер қайта реттеліп, қашықтан оқыту және сыртқы 
бөлім факультеттері жабылды, сыртқы және қашықтықтан оқытудың үйлестірілуі 
зерттеу және қолданбалы орталықтар арқылы қамтамасыз етілді. Қазіргі таңда 
университетте күндізгі оқыту нысанында 7 факультет пен 1 колледжде 9 арнайы 
орта білім, 54 бакалавриат, 30 магистратура және 11 докторантура бағдарламалары 
өз жұмысын жалғастыруда; сыртқы бөлімде 32 бакалавриат және 4 арнайы орта білім 
бағдарламасы бойынша, ал қашықтан оқытуда 1 арнайы орта білім, 4 бакалавриат және 
11 магистратура бағдарламасы бойынша білім беру жұмыстары жүзеге асырылуда.

• 2013-2014 оқу жылынан бастап университетіміздің 7 факультеті мен 1 колледжінде  
негізінен Түркия мен Қазақстаннан және әлемнің 14 елі мен 33 қауымдастығынан 
келген 14  мыңға жуық студент білім алуда.

• Оқу ордамыздың білім беру сапасын көтеру мақсатында қабылданған шешімдер 
шеңберінде сыртқы бөлімге студент қабылдауды 50 пайыз азайту туралы шешім 
қабылданып, бұның нәтижесінде 2008 жылы күндізгі және сыртқы бөлімдерде білім алған 
студенттер саны шамамен бірдей болса, 2013-2014 оқу жылында сыртқы бөлімде оқитын 
студенттердің саны күндізгі бөлімде оқитын студенттер санының 1/3-не дейін азайған.

• Университетімізді  1995-2013 жылдары аралығында 69.311 түлек бітіріп шықты.  



16

САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

• Қазақстан Үкіметі тарапынан бөлінетін ағымдық бюджет үлесі мемлекеттік грант 
негізінде оқитын студенттер санына қарай белгіленеді, ал Түркия Үкіметі тарапынан 
бөлінетін ағымдық бюджет үлесі Өкілетті Кеңес тарапынан белгіленген квота санына 
қарай белгіленеді. 9-10 мамыр 2008 жылғы Өкілетті Кеңестің 31-мәжілісінде алғаш 
рет магистратура мен докторантура бағдарламалары үшін Түркия квотасы бөлініп, 
шәкіртақы беріле бастады.   

АДАМ РЕСУРСТАРЫ 
• Университетте 2013-2014 оқу жылынан бастап 880 оқытушы-профессор және 

963 әкімшілік-шаруашылық қызметкер жұмыс істеуде. Ал, Түркияда орналасқан 
бөлімшелерде қызмет атқаратын қызметкерлер саны  2013-2014 оқу жылынан бастап 
45 адамды құрап отыр. Университетте қызмет атқаратын 880 оқытушы-профессордың 
44-і, ал 963 әкімшілік-шаруашылық қызметкерінің 14-і Түркия Республикасының 
азаматтары.

• Әр оқытушы басына шаққандағы студент саны 2008 жылы 16 болса, 2012-2013 жылы 
10,5 құраған.

• Сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті мамандар даярлауға баса назар 
аударылып, осы мақсатта 2008-2014 оқу жылдарында Түркия және Қазақстанда 
арнайы шәкіртақылар тағайындалды. 

• Маман даярлау бағдарламасы аясында Түркияның алдыңғы қатарлы университеттерімен 
екі жақты ынтымақтастық келісім жасалып, Түркиядағы жоғары оқу орындарында 
магистратура, докторантура және кәсіби біліктілікті арттыруға бөлінетін орындар көбейтілді.  

• Ынтымақтастық келісім жасалған университеттерге біліктілік көтеру мақсатында 
көптеген академиялық және әкімшілік қызметкерлер жіберілді.  

• Университет персоналына қазақ және түрік тілдерін үйрету мақсатында Қазақстанда 
жүйелі түрде тіл курстары ұйымдастырылған, ал 2010-2011 оқу жылынан бастап, жыл 
сайын академиялық және әкімшілік 20 қызметкер жаз айларында бір ай мерзімге Хажеттепе 
университетінің түрік тілін оқыту орталығында тіл ұстартуға жіберіле бастады. 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
• Университетте оқу процесімен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 

ашылған 6 ғылыми зерттеу институты жұмыс істеуде. 
• Импакт-факторлы журналдарда (Thomson Reuters ve Scopus) жарияланған мақалалар 

саны 2008 жылы 6 ғана болса, 2013 жылдың соңында бұл көрсеткіш   49-ға жетіп 
отыр. Республикалық журналдарда жарияланған мақалалар саны 4.860 құрап отыр.   

• 2012 жылдан бастап импакт-факторлы журналдарда мақаласы жарияланған 
оқытушыларға 500 доллар көлемінде ынталандыру сыйақысын беру туралы шешім 
қабылданды. Оқытушы-профессорлардың халықаралық конференцияларға қатысуын 
қолдау мақсатында 2012-2013 оқу жылынан бастап Өкілетті Кеңес Басқарамасы 
тарапынан жыл сайын бюджетке қосымша 150 мың АҚШ доллары бөліне бастады. 

• 2008-2013 жылдары аралығында 250 оқулық пен 303 ғылыми кітап жарық көрді.
• Өкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан жылда төрт саны шығарылатын bilig (Түркі 

дүниесі әлеуметтік ғылымдар) журналы 2008 жылдан бастап SSCI тарапынан 
индекстеле бастады. 
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• Өкілетті Кеңес Басқарамасының жылдық табысынан ғылыми зерттеу жобаларына 
қолдау көрсету мақсатында 2013-2014 оқу жылынан бастап бюджетке 500.000 АҚШ 
доллары бөліне бастады. Мұнымен қатар Қазақстан Республикасы тарапынан да 
университетіміз үшін көптеген жобалар жасалды.    

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖӘНЕ АККРЕДИТАЦИЯ ЖҰМЫСТАРЫ
• 2008 жылы тұрақты сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру мақсатында 

Аккредитация, рейтинг және сапа басқармасы, мұнымен қатар  Болон үдерісі және 
академиялық ұтқырлық орталығы ашылды.  

• 2010 жылдың 16-18 қыркүйек күндері Италияның Болон университетінде 
Университеттердің Ұлы Хартиясы келісім-шартына қол қойған университетіміз Болон 
үдерісіне қосылды. Осыдан кейін 2011 жылы бағдарламалар толықтай Болон үдерісі 
талаптары бойынша қайта реттеліп, ECTS жүйесіне сәйкестендірілді.

• 04.05.2013 жылы Білім беру сапасын қамтамасыз етудегі қазақстандық тәуелсіз 
агенттігі университеттің сапасы мен оқыту жүйесінің Болон үдерісіне сай келетіндігін 
растап, университетімізге институционалдық аккредитациядан өткендігі туралы  
сертификат берді. 

• 21.02.2014-21.03.2014 күндері аралығында жүргізілген мемлекеттік аккредитациядан 30 
мамандық толығымен Қазақстанда танылатын Білім беру сапасын қамтамасыз етудегі 
қазақстандық тәуелсіз агенттігінің аккредитациясынан өтті.  Ал қалған 24 мамандықтың 
аттестатаудан өтуі үшін 2015 жылы өтініш беру туралы шешім қабылданды.

• Жаңа келісім мен Қазақстан заңнамасынан тәуелсіз халықаралық стандарттарға сай 
түрде әлемдік білім беру кеңістігіне ену құқығына ие болды. Осы орайда әлемнің 
QS рейтингі бойынша алғашқы 100-дік қатарынан кірген университеттердің 
бағдарламалары сараптамадан өтіп, қайта жасалды.   

• Студенттердің қанағат деңгейін 2010 жылы 46.3 пайызды құраса, бұл көрсеткіш 2012 
жылы 58.4 пайызға жоғарылады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР
• Халықаралық / Үкіметаралық мәртебеге ие Ахмет Ясауи университеті халықаралық 

қатынастарды ең жоғары деңгейде атқарып келе жатқан бірден-бір жоғары оқу орны 
болып табылады.

• Түркия және әлемнің басқа да елдерінен (Ресей, Қытай, Мысыр, Польша, ТМД елдері) 
41 жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық келісімге қол қойған. 

• 2013 жылы ТР Жоғары Білім Кеңесі тарапынан іске асырылған Мәулана бағдарламасы 
аясында Түркияның 28 университетімен Мәулана бағдарламасына қатысты протоколға 
қол қойылды.   

• ҚР Ғылым және білім министрлігі тағайындаған шәкіртақы мен Erasmus бағдарламасы 
аясында көптеген оқытушы мамандарға шетел университеттерінде қысқа мерзімді 
ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізумен қатар дәріс беру мүмкіндігі қамтамасыз етілді.    

• Мұнымен қатар Өкілетті Кеңес Басқармасы 2008 жылдан бастап үздік студенттердің 
Түркияда машықтану тәжірибеден өтулеріне және курстарға қатысуларына мүмкіндік 
жасап отыр. Бұл студенттердің біршамасы қол қойылған протоколға сәйкес оқу 
жылының бір семестрін Түркияда оқыды.   
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МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
• 2008-2014 жылдар аралығында оқу ғимараты мен тұрмыстық қызмет көрсету 

кешендерінің құрылыс жұмыстары жеделдетіліп, материалдық–техникалық 
инфрақұрылымға бөлінген инвестиция көлемі одан бұрынғы жылдарға қарағанда, 
едеуір көп бөлінген. ҚР тарапынан құрылысы жүргізілген ректорат ғимараты 2010 
жылы, ал ТР тарапынан құрылысы жүргізілген Клиника-диагностикалық орталығы 2008 
жылы қолданысқа берілді. Ал жаңа ғимараттар, яғни ҚР тарапынан салынған 500 төсек 
орындық 2 студенттік жатақхана 2012 жылы қолданысқа берілген болса, сыйымдылығы 
1850 студентке арналған 1 оқу ғимараты 2011 жылы ашылды. Ал ТР тарапынан салынған 
ауданы 7000 m2 кітапхана ғимараты 2014 жылы қолданысқа берілді.  

• Алматы қаласындағы жылдар бойы бос тұрған ғимаратқа қатысты құқықтық 
мәселелер өз шешімін тапқан соң, ғимарат күрделі жөндеуден өткізіліп, Еуразия 
зерттеу институты болып ашылды.   

• Медицина факультетінің оқу зертханасы ғимаратының 2-қабатын жалпы жөндеуден 
өткізіп, клиникаға айналдыру жұмыстары аяқталды.

• Анкарадағы ғимарат 2009 жылы университеттің меншігіне қайта берілді. Мұнымен 
қатар Өкілетті Кеңес Басқармасы мен ТүрТЕП-тің жұмыстары үшін ТР Қазынасы 
тарапынан Инжек ауданында орналасқан көлемі 8.793 текше метрлік жер телімі отыз 
жыл мерзімге университеттің иелігіне берілді.     

• 1995-2008 жылдар аралығында университет қалашығы территориясында жүргізілген 
құрылыстың жалпы ауданы 56.881 текше метрді құраса, 2008-2014 жылдар 
аралығында салынған құрылыстың жалпы ауданы 67.454 текше метрге жетіп отыр.  

• Сыйымдылығы 700 орындық трибунасы болат конструкциядан жасалатын футбол 
алаңының және 48 пәтерлік коттедждерден 24-інің негізі 2014 жылы қаланды. 

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
• Университет қалашығында интернет желісіне қосылу жылдамдығы 370 Mbps құрап 

отыр. Университет қалашығына 2012 жылы оптикалық-талшықты кабельдер (Fiber 
Optic Cabel) орнатылды. Әсіресе студенттік жатақханалардағы желісіз Wi-Fi жүйесі 
күшейтілді. Қалашық ішінде және сыртында орналасқан бүкіл оқу ғимараттарында 
Wi-Fi интернет желісі орнатылған.

• 2009 жылы Меркатор UTM аппараты және орталықтандырылған антивирус 
бағдарламасы орнатылып, ақпарат қауіпсіздігі жүйесіндегі кемшіліктер жойылды.   

• Университеттің автоматтандыру жүйесі 2014-2015 оқу жылында іске қосылды.  
• Клиника-диагностикалық орталығы қызметінің сапасын жоғарылату мақсатында 

зертханалар ашылып, компьютерлік томография, диализ аппараты және МРТ аппараты 
орнатылды. Орталықтандырылған басқару жүйесі орнатылып, науқастар туралы 
мәліметтерді бір дерекқор арқылы қадағалап отыру мүмкіндігі жасалды.  

КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР
• Клиника–диагностикалық орталығы соңғы технологиялық құралдармен жабдықталып, 

2008 жылы қолданысқа берілді. Клиникада 2013 жылдың соңынан бастап 98 мыңға 
жақын науқас қаралып, 11 мыңға жуық науқас жатып ем қабылдаған. Клиникада 5 мыңға 
жақын ота жасалып, 217 мыңға жуық лабораториялық зерттеулер іске асырылған.   
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• Кітапхана қызметтерін дамуты мақсатында 2010 жылы 24 мамыр күні ТР тарапынан 
салынатын үлкендігі 7000 m2 кітапхана құрылысының негізі қаланды.

• Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығымен екіжақты келісімге қол қойылып, 
Web of Knowledge (Thomsen Reuters), Springer, Sience атты толық мәтінді дерекқор 
қолданысқа берілді. 

• Университеттің web site адресінің білім порталына электронды оқулық мен силлабустар 
орнатылып, оқытушылар мен студенттердің қызметіне ұсынылды. 

ҚАРЖЫ ҚҰРЫЛЫМЫ 
• Халықаралық келісімге сәйкес университеттің ағымдық және инвестициялық 

қаржылары тең мөлшерде Тарап мемлекеттер тарапынан қамтамасыз етілуде. 1994 
жылдан 2013 жылға дейін ТР тарапынан бөлінген қаржы 227.602.723 АҚШ долларын, 
ал ҚР тарапынан бөлінген қаржы 158.581.422 АҚШ долларын құрап отыр. Осы уақыт  
аралығында студенттерден түскен қаржы көлемі Қазақстанда 114.491.680 АҚШ 
долларын, ал Түркияда 40.892.600 АҚШ долларын құрады. 

• 2008-2014 жылғы кезеңде қаржы тәртібін ретке келтіріп, шығынды азайтып, кірісті 
көбейту жолында да едеуір табысқа қол жеткізіп отырмыз. 

ТАНЫТУ ІС-ШАРАЛАРЫ
• Оқу ордамыз Қазақстанның дамымаған аймағында орналасқандықтан көптеген  

келеңсіздіктер туындап жатады. Осы келеңсіздіктерден арылу мақсатында  
университетті танытуға арналған іс-шаралар көптеп өткізілуде. Осыған орай Түркияда 
да ұйымдастырылған іс-шаралар мен жасалған жарнамалар оқу ордамыздың халық 
арасында кеңінен танылуына себепші болды. Мұнымен қатар оқу ордамызда өткізіліп 
жүрген халықаралық жиындар мен ғылыми конференциялар да университетіміздің 
танымал болуына өз үлесін қосуда.      

• 2013 жылы университетті жарнамалау мақсатында негізінен Қазақстанда және Түркия, 
Әзірбайжан, Косово секілді елдерде ұлттық және халықаралық білім көрмелеріне 
қатысып, стендтер мен көрмелер ұйымдастырылды.      

• 24  мамыр 2010 жылы ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен  ТР 
Президенті Абдуллах Гүлдің қатысуымен университет оқу ғимаратының іргетасын 
қалау рәсімі мен басқа да ашылу рәсімдері болып өтті. 2011-2012 оқу жылында үздік 
бітірген түлектерге диплом табыстау кеші ТР-ның сол кездегі Премьер-министрі 
Реджеп Тайип Ердоған мен жоғары мемлекеттік лауазым иелерінің қатысумен өтті. Ал 
2013 жылдың сәуір айында университетімізге ресми іс сапармен келген ТР-ның сол 
кездегі Сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлына халықаралық қарым-қатынасты 
нығайтуға қосқан үлесі үшін университеттің «Құрметті профессоры» атағы берілді. 

ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТ және ІСКЕРЛІК ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
• Клиника-диагностикалық орталықта әлеуметтік жауапкершілік жобасы аясында 

көптеген науқастарға ақысыз ота жасалды. Мұнымен қатар дәстүрге айналған 
сүндеттеу рәсімі бойынша жыл сайын түркістандық елу бала сүндетке отырғызылады.     

• Арнайы мамандандыру орталығында күн энергиясымен жүретін мүмкіндігі шектеулі 
жандарға арналған машина құрастырылып, екі адамға тарту етілді.  
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

• Университетіміз бен Түркістан қаласының «Айгөлек бала-бақшасы» арасында 
екіжақты қол қойылған ынтымақтастық келісім аясында 4-6 жас аралығындағы 
балаларға түрік тілін үйрету қолға алынды. 

• Кентау қаласындағы Трансформатор зауытымен ынтымақтастық келісім жасалып, 
осы салада оқитын студенттердің практикалық іс-тәжірибелерін зауытта өткізулеріне, 
ал туризм менеджменті мамандығында оқитын студенттерге практикалық іс-
тәжірибелерін Түркияның үлкен қонақүйлерінде өткізуге мүмкіндік жасалды.

• Бітіруші түлектерімізді жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында университетімізде 
Кәсіби бағдар және мансап орталығы ашылды. Түлектерімізді жұмыспен қамтамасыз 
етуді арттыру мақсатында Оңтүстік Қазақстандағы мемлекеттік ұйымдармен екіжақты 
келісімдер жасалды. Мұнымен қатар жыл сайын мамыр айында «Болашаққа бірге 
аттанайық!» атты түлектер басқосуы өтуде.   

• 2013-2014 оқу жылының басында ТР Ұлттық Білім министрлігі Арнайы мамандандыру 
орталығын толықтай университет меншігіне тапсырды. 

• Университетіміздің өнер топтары аймақтық және халықаралық сахналарда өз 
өнерлерін көрсетіп жүр. Қазақстанда мәдениет және өнер саласында жүлделі бірінші 
орынға ие болған көптеген студенттеріміз бен оқытушылармыз бар. Өкілетті Кеңес 
Басқармасына қарасты түркі әлемінен келген бакалавриат және магистратура-
докторантура студенттерінен құралған «Ясауи» өнер тобы да өз өнерлерімен тәнті етіп 
жүр. 

ТҰРМЫСТЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АЛАҢДАРЫ
• 1994 жылы жалпы көлемі 100 гектарлық ботаникалық бақ ашылды. Қазіргі таңда 

бақта 127 түрлі 50.000 ағаш бар.
• 2012 жылы Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің (TİKA) қолдауымен 

ботаникалық бақта аумағы 200 м2 жылыжай ашылды.   
• 2013 жылы жаңадан дайындалған жоба шеңберінде университетті көгалдандыру 

жұмыстары жасалды. 
• 2013 жылы студенттерге арналған жабық жүзу бассейні қолданысқа берілді. 2014 жылы 

спорт комплекстері түгелдей жөндеуден өтті. 2014 жылы қолданыстағы комплекстерге 
қосымша 700 орындық трибунасы болат конструкциялы футбол алаңының негізі 
қаланды.  

• 2013 жылы 550 төсек орындық студенттік жатақхана қолданысқа беріліп, 
жатақханалардағы жалпы төсек орын саны 2500-ге жетіп отыр. 
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1. МЕКЕМЕ ҚҰРЫЛЫМЫ

Қысқаша тарихы
• Ахмет Ясауи Университетінің негізі Кеңес Одағы әлі де тарамаған тұста білім мен мәдениет 

ордасы саналатын тарихи көне қала Түркістан қаласында 1991 жылдың 6 маусымында 
«Қожа Ахмет Ясауи атындағы Түркістан Мемлекеттік университеті» болып қаланған. 
1992 жылдың 31 қазан күні Түркия және Қазақстан Республикаларының Үкіметтері 
арасында қол қойылған келісім негізінде «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ–түрік университеті» деген атаумен Түркия және Қазақстан Республикаларының 
ортақ халықаралық мемлекетаралық университетіне айналды. 1993 жылдың 30 маусым 
күні Алматыда қол қойылған Ынтымақтастық келісім мен қрсымша жарғыға  сәйкес 
университеттің басқару қызметі Үкіметаралық Өкілетті Кеңестің құзыретіне беріліп, 
1994-1995 оқу жылынан бастап жаңа атаумен студент қабылдана бастады.     

• 2009 жылдың 22 қазан күні қол 
қойылып, 2012 жылдың 28 наурыз 
күні күшіне енген «Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ–түрік 
университеті қызметінің шарттары 
туралы» келісім мен Түркия 
және Қазақстан Республикалары 
ынтымақтастықты одан әрі дамыту 
ниетін тағы бір рет білдіріп, жоғары 
білім беру саласында университетке 
құқықтары мен жауапкершіліктерін 
нақтылауы, байланысты

Құқықтық мәртебесі
• Ахмет Ясауи университеті Қазақстан мен Түркия Республикаларының халықаралық 

дәрежеге ие ортақ мемлекеттік университеті болып табылады. Университет 
халықаралық мемлекетаралық трансшекаралық жоғары білім беру жүйесіндегі 
ынтымақтастықтың көрінісі болып  табылыды. 

• Қазіргі таңда әлемде мемлекетаралық дәрежеге ие университеттер саны санаулы 
ғана. Трансшекаралық жоғары білім беру жүйесі, негізінен жекеменшік жоғары 
оқу орындары тарапынан жүргізілуде. Жекеменшік мекемелер тарапынан ашылған 
халықаралық жоғары оқу орындары орналасқан елдердің ұлттық заңнамалары 
аясында білім беретін болса, ал мемлекеттердің екі жақты өзара келісімдері бойынша 
ашылған «мемлекетаралық университеттер» халықаралық құқық пен арнайы келісім– 
шеңберінде қызмет атқару дербес мекеме болып табылады.  

• Ахмет Ясауи университетінің құрылымын реттейтін «құрылуы туралы келісім мен қосымша 
Жарғы» Түркия Республикасы Мәжілісінде бекітіліп, Қазақстан Республикасы Мәжілісінде 
бекітілмегендіктен, университеттің өзіндік дамуына кері әсерін тигізіп, құқықтық тұрғыдан 
едеуір қиындықтарға әкеліп соқтырды.    

ТР президенті Абдулла Гүл және Нұрсұлтан 
Назарбаев ынтымақтастық хаттамасы қол қою рәсімі, 
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

• Өкілетті Кеңестегі қызметтік ауыс–
түйістен кейін 2009 жылдың 22 
қазан күні қол қойылып, екі елдің 
үкіметтері тарапынан бекітілген 
соң, 2012 жылдың 28 наурыз күні 
өз күшіне енген «Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ–түрік университеті 
қызметінің шарттары туралы» 
келісімге сай Тарап мемлекеттердің 
университетке қатысты құқық пен 
жауапкершіліктері нақтыланып, 
екі мемлекеттің құзырында 
университеттің дербес және  
халықаралық мәртебесі бекітілді. 

• Жаңа ынтымақтастық келісім негізінде құқықтық нормативтерге қатысты 
олқылықтардың орны толып, оқу ордамызда жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан 
негізгі мәселелер де өз шешімін тапты. «Құрылуы туралы» келісімде қаржы құжаттарға 
қол қою құқығы ҚР тарапынан тағайындалатын университет ректорына берілген 
болатын, ал Жаңа келісімге сәйкес бұл құқық университет ректоры мен ТР тарапынан 
тағайындалған ректор өкіліне (бірінші орынбасары) беріліп, әкімшілік–шаруашылық, 
қаржылық және академиялық мәселелерге қатысты кез келген шешім университет 
ректоры және ректор өкілі екіжақты ортақ қол қойған соң ғана күшіне енеді.

•  Уақыт ішінде пайда болған мәселелерге жарғыда шешім табылмағандықтан  жарғыға 
сайкес келмей іс-шаралар  орын алды. Жаңа келісім бойынша  жарғы дайындау және 
оған жарғыға өзгеріс  енгізу құзіреті Өкілетті Кеңеске берілді және қажеттіліктерге 
сәйкес жарғы қайтадан дайындалды.

• ҚР–ның Үкіметі 2001 жылдан бастап табыс салығы, кеден салығы және тұрғызылған 
құрылыстарға қосымша құн салығын салуды талап ете бастаған болатын. Жаңа келісім 
негізінде қосымша құн салығы мен кеден салығынан қайта босатылды.  

• Түркия тарапынан университетте әкімшілік қызмет атқару үшін келген Түркия 
Республикасының азаматтарына қызметтік виза алу кезінде пайда болатын қиындықтар 
Жаңа келісімге сәйкес жойылып, әкімшілік қызметкерлерге қажетті жеңілдіктер жасалды.   

• Қазақстан Республикасының заңнамасында университет қарамағында жұмыс істейтін 
аурухана туралы қарастырылмағандықтан Қазақстанда ашылған медицина факультеті 
клиника- диагностикалык орталық жұмыстарына қатысты мәселелер Жаңа келісімге 
енгізілген баптар негізінде өз шешімін тауып отыр.  

• Түркияда қашықтан білім беруге қатысты арнайы құқықтық реттсулер 
қарастырылмағандықтан, қашықтан білім беру бағдарламаларына қатысты мәселелер 
ТР Жоғары Білім Кеңесі Басшылығымен өткен ресми кездесулер нәтижесінде оң 
шешімін тауып отыр. Сөйтіп, магистратура бағдарламасына қатысты мәселелер 2007-
2008 оқу жылында, ал бакалавриат бағдарламасына қатысты мәселелер 2009 жылы 
шешілді. ТүрТЕП тарапынан жүргізіліп отырған қашықтан білім беруді Түркия 
Республикасында үйлестіру мәселесі жаңа келісімде қарастырылған.   

Ынтымақтастық хаттамасы қол қою рәсімі, 
22 қазан 2009
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Аккредитация, рейтинг және
сапа басқармасы департаменті

Басқар Κеңесі

/ 
Әкімшілік басқару департаменті

Басқару және қаржы істері жөнінден Төрағаға, Академиялық жөнінден Ректоратқа қарасты бөлімдер

Құрылымдық бірліктер арасында басқару иерархиясын білдіреді.

Халықаралық 
қатынастар җəне 

медицина 
саласы 

бойынша  
вице-президент

Оқу-әдістемелік 
ісі жөніндегі 

вице-президент

Ғылыми және 
инновациялық 
істер жөніндегі 
вице-президент 

Ұйымдастыру 
және 

әлеуметтік-
мәдени істер 

жөніндегі 
вице-президент

Даму және 
қаржыландыру 

жөніндегі 
вице-президент

 Өндірістік және 
шаруашылық 

істері жөніндегі 
вице-президент

Медициналық 
ғылым 

департаменті

Жөндеу және кұрделі
құрылыс бақылау департаменті

Ғылым және 
инновация 

департаменті

Әлеуметтік 
тәрбие 

департаменті
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Түркология 
ҒЗИ

Экология
ҒЗИ

Археология
ҒО

Өкілетті Кеңес

Төраға

Ректор

Ректор өкілі 
(бірінші орынбасары)

Университет Сенаты

Дайындық тіл 
үйрету

орталығы

 ТҮРТЕП 
зерттеу және 
қолданбалы 

орталығы 
(Түркия)

Жоғары оқудан 
кейінгі клиникалық 

оқу орталығы 
(Шымкент)

Клиника-диагности 
калық орталығы 

(Түркістан)

Шымкент 
клиникасы

Филология
факультеті

Өнер факультеті

Даму және 
қаржыландыру 
департаменті

Қаржы істері департаменті

Жаратылыстану 
факультеті

Инженерия 
факультеті

Түркістан кәсіби 
колледжі

Еуразия 
ғылыми-зерттеу 

институты

Mедицина 
факультеті

Гуманитарлық 
ғылымдар 
факультеті

Әлеуметтік 
ғылымдар 
факультеті

Медициналық 
ғылыми зерттеу 

институты

Жаратылыстану
ғылыми зерттеу 

институты

Басқару және қаржы істері 
координаторлығы / Жауапты 

хатшы (Түркия)

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің құрылымы
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

Мекеме құрылымы
• Университеттің басқару құрылымының негіздері халықаралық келісім мен Жарғыда 

белгіленген. Осыған орай әкімшілік–шаруашылық және академиялық бөлімдерді ашу 
және жою құзыреті  халықаралық келісім мен Жарғыға сәйкес Өкілетті Кеңеске берілген. 
2014-2015 оқу жылынан бастап, университеттің әкімшілік басқару төмендегіше белгіленді:   

Ең жоғары Шешім қабылданушы орган: Өкілетті Кеңес
• Университет, халықаралық келісімге сәйкес Түркия және Қазақстан Үкіметтері 

тарапынан жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер арасынан тағайындалған 10 
(он) мүшеден құрылған Өкілетті Кеңес тарапынан басқарылады. Кеңес мүшелерінің 
1 (біреуі) Түркия Республикасының Президенті тарапынан Өкілетті Кеңес Төрағасы 
болып, ал 1 (біреуі) Қазақстан Республикасының Үкіметі тарапынан Өкілетті Кеңес 
төрағасының орынбасары болып тағайындалады.        

• Өкілетті Кеңес мүшелерінің қызмет істеу мерзімдері 2012 жылдан бастап, жаңа келісім 
негізінде 7 (жеті) жылдан 5 (бес) жылға түсірілді.  

• 2008-2014 жылдар аралығында Түркия тарапынан 1 мүше ауысып, орнына 1 (бір) мүше 
жаңадан тағайындалса, Қазақстан тарапынан 6 (алты) мүше жаңадан тағайындалды.

1. Кесте Түркия тарапынан тағайындалған Өкілетті Кеңес мүшелері

Аты-жөні Тағайындалған 
уақыты

Мүше ретінде тағайындалған кезде атқарған 
қоғамдық қызметі

Проф. док. Осман Хората 08.03.2008
Өкілетті Кеңес төрағасы, АДТЙК Ататүрік Мәдениет 
Орталығы ( 2006-2012) Хажеттепе университетінің 
профессоры

Проф. док. Мұстафа Исен 04.04.2003 ТР Президенті аппаратының хатшысы (2007-2014) ТР 
Президенті Бас Кеңесшісі,Жоғары Білім Кеңесінің мүшесі

Проф. док. Мухиттин 
Шимшек 08.03.2008 Жоғары Білім Атқару Кеңесінің мүшесі

Наджи Ағбал 08.03.2008 ТР Қаржы Министрінің Бас кеңесшісі

Доц. док. Ибрахим Калын 16.04.2011
ТР Премьер-министрі кеңсесі басшылығының орынбасары 
(2012-2014) ТР Президенті аппаратының Бас хатшы 
орынбасары

2. Кесте Қазақстан тарапынан тағайындалған Өкілетті Кеңес мүшелері

Аты-жөні Тағайындалған 
уақыты

Мүше ретінде тағайындалған кезде атқарған 
қоғамдық қызметі

Проф. док. Тахир 
Балықбаев 31.12.2013 Өкілетті Кеңес төрағасының орынбасары, ҚР Білім және 

ғылым вице-министрі

Проф. док. Фатима 
Жақыпова 31.12.2013 ҚР Білім және ғылым министрлігі, ЖОО дан кейінгі білім 

беру департаментінің директоры

Проф. док. Серік Пірәлиев 11.06.2003 Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 
университетінің ректоры

Бибігүл Асылова 31.12.2013 ҚР Қаржы министрлігі Әлеметтіқ сала бюджеті 
департаментінің директоры   

Проф. док. Уәлихан 
Әбдібеков 24.05.2013 Ахмет Ясауи университетінің президенті
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Басқару органы: Ректорат
• Халықаралық келісімге сәйкес, университет ректоры (президенті) Қазақстан 

Республикасы тарапынан, ал ректор өкілі (бірінші вице-президент) Түркия 
Республикасы тарапынан тағайындалады.

• 2008-2014 жылдар аралығында ҚР тарапынан 2 ректор, ал ТР тарапынан 4 ректор өкілі 
(бірінші орынбасары) тағайындайындалды.

• 2008-2014 жылдар аралығында университет президенті ретінде проф. док. Лесбек 
Ташимов пен проф. док. Уәлихан Әбдібеков, ал ректор өкілі ретінде проф. док. Махир 
Накип, проф. док. Салих Айнұрал, проф. док. Муса Йылдыз және проф. док. Мехмет 
Куталмыш қызмет атқарды. Түркия Республикасы тарапынан тағайындалған ректор 
өкілдері белгілі себептерге байланысты белгіленген қызмет мерзімдері аяқталмай, 
негізгі қызметтеріне оралуға мәжбүр болған.   

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университеті
Өкілетті Кеңес мүшелері

Проф. док. Мехмет Куталмыш
Ректор өкілі

Проф. док. Уәлихан Әбдібеков
Ректор
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Тексеру комиссиясы
•	 Университет	Халықаралық келісімге	сәйкес, университеттің	әкімшілік-шаруашылық, 

қаржылық және академиялық жұмыстарын тексеру жұмыстары Өкілетті Кеңес 
тарапынан тағайындалатын, Тарап мемлекеттердің әрқайсысынан үш мүшеден, яғни 
алты мүшеден жасақталатын арнайы комиссия тарапынан іске асырылады. Жаңа 
ынтымақтастық келісімге сәйкес, қаржылық жұмыстарды тексерумен қатар 2012 
жылдан бастап академиялық жұмыстарды да тексеру қолға алынған болатын. Осыған 
байланысты Тарап мемлекеттер тарапынан 2 (екі) аудит маман тағайындалды.     

•	 Тексеру	есебіндегі	сын–пікірлер	Өкілетті	Кеңес	Басқарамасы тарапынан	мұқиятты	
түрде	тексерілді	және	кейбір	мәселелер	Түркия	және	Қазақстан	Республикаларының	
тиісті	құқықтық	органдарына	жіберілді.	 

Құрылымдық жүйенің қалыптасуы
• Университеттің халықаралық 

және дербес мәртебесіне сай жаңа 
ынтымақтастық келісім мен Жарғы 
негізінде қажетті регламенттер 
дайындалды және күшіне енді. 
Ешқандай келеңсіздікке жол 
бермеу мақсатында регламентте 
қарастырылмаған қандай да бір 
мәселе орын алған жағдайда, тарап 
мемлекеттердің ұлттық заңнамасы 
негізге алынатын болады.   

• Халықаралық келісімге сәйкес 
дайындалған жарғы, регламент 
және ережелерге сүйене отырып, 
университетімізде мықты әрі 
динамикалық  құрылымдық жүйе 
қалыптастырылған. Осыған орай 23 
регламент шығарылып, ректорат тарапынан осы мақсатта ережелер дайындалды.  

• Туындаған мәселелерді оңтайлы шешу мақсатында университеттің нормативті 
құқықтық құжаттарының түрлері мен категориялары 2014 жылы шыққан бұйрыққа 
сәйкес төмендегіше белгіленген; төменгі деңгейдегі нормативті құқықтық құжаттар 
жоғары деңгейдегі нормативті құқықтық құжаттармен, ал басқарушы органдарда 
қабылданған шешімдер университеттің нормативті құқықтық құжаттарымен сай келуі 
керек деген шешім қабылданды:

1. Жоғары деңгейлі негізгі нормативті құқықтық құжаттар
1.1. Халықаралық келісім 
1.2. Жарғы 
2. Төменгі деңгейлі нормативті құқықтық құжаттар
2.1. Регламент (Сенатта қабылданып, Өкілетті Кеңесте бекітілген нормативті 

құқықтық құжаттар)
2.2. Ереже-нұсқаулықтар (Сенатта қабылданған нормативті құқықтық құжаттар) 
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Университеттің кескін-келбетін айқындайтын таным белгілер  
• Университет бөлімшелері арасындағы өзара үйлесімділікті нығайту мақсатында 

2008 жылы Өкілетті Кеңес Басқарамасы тарапынан университет кескін-келбетін 
айқындауға қатысты нұсқаулық дайындалды. Осыған орай университет өз логотипін 
қайта белгілеп, 2009 жылдан бастап қолдана бастады. 

• Жаңа логотипте Ахмет Ясауи кесенесі және достық пен бейбітшіліктің символы 
саналатын қызғалдақ бейнеленіп, негізгі төрт түс қолданылған. Қызыл және көк 
түстерден тұратын білім алауы Қазақстан Республикасы мен Түркия Республикасының 
туларын бейнелеумен қатар, қазақ-түрік достығын да білдіреді.    

• Университеттің түркі мемлекеттер мен қауымдастықтар арасындағы тарихи 
тамырластықты нығайтып, ғылыми және мәдени байланыстары дамутыдың  алтын 
көпірі болуды көздеп, «Терең тарихтан – жарқын болашаққа!» сөзі оқу ордамыздың 
ұраны ретінде бекітілді.  

Стратегиялық басқару және жоспарлау
• Университеттің әкімшілік құрылымы мен қызметін күшейту мақсатында бөлімшелердің 

жауапкершіліктері мен міндеттері белгіленіп, бюрократияны мейлінше азайтатын, 
қаражатты тиімді әрі дұрыс пайдалануды көздеп, есеп бере алатын ашық басқару 
қалыптастыруды қолға алып отыр.

• Дәстүрлі жоспарлаудан арылып, стратегиялық жоспарлау негізіне сүйенетін басқару 
жүйесін қабылдадық. Осы мақсатта алғаш рет 2009-2013 жылдарға арналған 
стратегиялық жоспар қабылданды. Бұл жоспарда, университеттің жылдар бойы өз 
шешімін таппай келе жатқан құқықтық және инфрақұрылымдық мәселелерін шешуге, 
ішкі және сыртқы ұсыныс-талаптарға жауап пен есеп бере алатын стратегиялық 
басқару жүйесін орнатуға басымдылық беріліп отыр. Осыған орай бір қатар радикалды 
шешімдер қабылданып, университеттің құқықтық және материалдық-техникалық 
базаларына қатысты қажеттіліктеріне жауап бере алатын, ғылыми-зерттеу жұмыстары 
және әлеуметтік іс-шараларымен Қазақстандағы мақтан тұтар университет дәрежесіне 
жетіп отыр.      

• Ал, 2014-2018 жылдарға арналған Ахмет Ясауи университетінің Стратегиялық 
жоспарының негізгі мақсаты, осы тәжірибеге сүйене отырып, университеттің 
білім беру, ғылыми-зерттеу, қоғамдық қызмет беру және материалдық-техникалық 
базасының сапасын әлемдік стандартқа сәйкес теңдіру болып белгіленді. 

Ескі логотип Жаңа логотип



Б
Ө
Л
ІМ.

 БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ

 БІЛІМ БЕРУ ТІЛІ

 АКАДЕМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ 

 СТУДЕНТТЕР СТАТИСТИКАСЫ 

 ТҮЛЕКТЕР

 МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТТАР МЕН КВОТАЛАР

ОҚУ ҮДЕРІСІ2



30

 
2. ОҚУ ҮДЕРІСІ

Білім беру жүйесі
• Оқу ордамыз білім беру жұмыстарын күндізгі, сыртқы және қашықтықтан  білім беру  

(электрондық оқыту) жүйелеріне сай жүргізеді.  
• Сыртқы бөлімге студент қабылдау 2008-2009 оқу жылынан бастап, азайтыла 

бастады және бұл бағдарлама екі немесе үш жылдық колледжден кейін бакалавриат 
мамандығын алу бағдарламасы ретінде оқытыла басталды. Алдағы уақытта сырттай 
білім беру бағдарламасын толықтай қашықтықтан білім беру жүйесіне көшіру 
жоспарланып отыр.  

• Жаһандық білім беру құралы ретінде күн 
өткен сайын үлкен сұранысқа ие болып 
отырған «Қашықтықтан(электронды) 
оқыту» бағдарламасы Түркияда алғаш рет 
2002-2003 оқу жылында университетімізде 
«Түрік тілінде қашықтықтан оқыту 
бағдарламалары» (ТүрТЕП) атауымен 
қолданыла бастады. Ал, 2014-2015 оқу 
жылынан бастап, Қазақстанда үш бағдарлама бойынша «Қазақ тілінде қашықтықтан 
оқыту» жүйесі жұмыс істей бастады. 

• ТүрТЕП-тің технологиялық базасы 2010 жылы Стамбұл қаласынан Анкара қаласына 
көшіріліп, технологиялық базасы үш есеге кеңейтілді. Бағдарламаның Студенттерге 
қатысты ақпараттар, дерекқор (база данных), Adobe Connect және бағдарламалау 
(Программирование) серверлері виртуалды етіп жасалып, бағдарлама ешқандай 
қателеспей, үш есе жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Серверлер жалғанған ғаламтор 
желісінің жұмыс істеу жылдамдығы 200 Mbps көтерілді. Серверлердің барлығы 
ғаламтор желісінен келетін қауіптерге қарсы Sonicwall атты ақпарат қауіпсіздігін 
қорғайтын бағдарламамен қорғалған.

• Алдағы уаөытта ортақ диплом мен қлс негізгі сала және жанама сала бағдарламаларыдың 
бастатылуы жоспарланып отыр.
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Білім беру тілі
• Университетіміздің білім беру жүйесі негізінен қазақ және түрік тілдерінде, ал  кей 

мамандықтар орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Түркия Республикасынан 
және өзге де түркі тілдес мемлекеттер мен туыстас қауымдастықтардан келген 
студенттер бір жыл Дайындық тіл үйрету орталығында түрік және қазақ тілдерін, ал 
қазақ тілін немесе түрік тілін білетін студенттер орыс /ағылшын тілдерін үйренеді.   

• 2013-2014 оқу жылынан бастап, Өкілетті Кеңестің 12.01.2014 күнгі шешімімен 
Түркия Республикасының квотасымен білім алғысы келген студенттер де Дайындық 
тіл үйрету орталығында бір жыл тіл үйренуге міндетті болып, осылайша қабылданған 
студенттердің 75 пайызына түрік- ағлышын тілдерін үйрену мүмкіндігі жасалып, тіл 
үйретуге қатысты мәселелерді шешу жолдары да қарастырылды.  

• Студенттерге түрік тілін жоғары деңгейде үйрету мақсатында заманауи тіл оқыту 
методикаларына сүйене отырып, дайындалған Türkçe Öğreniyorum оқулығы 2011-
2012 оқу жылынан бастап студенттерге ақысыз таратыла бастады. 2014-2015 оқу 
жылында жаңа оқулық шығару жоспарланып отыр. Сол секілді 2014 жылы «Қазақ 
тілін үйренеміз» атты  оқулық та жазылды.

• Тіл үйретуді жеделдетіп дамыту үшін Түркия тарапынан тағайындалатын түрік және 
ағылшын тілі пәндері оқытушыларының саны да едеуір артып отыр.

Академиялық құрылым 
• Өз жұмысын 1991 жылы 6 факультеттегі 332 студентке білім берумен бастаған оқу 

ордамыздың студенттер саны ортақ университет мәртебесіне ие болған 1993-1994 оқу 
жылында 1521-ге жетті.   

• 1993 жылы Шымкент, ал 1999 жылы Тараз қалаларындағы жабылу қаупі алдында тұрған 
университеттер Ахмет Ясауи университетінің қарамағына өткен соң, университетіміз 
алты бөлек мекенде орналасқан, 31-мың студенті бар үлкен мекемеге айналды.  

• Ал, 2009 жылы Қазақстан Республикасы Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан 
Медициналық Академиясын жауып, студенттер оқуларын бітіргенше университетімізде 
жалғастыруға қатысты шешім қабылдады. 



32

САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

• 2008-2009 оқу жылынан бастап, университеттің бәсекелестік қабілетін арттыру 
мақсатында Түркістан мен Кентау қалаларынан өзге жердегі бөлімшелер Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қарамағына тапсырылды. Осыған 
орай Шымкент және Тараз институттарына Ахмет Ясауи университеті атынан студент 
қабылдау тоқтатылып, аталмыш бөлімшелерді министрлікке өткізу жұмыстары 
19.12.2012 күні аяқталды.

• 2014-2015 оқу жылында факультеттер қайта реттеліп, қашықтықтан оқыту және 
сыртқы бөлім факультеттері жабылды. Сырттай және қашықтықтан оқытудың Зерттеу 
және қолданбалы орталықтар арқылы жүгізілуге бастады.

• Қазіргі таңда университетіміздің 7 факультеті мен 1 колледжінде 9 арнайы орта білім, 
54 бакалавриат, 30 магистратура және 11 докторантура бағдарламалары бойынша 
білім беру жұмыстары жүргізілуде.

• Сыртқы бөлімде 32 бакалавриат және 4 арнайы орта білім бағдарламасы бойынша, 
ал қашықтықтан оқытуда, арнайы орта білім, 4 бакалавриат және 11 магистратура 
бағдарламасы бойынша білім беруде. 

• Сырттай және қашықтан оқыту жұмыстары Қазақстанда сыртқы бөлім және қашықтықтан 
оқыту орталығы тарапынан, ал Түркияда ТүрТЕП тарапынан үйлестірілуде.

3. Кесте  2008-2014 жж. факультет, колледж бағдарламаларының статистикасы (күндізгі бөлім)

Атауы 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Факультет 13 12 16 17 16 11 7

Колледж 1 1 1 1 1 1 1

1. Диаграмма  2008-2014 жж. факультет, колледж бағдарламаларының статистикасы (күндізгі бөлім)

Факультет
Колледж
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4. Кесте  2008-2014 жж. колледж, магистратура және докторантура  бағдарламаларының статистикасы

Атауы 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Колледж 
(арнайы орта білім) 3 4 4 4 4 9 9

Магистратура 24 24 29 29 30 30 30

Докторантура  0 3 11 11 11 11 11

2. Диаграмма 2008-2014 колледж, магистратура және докторантура бағдарламаларының статистикасы

колледж
магистратура 
докторантура 
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5. Кесте  2008-2014 жж. бакалавриат бағдарламалары статистикасы(күндізгі бөлім)

Атауы 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Бакалавриат 64 64 61 62 57 56 54

3. Диаграмма 2008-2014 жж. бакалавриат бағдарламалары статистикасы(күндізгі бөлім)

Бакалавриат
бағдарламасы 
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6. Кесте 2008-2014 жж. қашықтықтан оқыту бағдарламаламалары статистикасы

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Арнайы орта білім 1 1 1 1 1 1 1

Бакалавриат 3 3 3 4 4 4 4

Магистратура 7 7 7 7 7 9 11

Барлығы 11 11 11 12 12 14 16

4. Диаграмма 2008-2014 жж. қашықтықтан оқыту бағдарламалары статистикасы

Бакалавриат
бағдарламасы 
Бакалавриат 
Магистратура
Барлығы

Студенттер статистикасы 
• Ахмет Ясауи университетінің 7 факультеті мен 1 колледжінде 2013-2014 оқу жылынан 

бастап, негізінен Түркия мен Қазақстаннан және әлемнің 14 елі мен 33 туыстас 
қауымдастықтан келген  14  мыңға жуық студент білім алуда.

• Оқу ордамыздың білім беру сапасын көтеру мақсатында 2008 жылғы Өкілетті Кеңестің 
31-мәжілісінде сыртқы бөлімге студент қабылдауды 50 пайыз азайтуға қатысты 
шешім қабылданып, жыл сайын студент қабылдау азайтылып отырған. Нәтижесінде, 
2008 жылы күндізгі және сыртқы бөлімдерде білім алған студенттер саны шамалас 
болғанымен, 2013-2014 оқу жылында сыртқы бөлімде оқитын студенттердің саны 
күндізгі бөлімде оқитын студенттер санының 1/3-не дейін азайған
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7. Кесте Күндізгі, сыртқы және қашықтықтан оқыту бөлімдерінің студенттер саны

Студент саны 2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

Күндізгі бөлім: 
Бакалавриат 15.599 15.792 15.466 11.760 10.502 8.314 7.119 5.620 5.596

Сыртқы бөлім: 
Бакалавриат 11.255 11.403 12.265 10.288 8.138 6.354 4.883 2.910 1.930

Қашықтықтан 
оқыту 883 1.661 2.353 2.186 2.276 2.833 3.699 4.340 5.274

5. диаграмма күндізгі, сыртқы және қашықтықтан оқыту бөлімдерінің студенттер саны

Күндізгі бөлім:
Бакалавриат
Сыртқы бөлім:
Бакалавриат
Қашықтықтан
оқыту 
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

8. Кесте Қашықтықтан (ТүрТЕП) білім алған жалпы студент саны

Семестрлер Жалпы студент саны

2008-2009 күзгі 1937

2008-2009 көктемгі 1822

2009-2010 күзгі 1921

2009-2010 көктемгі 1998

2010-2011 күзгі 2576

2010-2011 көктемгі 2724

2011-2012 күзгі 3699

2011-2012 көктемгі 3667

2012-2013 күзгі 4189

2012-2013 көктемгі 4369

2013-2014 күзгі 5284

2013-2014 көктемгі 5310

6. Диаграмма Қашықтықтан (ТүрТЕП) білім алған жалпы студент саны

Жалпы 
студент саны
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

9. Кесте Қашықтықтан (ТүрТЕП) оқытуға қабылданған студенттер саны

Семестр  қабылданған студенттер 
саны

2008-2009 күзгі 692

2008-2009 көктемгі 310

2009-2010 күзгі 554

2009-2010 көктемгі 379

2010-2011 күзгі 998

2010-2011 көктемгі 631

2011-2012 күзгі 1459

2011-2012 көктемгі 1007

2012-2013 күзгі 1336

2012-2013 көктемгі 1111

2013-2014 күзгі 2006

2013-2014 көктемгі 1320

7. Диаграмма Қашықтықтан (ТүрТЕП) оқытуға қабылданған студенттер саныGrafik 7. Uzaktan Eği�m (TÜRTEP) Öğrenci Sayıları 

қабылданған
студенттер
саны
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

10. Кесте Мемлекеттерге шаққанда студенттер саны

Мемлекеті  2005-
2006

 2006-
2007

 2007-
2008

 2008-
2009

 2009-
2010

 2010-
2011

 2011-
2012

 2012-
2013

 2013-
2014

Қазақстан 
(күндізгі бөлім) 14.996 14.991 14.060 10.136 10.237 6.961 6.102 5.571 5.596

Қазақстан 
(Сыртқы бөлім) 11.255 11.403 12.265 10.288 7.817 6.354 4.883 2.910 1.930

Түркия
(күндізгі бөлім) 352 268 358 422 389 377 338 239 159

Түркия 
(Қашықтықтан 
білім беру-
ТүрТЕП)

883 1.661 2.353 2.186 2.276 2.833 3.699 4.340 5.274

Басқа түркі 
мемлекеттер 
және туыстас 
қауымдастықтар 
(күндізгі бөлім)

632 530 207 1.294 1.085 976 679 969 644

Барлығы 28.118 28.856 30.064 23.649 21.804 17.501 15701 14.029 13.603

8. Диаграмма Мемлекеттерге шаққанда студенттер саны

 (

 (

 (

 (

 )

 )

 )

  - )

   
  

(  )
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

11. Кесте Қазақстаннан тыс түркі мемлекеттер мен туыстас қауымдастықтардан келген студенттер саны

Мемлекет  2009-
2010

 2010-
2011

 2011-
2012

 2012-
2013

 2013-
2014

Түркия 389 377 352 239 159

Қытай 91 72 82 46 36

Моңғолия 50 84 84 51 28

Түркіменстан 175 170 207 258 201

Қырғызстан 67 44 44 90 115

Өзбекстан 67 74 81 89 62

Қарақалпақстан 24 20 20 19 26

Болгария - - - 2 2

Әзірбайжан 27 18 24 39 46

Македония 6 4 4 4 5

Сирия 1 - - 4 7

Ауғанстан - - - 4 8

Алтай өлкесі (Ресей) 15 10 10 2 1

Башқұртстан (Ресей) 13 11 11 6 6

Дағыстан (Ресей) 26 19 19 19 23

Кабардин –Балқар 3 4 4 6 5

Қарашай-Черкес 
(Ресей) 5 5 5 1 4

Саха/Якутия (Ресей) 13 4 4 13 14

Сібір (Ресей) 11 10 10 6 6

Татарстан (Ресей) 10 7 7 8 3

Тыва  (Ресей) 22 19 19 21 33

Хакасия  (Ресей) 6 - 4 4 5

Шешенстан  (Ресей) - - - - 1

Молдова (Гагауыз) 6 - 2 2 1

Тәжікстан 1 1 1 1 1

Барлығы 1042 954 995 935 802
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

Түлектер
• Университетімізді  1995-2013 жылдары аралығында 69.311 түлек бітіріп шықты.

12. Кесте 2008-2013 жылдар аралығында бітірген түлектер саны

Оқу жылы
Күндізгі бөлім Сыртқы 

бөлім Қашықтықтан оқыту Жалпы 
түлек 
саныБакалавриат Магистратура Докторантура Бакалавриат Колледж Бакалавриат Магистратура

2008–2009 3.306 244 - 3.319 18 155 184 7.226

2009–2010 3.172 236 4 3.273 16 141 282 7.124

2010–2011 3.135 245 23 2.385 9 165 412 6.374

2011–2012 1.342 264 45 2.093 23 138 769 4.674

2012–2013 1.209 287 69 1.245 27 136 1.065 4.038

Жалпы 12.164 1.276 141 12.315 93 735 2.712 29.436

 

 

9.	Диаграмма 2008-2013 жылдар аралығында бітірген түлектер саны 
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

Мемлекеттік гранттар мен квоталар
• Қазақстан Республикасы тарапынан бөлінетін ағымдық бюджет мөлшері мемлекеттік 

грант негізінде оқитын студенттер санына қарай белгіленеді, ал Түркия Республикасы 
тарапынан бөлінетін ағымдық бюджет мөлшері Өкілетті Кеңес тарапынан белгіленген 
квота санына қарай белгіленеді.    

• Мемлекеттік грант иегерлері (ҚР азаматы) бакалавриат және магистратура-
докторантура бағдарламалары бойынша ақысыз білім алып, белгілі мөлшерде 
шәкіртақы алады. Ал бұдан басқа студенттің жылдық шығыны ағымдық бюджет үлесі 
ретінде университет бюджетіне аударылады.  Квота дегеніміз – ҚР Республикасы 
тарапынан белгіленген бір студенттің жылдық шығынын білдіреді. Квота негізінде 
оқитын студенттер үлгеріміжоғары болған жағдайда оқу ақысын төлемейді. 

• 9-10 мамыр 2008 жылғы Өкілетті Кеңестің 31- мәжілісінде (шешім №5.3) қабылданған 
шешіммен алғаш рет магистратура-докторатура бағдарламалары үшін де Түркия 
тарапынан квота бөліне бастады.

13. Кесте Қазақстан тарапынан бөлінген грант негізінде оқып жатқан студенттер саны

 2008-
2009

 2009-
2010

 2010-
2011

 2011-
2012

 2012-
2013

ҚР Гранты 2.955 3.784 3.313 2.473 2.714

14. Кесте Түркия Республикасы тарапынан бөлінген квота саны

 2008-
2009

 2009-
2010

 2010-
2011

 2011-
2012

 2012-
2013

 2013-
2014

 2014-
2015

Бакалавриат 150 110 165 200 250 280 411

Магистратура 30 20 30 40 50 50 50

Докторантура - - 10 20 20 10 10

10. Диаграмма Түркия Республикасы тарапынан бөлінген квота саны

Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
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 ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР МЕН ӘКІМШІЛІК 
   ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ САНЫ

 ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАРДЫ ЖЕТІЛДІРУ

 КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

3АДАМ РЕСУРСТАРЫ
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3. АДАМ РЕСУРСТАРЫ

Оқытушы-профессорлар мен әкімшілік-шаруашылық бөлім 
қызметкерлерінің саны  

• Университетте 2013-2014 оқу жылынан бастап, 880 оқытушы-профессор және 963 
әкімшілік-шаруашылық бөлім қызметкерлері жұмыс істеуде. Ал, Түркияда орналасқан 
бөлімшелерде қызмет атқаратын қызметкерлер саны  2013-2014 оқу жылынан бастап 
45 адамды құрап отыр.

• Университетте қызмет атқаратын 880 оқытушы-профессордың 44-і, ал 963 әкімшілік-
шаруашылық бөлім қызметкерінің 14-і Түркия Республикасының азаматтары.

 15. Кесте Оқытушы-профессорлар саны

 2006-
2007

 2007-
2008

 2008–
2009

 2009–
2010

 2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

Проф. док. 88 126 110 99 99 77 107 82

Доц. док., 
Док., 
Кандидаттар

519 637 388 234 257 209 332 255

Оқытушылар 1.238 1.116 1.297 1.275 981 725 467 543

Барлығы 1.845 1.879 1.795 1.608 1.337 1.011 906 880

11. Диаграмма Оқытушы-профессорлар саны

Проф. док.

Доц. док.,

Док.,

Барлығы
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

16. Кесте Әкімшілік-шаруашылық бөлім қызметкерлерінің саны

 2006-
2007

 2007-
2008

 2008–
2009

 2009–
2010

 2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

Жалпы 
саны 1.739 1.816 918 1.086 1.032 939 882 963

12. Диаграмма Әкімшілік-шаруашылық бөлім қызметкерлерінің саны 

Әкімшілік-
шаруашылық
бөлім
қызметкерлерінің
саны

• Әр оқытушы басына шаққандағы студент саны 2008 жылы 16 болса, 2012-2013 жылы 
10,5 болған.

17. Кесте Әр оқытушы басына шаққандағы студент саны

 2008–2009  2009–2010  2010–2011  2011–2012  2012–2013

16 12 10 11 10,5

• 2008-2014 оқу жылдарында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті мамандар 
даярлауға басымдылық танытылып, осы мақсатта Түркия және Қазақстанда шәкіртақы 
тағайындалды. Түркиядан қысқа және ұзақ мерзімге келетін оқытушы-профессорлар 
тартуға басымдылық берілді. 
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

18. Кесте Қазақстанда қызмет атқарған түркиялық ОПҚ 

 2006- 
2007

 2007- 
2008

 2008– 
2009

 2009– 
2010

 2010– 
2011

 2011–
2012

 2012–
2013

 2013–
2014

Проф. док. 0 8 6 3 3 2 2 4

Доц. док., 
Док., 
Кандидаттар

0 13 13 17 19 13 13 16

Оқытушылар 10 9 13 12 12 10 11 24

Барлығы 10 30 32 32 34 25 26 44

13. Диаграмма Қазақстанда қызмет атқарған түркиялық ОПҚ

Проф. док.
Ғ. К., докторлар, 
доценттер 
Оқытушылар 
Барлығы
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

19. Кесте Қазақстанда қызмет атқарған түркиялық әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметкерлері

 2006- 
2007

 2007- 
2008

 2008– 
2009

 2009– 
2010

 2010– 
2011

 2011–
2012

 2012–
2013

 2013–
2014

Түркиялық 
әкімшілік-
шаруашылық 
қызметкерлері 

- 9 9 12 10 11 14 14

14. Диаграмма Қазақстанда қызмет атқарған түркиялық әкімшілік-шаруашылық бөлімінің қызметкерлері

Түркиялық әкімшілік-
шаруашылық 
қызметкерлері 
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

20. Кесте  ТР-дағы бөлімшелерде жұмыс істейтін қызметкерлер саны

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Өкілетті Кеңес 
Басқарамасы 24 23 25 26 24 22 25

ТүрТЕП 32 34 32 27 25 21 23

Барлығы 56 57 57 53 49 43 48

15. Диаграмма ТР-дағы бөлімшелерде жұмыс істейтін қызметкерлер саны

Өкілетті Кеңес 
Басқарамасы

ТүрТЕП

Барлығы 

Оқытушы-профессорларды жетілдіру
• Оқытушы-профессорлар бағдарламасы аясында Түркияның алдыңғы қатарлы 

университеттерімен екіжақты ынтымақтастық келісім жасалып, Түркиядағы жоғары 
оқу орындарында магистратура, докторантура және кәсіби біліктілікті арттыруға 
бөлінетін орындар көбейтілді. Түркияда білім алып жүрген білімгерлермен міндетті 
қызмет ету келісіміне қойылып, білімгерлердің белгіленген мерзім аралығында 
өзге мекемелерде қызмет етулеріне тосқауыл қойылды. 2014-2015 оқу жылынан 
бастап магистратура бағдарламасы бойынша білімгер қабылдау қысқартылып, тек 
докторантура бағдарламасы бойынша студент қабылданатын болды.      

• Өкілетті Кеңес Басқарамасы тарапынан берілетін шәкіртақы көлемі магистранттар 
үшін 1.270 ТЛ, ал докторанттармен кәсібі біліктілік арттыну үшін 1.420 ТЛ болып 
белгіленді.
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

21. Кесте Университет атынан Түркияда білім алып жатқан магистранттар мен докторанттар саны 

Магистратура Докторантура Біліктілік 
арттыру Қабылданғаны Бітіргені Бітірмеген Барлығы Қабылданғаны Бітір гені Бітірмеген Барлығы 

2009-2010 3 3 5 5 4

2010-2011 12 1 14 11 2 14 4

2011-2012 - 6 8 3 1 16 -

2012-2013 4 4 8 7 1 22 3

2013-2014 3 1 3 7 3 3 22 -

2014-2015 - 7 7 29 2

Барлығы 22 11 4 7 36 4 3 29 13

16. Диаграмма Университет атынан Түркияда білім алып жатқан білімгердер саны
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• Университетте сұранысқа ие мамандықтар бойынша маман даярлау мақсатында 
Өкілетті Кеңестің 9-10 мамыр 2008 жылғы 31- мәжілісінің (шешім № 5) шешімімен 
алғаш рет магистратура мен докторантура бағдарламалары үшін Түркия квотасы 
бөлініп, шәкіртақы беріле бастады.
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

22. Кесте ТР-ның магистратура-докторантура бағдарламасы бойынша квотасы

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Магистратура 30 20 30 40 50 50 50

Докторантура - - 10 20 20 10 10

17. Диаграмма ТР-ның магистратура-докторантура бағдарламасы бойынша квотасы

 

Кәсіби біліктілікті арттыру 
• Оқытушы-профессорлар мен әкімшілік-шаруашылық бөлімі қызметкерлерінің 

кәсіби біліктілігін арттыру мақсатында семинарларға, конференцияларға, ғылыми 
басқосуларға және білікті арттыру семинарларына қатысуларына үздіксіз қолдау 
көрсетілуде. Осы орайда ынтымақтастық келісімдер жасалған университеттерге 
біліктілік көтеру үшін көптеген оқытушы-профессорлар мен әкімшілік-шаруашылық 
бөлімі қызметкерлері жіберілді.   

• Университет мамандарына қазақ және түрік тілдерін үйрету мақсатында Қазақстанда 
жүйелі түрде тіл курстары оқытылады, ал 2010-2011 оқу жылынан бастап, жыл сайын 
академиялық және әкімшілік-шаруашылық бөлімінің 20 қызметкері жаз айларында 1 
ай мерзімге Хажеттепе университетінің Түрік тілін оқыту орталығында тіл ұстартуға 
жіберіле бастады. 

• Мұнымен қатар, басшылық бөлімінің бір қатар қызметкерлері Өкілетті Кеңес 
Басқармасы тарапынан зерттеу жүргізу, семинар беру және курс оқу үшін Түркияға 
шақырылды.
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

23. Кесте Өкілетті Кеңес Басқарамасы тарапынан Түркияға шақырылған қызметкерлер саны 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Біліктілік арттыруға келген 
қызметкерлер 24 15 5 29 17 13 4 

Түрік тілі курсы үшін 
келген қызметкерлер 24 - - - 20 21 20

18. Диаграмма Өкілетті Кеңес Басқарамасы тарапынан Түркияға шақырылған қызметкерлер саны
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4. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ

Зерттеу орталықтары (институттары) 
• Университетте оқу процесімен қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін 

ашылған 6 зерттеу институты жұмыс істеуде. Бұл институттарда жобалар жасалынып, 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Зерттеу институттары Қазақстанның білім, 
ғылыми, мәдени, әлеуметтік және экономикалық мәселелері бойынша жұмыстар 
жасап, қорытындысын тиісті мекемелерге жібереді. 

24. Кесте Зерттеу институттары

Атауы Ашылған уақыты Қызметкерлер саны

Экологиялық зерттеу  институты 01.09.2001 9

Түркология ғылыми-зерттеу  
институты 01.09.2001 16

Мұражай және археологиялық 
зерттеулер институты 01.09.2001 2

Еуразия  ғылыми зерттеу институты 
(Алматы) 06.11.2009 7

Медициналық ғылыми зерттеу 
институты 01.09.2014 -

Жаратылыстану ғылыми зерттеу 
институты 01.09.2014 -

Мұражай және археологиялық зерттеулер институты қазба жұмыстары
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

Ғылыми жарияланымдар 
• Импакт-факторлы журналдарда (Thomson Reuters ve Scopus) жарияланған мақалалар 

саны 2008 жылы 6 ғана болса, 2013 жылдың соңында бұл көрсеткіш   49-ға жетіп 
отыр. Ал ұлттық журналдарда жарияланған мақалалар саны 4.860 құрап отыр.   

• Университеттің халықаралық ғылыми жарияланымдарын арттыру мақсатында 2012 
жылдан бастап импакт-факторлы журналдарда мақаласы жарияланған оқытушыларға 
500 доллар көлемінде ынталандыру сыйақысын беру туралы шешім қабылданды. 
Оқытушылардың халықаралық конференцияларға қатысуын қолдау мақсатында 
2012-2013 оқу жылынан бастап Өкілетті Кеңес Басқарамасы тарапынан жыл сайын 
бюджетке қосымша 150 мың АҚШ доллары бөліне бастады. 

• 2008-2013 жылдары аралығында 250 оқулық пен 303 ғылыми кітап жарық көрді.
• Өкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан жылда төрт саны шығарылатын bilig (Түркі 

дүниесінің әлеуметтік ғылымдар) журналы 2008 жылдан бастап SSCI тарапынан 
индекстеле бастады. 

• Өкілетті Кеңес Басқармасы түркі мемлекеттер мен осы аймаққа қатысты мамандардың 
ғылыми-зерттеу есептері мен кітаптарын жарыққа шығаруда.
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25. Кесте Ғылыми мақалалар

Жарияланған жері 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Халықаралық журналдарда 
жарияланған мақалалар 24 19 45 29 61 178

Т ТМД елдерінде жарияланған 
мақалалар 129 110 139 87 149 714

Республиқалық журналдарда 
жарияланған мақалалар 817 940 1.205 888 1.010 4.860

Барлығы 970 1.069 1.395 1.010 1.239 5.801

26. Кесте Ғылыми жарияланымдар

Ғылыми-зерттеу жұмыстары 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Ғылыми баспалар 23 30 44 53

ТМД елдеріндегі 
конференцияларда оқылған 
баяндамалар

909 855 58 205

Шетелдегі конференцияларда 
оқылған баяндамалар 107 125 120 105

Республиқалық  
конференциялар 890 841 930 938

Шетелдік журналдарда 
жарияланған мақалалар 157 148 164 303

ҚР Білім  және  ғылым 
министрлігінің журналдарында 
жарияланған мақалалар саны

1.119 1.034 1.067 1.046

Импакт-факторлы журналдарда 
жарияланған мақалалар  6 6 19 49

Патенттер саны 18 16 15 13

Барлығы 970 1.069 1.389 1.004

Тәуелсіздіктің 20. Жылдығында Түркі Мемлекеттері халықаралық конференция
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

19. Диаграмма Ғылыми мақала саны

 
 
 

  
 

 
 
 

20. Диаграмма Ғылыми жарияланымдар 

 
-   

   
    

  
  

  
 

 
  

 
  

  

 

-  

Ғылыми басқосулар 
• Университетте халықаралық ғылыми басқосулар ұйымдастыруды және Қазақстаннан 

тыс халықаралық басқосуларға университет қызметкерлерінің қатысуын қолдау 
мақсатында 2012-2013 оқу жылынан бастап Өкілетті Кеңес Басқармасының 
бюджетінен жыл сайын 150 мың АҚШ доллары көлемінде қосымша қаражат 
бөлінуде. Университет қызметкерлерінің республиқалық және халықаралық ғылыми 
басқосуларға, конгрестерге, конференцияларға және семинарларға қатысуларына  
қолдау жасалынып, соңғы жылдары көптеген оқытушыларымыз шетелге жіберілді. 
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27. Кесте Университетте ұйымдастырылған ғылыми басқосулар саны

Жылдар Конференция Конгресс Симпозиум Семинар Барлығы 

2009-2010 6 1 1 - 8

2010-2011 9 1 1 - 8

2011-2012 6 - 1 2 9

2012-2013 7 1 - 6 14

Барлығы 28 3 3 8 39

Ғылыми жобалар
• Университетте ғылыми жобаларға қолдау көрсету мақсатында Ғылыми жобаларды 

тіркеу офисі ашылды. Өкілетті Кеңес Басқармасы бюджетінен ғылыми жобаларға 
қолдау көрсету мақсатында 2013-2014 оқу жылынан бастап, 500.000 АҚШ доллары 
көлемінде қаражат бөліне бастады. Бұдан басқа  Қазақстан Республиқасы есебінен 
университетімізде белгілі ғылыми жобалар жүргізілуде. Университетте академиялық  
бөлімдердің тұрақты ғылыми  жоба дайындау және ғылыми еңбек шығаруын арттыру 
мақсатында семинарлар өткізілуде.

• 2010 жылдан бастап 9 сала және 41тақырып бойынша ғылыми жоба тақырыбы 
белгіленді. Осы орайда Ресей Медицина Академиясының қан тамырлары хирургиялық 
орталығы мен Ресей Ғылым Академиясының П.П. Ширшов атындағы «Мұхиттану» 
институтымен бірлесе ортақ ғылыми жобалар жүргізіле бастады.  

• Университетіміз халықаралық Темпус бағдарламасының жобаларына қатысып, 
кеңесшілік қызметін бере бастады.

• Түркология ғылыми-зерттеу институты дайындаған «Дінтану» оқулығы ҚР Үкіметі 
тарапынан бекітіліп, Қазақстандағы бүкіл дінтану мамандықтарында пән оқулығы 
ретінде оқытыла бастады.   

• Өкілетті Кеңес Басқармасы тарапынан жүргізілген түрік әдебиетінің «википедиасы» 
болып табылатын «Түрік әдебиетінің тұлғалары сөздігі» атты жобасы негізінде ежелден 
20-ғасырға дейінгі түрік әдебиетіне елеулі үлес қосқан ақындар мен жазушылардың 
өмірбаян ұғымына заманауи өмірбаянға негізделіп дайындалып, ғаламтор желісі 
арқылы бүкіл әлемге ұсынылып отыр.   (www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com).

28. Кесте  ҚР Үкіметінің бюджеті есебінен атқарылған жобалар саны

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Жобалар 9 8 4 9 13 14
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5.АККРЕДИТАЦИЯ, 
ЖӘНЕ САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

• Университетте 2008 жылы халықаралық аккредитация және болон үдерісі шеңберінде 
тұрақты сапа менеджменті жүйесін қалыптастыру мақсатында Аккредитация, рейтинг 
және сапа басқармасы, мұнымен қатар  Болон үдерісі және академиялық ұтқырлық 
орталығы ашылды.  

• 2010 жылдың 16-18 қыркүйек күндері Италияның Болон университетінде Университеттердің 
Ұлы Хартиясы келісім–шартына қол қойған университетіміз Болон үдерісіне қосылды. 
Осыдан кейін 2011 жылы бағдарламалар толықтай Болон үдерісі талаптары бойынша қайта 
реттеліп, ECTS жүйесіне 
сәйкестендірілді. Осылайша 
академиялық ұтқырлықтың 
дамуы мүмкін болды.

• 04.05.2013 жылы Білім са-
пасын қамтамасызданды-
ру тәуелсіз қазақстандық 
Агенттігі университеттің 
сапасы мен оқыту жүй-
есінің Болон үдерісіне сай 
келетіндігін растап, уни-
верситетімізге институци-
оналдық аккредитациядан 
өткендігі туралы  сертифи-
кат берді. 

• 2013 жылы ҚР-нда аккредитация жүргізуге құзіретті деп танылған БСКА мен 30 
мамандықтың аккредитациясы үшін 18 айлық мерзімді қамтидың келісім шартқа 
қол қойылды. 21.02.2014-21.03.2014 күндері аралығында жүргізілген аккредитация 
барысында барлық 30 мамандық аккредитациядан өтті. 

• Университетте оқытудың  барлық деңгейлерінде ҚР Білім және ғылым министірлігі 
бекітген оқу бағдарламалары негізге алынған еді, 2012 жылы күшіне енген Жаңа келісім 
мен  халықаралық стандарттарға сай түрде білім беру үдерісін жүргізу құқығына 
ие болды. Осы орайда әлемнің QS рейтингі бойынша алғашқы 100-дік қатарынан 
кірген университеттердің бағдарламалары сараптамадан өтіп, университеттің 
бағдарламалары қайта жасалды.   

• Болон үдерісінің талаптарына сәйкес мекемелердің, ұйымдардың және жеке 
тұлғалардың білімдерін, біліктіліктерін, кәсіби дағдыларын көтеру мақсатында 
Үздіксіз білім беру институты ашылды (LLL). 

• Студенттердің қанағат деңгейін бағалау дәрежесі 2010 жылы 46.3 пайызды құраса, бұл 
көрсеткіш 2012 жылы 58.4 пайызға жоғарылады.
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6. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР

Ынтымақтастық келісімдер
• Халықаралық / Мемлекетаралық мәртебеге ие Ахмет  Ясауи университеті –

халықаралық қатынастарды ең жоғары деңгейде атқарып келе жатқан бірден-бір 
жоғары оқу орны.  Осы ұтқырлықты одан әрі дамыту, әсіресе ТР- дан тыс шетелдік 
оқытушы-профессорлардың санын арттыру біздің басты мақсаттарымыздан бірі.

• Университетіміз негізінен Түркия мен Қазақстандағы және әлемдегі басқа да 
университеттермен ынтымақтастық келісімдер жасасып, осы бағытта белсенді жұмыс 
жасауға көп көңіл бөліп келуде. Осы мақсатта әлемнің (Ресей, Қытай, Мысыр, Польша, 
ТМД елдері) 41 жоғары оқу орнымен ынтымақтастық келісімге қол қойған. 

• 2009 жылдан бастап, ТР алдыңғы қатарлы университтерінен Хажеттепе, Гази, 
Стамбұл, Акдениз, Ерджиес, Муғла, Йылдырым Бейазыт, Стамбұл Шехир, Йылдыз 
техникалық секілді бірнеше университеттерімен және Түркі Академиясы, Юнус Емре 
институты секілді халықаралық ұйымдарымен ынтымақтастық келісім жасасты.

• 2009 жылдан бастап, ТР алдыңғы қатарлы университтерінен Хажеттепе, Гази, Стамбул, 
Акдениз, Ерджиес, Муғла, Йылдырым Бейазыт, Стамбул, Йылдыз Техникалық секілді 
бірнеше университеттерімен және Түрік Академиясы, Юнус Емре Институты секілді 
халықаралық ұйымдарымен ынтымақтастық келісім жасасты. 

29. Кесте Түркиядағы университеттермен қол қойылған ынтымақтастық келісім шарттар саны 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Жалпы

Ынтымақтастық 
келісімдер 0 2 1 5 5 5 8 26

Х.У. Ректоры проф.док. Мұрат Тұнжер және 
А.Ясауи Университеті Ректоры проф.док. 

У.С.Әбдібеков

Хаджеттепе Университеті мен жасалған 
ынтымақтастық хаттамасы қол қою рәсімі, ХУ 
ректоры проф.док. Мұрат Тұнжер және ХҚТУ 

Ректор Өкілі проф.док. Мехмет Куталмыш
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Академиялық ауысым және академиялық ұтқырлық 
• 2013 жылы ТР Жоғары білім Кеңесі тарапынан іске асырылған Мәулана Бағдарламасы 

аясында Түркияның 28 университетімен протоколға қол қойылды. Осыған орай 
аталмыш университеттермен академиялық ауысым, практикалық және кәсіби 
біліктілік арттыру семинарлары, әлеуметтік-мәдени іс-шаралар мен ортақ жобалар 
және ғылыми басқосуларға қатысты жұмыстар жасалуда. Осы жоба аясында 49 
студент, 15 магистрант, 1 докторант және 12 оқытушы Түркияға шақырылған болса, 
Түркиядан 3 студент және 23 оқытушы Түркістанға жіберілді. 

30. Кесте Мәулана Бағдарламасы протоколына қол қойған университеттер

1 Гази университеті

2 Муғла университеті

3 Акдениз университеті

4 Хажеттепе университеті

5 Ататүрік университеті

6 Ерджиес университеті

7 Кастамону университеті

8 Памуккале университеті

9 Карабук университеті

10 Ахи Евран университеті

11 Думлыпынар университеті

12 Неджметтин Ербакан университеті

13 Реджеп Тайип Ердоған университеті

14 Дүздже университеті

15 Диджле университеті

16 Ушак университеті

17 Ардахан университеті

18 Жумхуриет университеті

19 Измир Катиб Челеби университеті

20 Кырыккале университеті

21 Газиосманпаша университеті

22 Ескішехир Османгази университеті

23 Измир Жоғары Технологиялық 
университеті

24 Муш Алпаслан университеті

25 Хитит университеті

26 Мұстафа Кемал университеті

27 Ялова университеті

28 Бүлент Еджевит университеті

Пекин тіл университеті мен жасалған 
ынтымақтастық хаттамасына қол қою рәсімі,  

ХҚТУ ескі ректор өкілі проф.док. Муса Йылдыз

Манас университеті мен жасалған ынтымақтастық 
хаттамасына қол қою рәсімі, ХҚТУ ескі ректор өкілі 

проф.док. Салих Айнурал

Санкт-Петербург университеті мен жасалған 
ынтымақтастық хаттамасына қол қою рәсімі, 

ХҚТУ ескі ректор өкілі проф.док. Махир Накип
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• Мұнымен қатар Түркия университеттерінен көптеген оқытушы-профессор 
университетімізде лекция мен семинар өткізу үшін және ғылыми басқосуларға қатысу 
үшін Қазақстанға қысқа мерзімге жіберілді.

31. Кесте  Түркиядан қысқа мерзімге келген оқытушы-профессорлар саны

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Оқытушы 
профессорлар саны 16 14 11 6 9 11 27

Конгресске 
жіберілгендер саны - 25 - 26 64 48 -

• ҚР Білім және ғылым министрлігі тағайындаған шәкіртақы мен Эрасмус бағдарламасы 
аясында көптеген оқытушы-профессорлар шетел университеттерінде қысқа мерзімді 
зерттеу жұмыстарын жүргізу мен лекция оқу мүмкіндіктеріне ие болды. Мұнымен 
қатар «Өрлеу» кәсіби біліктілікті арттыру Ұлттық орталығының жобасы негізінде 32 
оқытушы-профессор тәжірибе алмасу мақсатында шетелге барып қайтты.   

• Мұнымен қатар 2008 жылдан бастап Өкілетті Кеңес Басқарамасы үлгерімі жақсы 
студенттердің Түркияда практикалық тәжірибеден өтіп, арнайы курстарға қатысуларына 
мүмкіндік жасап отыр. Осы студенттердің бір бөлігі оқу жылының бір семестрін 
ынтымақтастық келісімге сәйкес Түркияда оқыды. Медицина факультетінің түркиялық 
студенттері бір жылдық интернатура білімін Түркиядағы келісім жасалған университтерде 
алуда. Соңғы екі жылда жалпы 18 студент интернатура  үшін Түркияға жіберілді. 

32. Кесте Түркияға практикалық іс-тәжірибе және оқу үшін келген студенттер статистикасы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Түркияға келген 
студенттер саны 7 25 46 63 3 71 83
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7. МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ 
ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Материалдық-техникалық инфрақұрылым
• 2008-2014 жылдары аралығында университет 

қалашығының жалпы жобасында көрсетілген 
ғимараттар мен комплекстердің құрылыс 
жұмыстары жеделдетіліп, қолданыстағы 
ғимараттар мен комплекстер күрделі жөндеуден 
өткізілді. Осы уақыт аралығында материалдық-
техникалық инфрақұрылымның дамуына жасалған 
инвестициялар алдыңғы жылдарда жасалған 
инвестициялардан жоғары болды. Іргетасы бұрын 
қалап, ҚР тарапынан тұрғызылған ауданы 12.900 m2 
Ректорат ғимараты 2010 жылы қолданысқа берілсе, 
ТР тарапынан салынған   ауданы 12.800 m2 клиника 
ғимараты 2008 жылы ашылды. Ал, соңғы салынған 
ғимараттарға келер болсақ, ҚР тарапынан салынған 
500 орындық 2 студенттік жатақхана 2012 жылы, 
1850 студентке арналған 1 оқу ғимараты  2011 жылы, 
ал ТР тарапынан салынған ауданы 7000 m2 кітапхана 
құрылысы 2014 жылы аяқталды.    

• Мұнымен қатар, Алматы қаласындағы жылдар бойы 
бос тұрған ғимаратқа қатысты құқықтық мәселелер 
өз шешімін тапқан соң, ғимарат күрделі жөндеуден 
өткізіліп, Еуразия зерттеу институты болып ашылды.   

• Медицина факультетінің зертханасы орналасқан 
ғимараттың 2-қабатын жалпы жөндеуден өткізіп, 
клиникаға айналдыру жұмыстары аяқталды. 2013 
жылы студенттерге арналған жабық жүзу бассейні 
қолданысқа берілді.

• Түркияда болса Анкарадағы ғимарат 2009 жылы 
университеттің меншігіне қайта берілді. Мұнымен 
қатар Өкілетті Кеңес Басқармасы мен ТүрТЕП-тің 
жұмыстары үшін ТР тарапынан Инжек ауданында 
орналасқан көлемі 8.793 текше метрлік жер телімі 
отыз жыл мерзімге университеттің иелігіне берілді.     

• 2014 жыл бойынша университет қалашығында 
орналасқан ғимараттардың жалпы ауданы 168 624,02 
m2 құрап отыр. 1995-2008 жылдары университет 
қалашығы аумағында салынған ғимараттардың 
жалпы ауданы 56.881 m2 құраса, бұл көрсеткіш 
2008-2014 жылдар бойынша 67.454 m2 құрап отыр.
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ–Түрік Университеті қалашығы



68

САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

33. Кесте Жылдар бойынша салынған ғимараттар

Жылдар Жалпы ауданы

1995-2008 56.881 m2

2008-2014 67.454 m2

34.Кесте Түркия Республиқасы тарапынан 2008-2014 жылдары аралығында салынған ғимараттар

Атауы Басталу уақыты Аяқтаған уақыты Қолдануға 
болатын ауданы 

Клиника- диагностикалық 
орталық 2000 2008 12.800 m2

Орталық кітапхана 2012 2014 7.000 m2

Еуразия ғылыми зерттеу 
институтының күрделі 
жөндеу жұмыстары

2013 2014 1.371 m2

Барлығы 21.171 m2

Мәдениет Орталығы – Түркістан қалашығы
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35. Кесте Қазақстан Республиқасы тарапынан  2008-2014 жылдары аралығында салынған 
ғимараттар

Атауы Басталу уақыты Аяқталған уақыты Қолдануға 
болатын ауданы 

Ректорат ғимараты 2006 2009 12.900 m2

Медицина факультетінің 
оқу ғимараты 2010 2011 24.827 m2

Студенттік жатақхана 2010 2012 8.556 m2

Барлығы 46.283 m2

• Ахмет Ясауи университетінде ғимараттардың қолданылу мақсатына қарай таралымы 
төмендегіше: 

36. Кесте Ғимараттардың қолданылу мақсатына қарай таралымы

Атауы Көрсеткіштер  (m2) 1 студент басына түсетін  
(m2)

Жалпы ғимараттардың ауданы 168 624,02 23,2

Оқу ғимараттары 82 278,12 11,3

Денешынықтыру және спорт 
алаңдары 31 946,3 4,3

Асхана, буфет, кафетерий 4491,42 0,6

Денсаулық сақтау 
орталықтары 12.913,00 1,7

Жатақханалар 40 814,1 5,6
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37. Кесте Оқу ғимараттарының қолданыс аясына қарай таралуы

Атауы Аудитория саны Сыйымдылығы 

Лекция залдары 21 1.260

Аудиториялар 382 8.250

Оқыту зертханалары 28 570
Тәжірибе өткізу 
зертханалары 4

Клиникалық және 
техникалық қойма 1 410

Компьютер кластары 29 360

Оқу залдары 5 898

Мультимедия кабинеттері 63 2.209

Зертханалық бөлмелер 1 21
Ғылыми-әдістемелік 
кабинеттер  16 341

Барлығы 507 14.060

Жаңа құрылыс нысандары 
• 700 орындық трибунасы болат конструкциялы, жүгіруге арналған жолдары бар 

жасанды шым төселген футбол алаңының негізі 2014 жылы қаланды. 

Клиника-диагностикалық орталық
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• Қалашық аумағында студенттерге арналған жабық және ашық кафетерийлер, ойын-
сауық және сауда-саттық орындары орналасқан әлеуметтік қызмет көрсету кешендерін 
салу жұмыстары жасалуда.

• Мұнымен қатар ҚР тарапынан салынып жатқан сыйымдылығы 2500 студентке 
арналған оқу ғимараты мен 500 төсек орыны бар студенттік жатақхананы 2014 жылы 
бітіру көзделіп отыр. 

• ТР тарапынан салынатын 48 пәтерлік коттедждің алғашқы құрылыс кезеңіне тиесілі 
24 пәтерін салу жұмысы 2014 жылы басталды.

• ТР Діни істер Басқарамасы мен Өкілетті Кеңес Басқармасы арасында университет 
қалашығы аумағына мешіт салу жөнінде 25.12.2013 жылы протоколға қол қойылды. 
Мешіт салуға арналған жер белгіленді. Сыйымдылығы 400 адамдық мешіттің жобалау 
жұмыстары аяқталып, негізі 2014 жылы қаланады.   

• Мұнымен қатар ТР Ұлттық білім және ТР Қаржы министрліктері мен Өкілетті Кеңес 
Басқармасы арасында 19.11.2013 жылы қол қойылған протокол негізінде Анкара 
қаласы Гөлбашы әкімшілігіне қарасты Кызылжашар ауданындағы жалпы жер көлемі 
8793 m2 жер телімі отыз жыл мерзімге университеттің пайдалануына берілді. Бұл жерге 
Өкілетті Кеңес Басқарамасы, ТүрТЕП қашықтан оқыту және Орталық Азияға қатысты 
стратегиялық зерттеулер жүргізетін орталықтар үшін ғимарат салынады. Ғимараттың 
жобалау жұмыстарын 2014 жылы бітіріп, негізін 2015 жылы қалау жоспарланып отыр.  

Кітапхана мен оқу ғимараттарыңын ірге тасын қалау рәсімі – Түркістан 2010

Кітапхана
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8. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Ақпараттық технологиялар
• Университеттің қолданыстағы техникалық базасы күшейтілді. 2008 жылдан бастап 

72 интерактивті тақта алынып, 61 мультимедиа кабинеті, 28 компьютер бөлмесі, 12 
компьютерлік лаборатория, 3 компьютер оқу залы, 1 мультимедиалық-лингафонды  
кабинеті және 1 видеоконференц зал  жасақталды.   

• Факультеттер мен кафедралардың да қажеттіліктері анықталып, 2013 жылы химия, 
электрохимия, физика, автоматтандыру және медициналық зертханалар ашылып, оқу 
үдерісі мен зерттеу жұмыстарын жүргізетін зертханалардың саны 33-ке жетіп отыр.

38. Кесте Жылдарға шаққанда компьютер мен техникалық құрал-жабдықтардың саны

Түрі 2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

Компьютер 901 847 1334 1375 1375 1465 1805

Оқу жылы барысында 
қолданылған 
компьютерлер 

180 311 560 571 558 734 1216

Принтерлер 150 178 278 320 278 278 318

Ксерокөшірме 22 30 30 34 30 35 35

Сканерлер 15 30 30 50 56 75 75

21. Диаграмма Жылдарға шаққанда компьютер және техникалық құрал-жабдықтардың саны
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

Интернет желісін күшейту 
• Университет қалашығында 2009 жылға дейін жылдамдығы 2 Mbps SDSL болатын 

интернет желісі қолданылған болса, 2009 жылы жылдамдығы 10 Mbps болатын 
оптикалық талшықты база орнатылды. 2011  жылы 10 Mbps-тен 20 Mbps-ке, 2012 
жылы 30 Mbps, ал 2014 жылдан бастап интернет жылдамдығы 370 Mbps-ке жетіп 
отыр. 

• 2009 жылы Меркатор UTM аппараты және орталықтандырылған антивирус 
бағдарламасы орнатылып, ақпарат қауіпсіздігі жүйесіндегі кемшіліктер жойылды.   

• Университет қалашығында ғимараттар арасындағы интернет желісіне қосылу 
жылдамдығы мен сапасын арттыру үшін 2012 жылы  оптикалық-талшықты кабельдер 
(Fiber Optic Cabel) орнатылды. Әсіресе студенттік жатақханалардағы желісіз Wi-
Fi жүйесі күшейтілді. Қалашық ішінде және сыртында орналасқан бүкіл оқу 
ғимараттарында Wi-Fi интернет желісі орнатылған.

• Университеттің веб-сайты www.yesevi.edu.kz доменді атауымен жұмыс істей бастады. 
Барлық факультеттер мен кафедралардың жеке веб-сайт парақшалары бар.

• Қолданыстағы компьютерлер мен техникалық құрал-жабдықтар саны 2008-2009 оқу 
жылында 1334 болса, 2012-2013 оқу жылында 1.805-ке жетіп отыр.

 39. Кесте Интернет пайдаланушылар статистикасы 

Жылдар 2008 2009 2010 2011 2012

Интернет пайдаланушылар саны 820 880 888 1.016 1.264
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

Автоматтандыру жүйесі
• Университетті автоматтандыру жобасы 2014-2015 оқу жылы іске қосылды. 
• Автоматтандыру жүйесінің мақсаты университет ішінде академиялық және әкімшілік-

шаруашылық бөлімдер, қызметкерлер және студенттер тарапынан атқарылатын барлық жұмыс 
түрі мен оқу үдерісін автоматтандырылған жүйе арқылы іске асыру болып табылады. Жүйе 
бір тұтас ретінде біркелкі технологиялық негізде  орындалған және жеке қажеттілітерден тыс 
веб негізді интернет /интранет байланысты болатын түрде жобаланған. Жобаның өзбасында 
қолданылатын, 10 модулъден жасалған бір ғана бағдарлама болуы мақсатталған.

Автоматтандыру жүйесі
• Іске асыруы жалғыз бір технологиялық құрылымда жүзеге асырылып тек жеке 

қажеттіліктерден тыс web интернет жүйесіне қол жетімді болып жоспарланды. 
Жобанығ 10 модулден тұратын бағдарламалық ьодул болуы мақсат етілген. 

Студенттік істер модулі
Академиялық ақпарат жүйесі модулі
Қызметкер басқару бөлімі
Кітапхана басқару модулі
Жатақхана және рәтер модулі
Есеп және қаржы модульі
Қойма бақылауы және сатып алу модулі 
Инвентарь және тасымалдау модулі
Түлектер модулі
Орталық емтихан модулі

Зертханалар
• Клиника-диагностикалық орталықтың қызмет сапасын жоғарылату мақсатында 

патология, биохимия, гемограмма, седимантация, гормондық және микробиологиялық 
талдау, элиза тест, қан құрамын және зәр талдау лабораториялары ашылып, соңғы 
технологиямен жабдықталған. 

• Мұнымен қатар компьютерлік томография, диализ аппараты және МРТ аппараты 
«қызмет сатып алу» әдісімен алынып, клиникамызға орнатылды. 

• Орталықтандырылған басқару жүйесі орнатылып, науқастар туралы мәліметтерді бір 
дерекқор арқылы қадағалап отыру мүмкіндігі жасалды. 

• Орталықтандырылған басқару жүйесі орнатылып, науқастар туралы мәліметтерді бір 
дерекқор арқылы қадағалап отыру мүмкіндігі жасалды. 
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9. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР

Клиника-диагностикалық орталығы
• Медицина факультеті Клиника-диагностикалық орталығы соңғы технологиялық 

құрал-жабдықтармен жабдықталып, 2008 жылы қолданысқа берілді. Бұл клиника 
Қазақстанда университет жанынан ашылған ең алғашқы емхана болып табылып, 
елдегі заманауи емханалар қатарынан орын алады. Клиника өзінің басқару жүйесі 
және медициналық білім саласындағы бағыт-бағдары мен жүргізіп жатқан жобалары 
негізінде Қазақстан халқы мен өңірдің тұрғындарына қызмет көрсетуін жалғастырып 
келеді.    

• Клиникада 2013 жылдың соңынан бастап 98 мыңға жақын науқас қаралып, 11 мыңға 
жуық науқас жатып ем қабылдаған. Клиникада 5 мыңға жақын ота жасалып, 217 
мыңға жуық лабораториялық зерттеулер іске асырылған. 2013 жылы компьютерлік 
томография, диализ аппараты және МРТ аппараты «қызмет сатып алу» әдісімен сатып 
алынды. Бұл әдіс Қазақстанда алғаш рет қолданылып отыр.   

• Клиникадан басқа университет қызметкерлері мен студенттеріне  Ай Дкесаулық 
орталығы аптаның жеті күні 24 сағат бойы қызмет көрсетуде.

Клиника-диагностикалық орталығы диализ аппараты
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

40. Кесте 2009- 2013 жылдар бойынша Клиника-диагностикалық орталығының статистикасы 

Көрсетілген 
қызмет түрлері 2009 2010 2011 2012 2013

Емделген 
науқастар саны 18.792 11.063 17.907 32.739 24.534

Жасалған ота 
саны 548 618 882 824 915

Жатып ем 
қабылдаған 
науқастар саны

1.916 1.719 2.244 2410 2.233

Лабораториялық 
зерттеулер 20.878 41.307 51.530 57.765 39.055

Томография 1.692 886 934 1.465 452

УЗИ 4.530 4.296 7.446 8.786 7.269

Рентген 4.827 3.791 8.863 12.470 8.731

Эндоскопия 1.039 409 612 617 965

ЕКГ 1.262 1.202 1.452 2.217 1.688

ЭКГ 
кардиография 714 441 749 893 391

Аудиометрия 62 70 22 91 26

Барлығы 56.260 65.802 92.641 120.277 86.259

22. Диаграмма 2009- 2013 жылдар бойынша Клиника-диагностикалық орталығының статистикасы 
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САННАН САПАҒА  
КӨШУ ЖОЛЫНДА

Кітапхана 
• Кітапханалар университеттегі білім мен ғылыыми  зерттеулкрдің негізгі элементі 

болғандықтан кітапхана көздері үнемі дамытылуда.Кітапхананың техникалық базасын 
дамыту мақсатында ТР тарапынан салынатын жалпы ауданы 7000 m2 кітапхананың 
негізі 24/05/2010 жылы қаланып, құрылыс жұмыстары 2014 жылдың соңында 
аяқталды.   

• Кітаптар халықаралық стандарттарға сәйкес ашық сөрелерде тұрады. Алфавиттік, 
жүйелік каталог пен электронды каталог оқырмандарға ұсынылған. Қазір Мәдениет 
орталығындағы уақытша орнында қызмет көрсетіп келе жатқан кітапханамыздың 
төрт қоймасы, мерзімді баспасөз бөлімі, кітапты жіктеу және сараптау бөлімі, ескі 
кітаптар бар. Қызметкерлер мен студенттер жұмыстарын жүйелі түрде  жүргізе 
білулері үшін алты модулды IRBIS бағдарламасы қолданысқа енгізілді. Сұранысқа 
көп ие бір данасы ғана бар кітаптардың электронды нұсқалары мен ризографиялық 
формалық оқырмандардың қызметіне ұсынылған.   

• ҚР Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Ұлттық ғылыми-техникалық 
ақпарат орталығымен келісім жасалып, Web of Knowledge (Thomsen Reuters), Springer, 
Sience атты толық мәтінді дерекқор қолдануға берілді.

• Университет веб-сайтына электронды оқулықтар мен силлабустар енгізіліп, оқыту-
профессорлар мен студенттердің назарына ұсынылды. 

Кітапхана 



81

Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

41. Кесте Кітап және CD саны 

Жарияланымдар 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Оқулықтар 859.083 861.037 611.615 720.963

Ғылыми баспалар 334.293 335.183 66.223 255.052

Әдеби баспалар 83.149 83.149 16.476 20.625

Электронды баспалар 
CD 62.612 62.612 17.213 17.360

Барлығы 1.339.137 1.341.981 711.527 1.014.000

23. Диаграмма Кітап және CD саны
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10. ҚАРЖЫ ҚҰРЫЛЫМЫ

Түркия Республикасы және Қазақстан Республикасы қаржы үлестері 
• 1994 жылдан 2013 жылға дейінгі Түркия Республикасының инвестициялық және 

ағымлық қаржы үлесі 227.602.723 АҚШ долларын құраса, Қазақстан Республикасының 
қаржы үлесі 158.581.422 АҚШ долларын құрады. Осы уақыт аралығында студенттердің 
оқу ақыларынан түскен қаржы көлемі Қазақстанда 114.491.680 АҚШ доллары болса, 
Түркияда 40.892.600 АҚШ долларын құрады.

• Халықаралық келісімге сәйкес университеттің ағымдық және инвестициялық 
шығындары Тарап Мемлекеттер тарапынан тең мөлшерде қаржыландырылады. 
Бірақ университет ашылған жылдары ҚР қаржы үлесі жер телімдері мен ғимараттар 
бөлумен және студенттерден түсетін табыспен шектеліп, инвестициялық шығындар ТР 
тарапынан қаржыландырылып келген. Алайда 2007 жылдан бастап, ҚР инвестицияға 
да қомақты қаржы бөле бастады. Соңғы жылдары екі елдің бюджеттік үлестері теңесіп 
қалды.   

• 2008-2014 жылдары қаржы тәртібін реттеу, шығындарды азайту және табыс көзін 
молайтуда үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. ТүрТЕП студенттерінен түсетін жылдық 
табыстың мөлшері едеуір артып отыр. Бірақ Қазақстандағы студенттерден түсетін 
табыс сыртқы бөлім контингенті азайтылғандықтан, кеміп отыр. 

24. Диаграмма 1994-2013жылдар бойынша ТР мен ҚР қаржылай үлесі
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158.581.422

1994-2013 жылдар бойынша қаржылай үлесі
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

• Түркия Республикасы тарапынан Түркиядағы бөлімшелер мен Ректорат атынан 
жұмсалған қаржы төменде көрсетілген: 

 1994-2007 жылдары аралығында ТР тарапынан ағымдық және инвестициялық бюджет 
ретінде жұмсалған жалпы қаржы көлемі 

 168.810.000 АҚШ доллары;
 2008-2013 жылдары аралығында ТР тарапынан ағымдық және инвестициялық бюджет 

ретінде жұмсалған жалпы қаржы көлемі 
 58.792.723 АҚШ доллары;
 1994-2013 жылдары аралығында жалпы 227.602.723 АҚШ доллары.

42. Кесте 1994-2013 жылдар бойынша ТР қаржылай үлесі

Жыл ТР қаржы үлесі ағымдық және инвестициялық 
(АҚШ доллары)

1994-2007 168.810.000

2008 16.282.100

2009 9.835.200

2010 5.627.900

2011 12.944.900

2012 5.004.400

2013 9.098.223

2008-2013 Барлығы 58.792.723

1994-2013 Жалпы 227.602.723

• Түркиядағы (ТүрТЕП) студенттерден түскен кіріс мөлшері:
 2003-2007 жж.  ТүрТЕП студенттерінен түскен жалпы табыс мөлшері 

9.249.400 АҚШ доллары,
 2008-2013 жж.  ТүрТЕП студенттерінен түскен жалпы табыс мөлшері 

31.643.200 АҚШ доллары,
 2003-2013 жж. жалпы  40.892.600 АҚШ доллары.



86

САННАН САПАҒА  
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43. Кесте Түркиядағы ТүрТЕП студенттерінен түскен табыс 

Жыл ТүрТЕП студенттерінен түскен табыс

2003-2007 Барлығы 9.249.400

2008 2.064.400

2009 4.127.300

2010 5.012.300

2011 5.465.500

2012 7.054.400

2013 7.919.300

2008-2013 Барлығы 31.643.200

2003-2013 Жалпы табыс 40.892.600

25. Диаграмма Түркиядағы ТүрТЕП студенттерінен түсетін табыс

студенттерден
түсетін табыс
көлемі

Бар
лы

ғы

Бар
лы

ғы

Жа
лп
ы та

бы
с

• Қазақстан Республикасының ағымдық және инвестициялық қаржы үлесі төмендегіше:
 1994-2007 жылдары аралығында ҚР тарапынан ағымдық және инвестициялық бюджет 

ретінде жұмсалған жалпы қаржы көлемі 
 50.725.000 АҚШ доллары;
 2008-2013 жылдары аралығында ҚР тарапынан ағымдық және инвестициялық бюджет 

ретінде жұмсалған жалпы қаржы көлемі 
 107.856.422 АҚШ доллары;  
 1994-2013 жылдары аралығында жалпы 158.581.422 АҚШ доллары.
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Қ.А. ЯСАУИ атындағы  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ 2008-2014

44. Кесте 1994-2013 жылдар бойынша ҚР қаржылай үлесі

Жыл ҚР тарапынан жұмсалған ағымдық және 
инвестициялық (АҚШ доллары)

1994-2007 50.725.000

2008 10.994.900

2009 14.410.400

2010 19.143.700

2011 28.046.600

2012 18.824.000

2013 16.436.822

1994-2013 Жалпы 158.581.422

• Қазақстандағы ақылы негізде оқитын студенттерден түскен табыс мөлшері:
 1994-2007 жж.  жалпы мөлшері 54.705.300 АҚШ доллары, 
 2008-2013 жж. жалпы мөлшері 59.786.380 АҚШ доллары,
 1994-2013 жж.  Барлығы 114.491.680 АҚШ доллары.

Компютер тұғырықты өлшеу және бағалау орталығы
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45. Кесте Қазақстандағы студенттерден түскен табыс көлемі

Жыл Студенттерден түскен табыс

1994-2007 54.705.300

2008 13.740.900

2009 11.240.900

2010 8.971.500

2011 9.703.100

2012 8.647.100

2013 7.482.880

2008-2013 Барлығы 59.786.380

1994-2013 Жалпы 114.491.680

26. Диаграмма Қазақстандағы ақылы бөлімде оқитын студенттерден түсетін табыс көлемі

Бар
лы

ғы

Бар
лы

ғы

Жа
лп
ы та

бы
с

студенттерден 
түсетін табыс 
көлемі
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 ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙЛІ КЕЗДЕСУЛЕР

11ТАНЫТУ
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11. ТАНЫТУ

Таныту іс-шаралары
• Оқу ордамыз Қазақстанның дамымаған аймағында орналасқандықтан туындаған  

келеңсіздіктерден арылу мақсатында  университетті танытуға арналған іс-шаралар 
көптеп өткізілуде. Осыған орай Түркияда да ұйымдастырылған іс-шаралар мен жасалған 
жарнамалар оқу ордамыздың халық арасында кеңінен танылуына себепші болды. 

• Осы орайда 19.12.2012 жылғы Өкілетті Кеңес мәжілісінде университетті таныту іс-
шараларын жеделдетіп, таныту стратегиясының жаңа түрін белгілеуге қатысты шешім 
қабылданды.   

• 21 ақпан 2013 жылы «Three Pictures» фирмасымен келісімге қол қойылып, 
журналистердің белгілі уақыттарда университетке келіп, оқу ордамызды таныту 
мақсатында газет-журналдарға мақала жазып, телеарналардан жаңалықтар мен іс-
шараларды көрсету қамтамасыз етілді.

• Мұнымен қатар оқу ордамызда өткізіліп жүрген халықаралық жиындар мен ғылыми 
конференциялар да университетіміздің танымал болуына өз үлесін қосуда. 2009-2013 
жылдары аралығында университетімізде бас-аяғы 38 халықаралық басқосу өткізілді.     

• 5-6 қазан 2011 жылы Түркияда 
ел президенті Абдуллах Гүлдің 
қамқоршылығымен және Сыртқы 
Істер министрі Ахмет Давутоғлының 
бастамасымен Анкарада болып 
өткен «Тәуелсіздіктерінің 
20-жылдығында түркі мемлекеттері: 
Әзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекістан және 
Түркіменстан» атты халықаралық 
басқосу университетіміз тарапынан 
ұйымдастырылды.   

• 2012 жылы университетіміздің 
құрылғанына 20 жыл толуына 
орай оқу ордамызды Түркия 
жұртшылығына кеңінен таныту 
мақсатында баспасөз жиналысы 
өткізілді. Жиналысқа көптеген 
баспасөз өкілдері қатысты.  

• Университет Түркияда 
көпшілікке арналған TRT-AVAZ, 
TRT OKUL каналдарында 
көптешен бағдарламаларға қатысып, баспа жаңалыөтар шығарды. Түркиядағы 
кейбір телеканалдардың университет туралы бағдарлама дайындаулары үшін қолдау 
көрсетілген.Сонымен қатар, Ахмет Ясауи университеті Өкілетті Кеңес Басқармасы Ясауи 

Тәуелсіздіктерінің 20. жылдығында Түркі Мемлекеттері 
атты халықаралық конференция, 

ТР президенті Абдулла Гүл 
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өнер тобы Түркияда қатысқан 
бағдарламаларда университеттің 
танытылуына маңызды үлес 
қосуды жалғастырды.

• 2013 жылы университетті 
жарнамалау мақсатында негізінен 
Қазақстанда және Түркия, 
Әзірбайжан, Косово секілді 
елдерде бір қатар ұлттық және 
халықаралық білім көрмелеріне 
қатысып, стендтер мен сурет 
көрмелері ұйымдастырылды. 
Қазақстанда ұйымдастырылған 
көрмелерде Арнайы 
мамандандыру орталығының 
мамандары құрастырған күн 
энергиясымен жүретін машина 
мен шатыр көпшіліктің назарын 
аудартты. 

• Университетті танытуға 
байланысты видео ролик, 
кітапшалар, брошюралар (қазақ, 
түрік, орыс, ағылшын тілдерінде) 
дайындалып, ұйымдарға және 
мектеп бітіруші жастағы жастарға 
көптеп таратылды.   

• 2009 жылы университеттің таным 
белгісі (логотип) қайта жасалды.

• Университет веб сайтының ішкі 
мазмұны мен дизайны 2013 жылы  
қайта реттеліп, 4 тілде (қазақ, 
түрік, орыс, ағылшын тілдерінде) қызмет бере бастады. 2014 жылы ректорат пен 
Түркиядағы бөлімшелердің веб-интерфейстері жаңартылды. 

46. Кесте Түркияда өткізілген таныту іс-шаралары 

2010 2011 2012 2013 2014

Жергілікті және ұлттық 
баспасөз беттерінде, газет-
журнал, жарнама т.с.с.

24 38 159 157 164

Телебағдарламалар 0 2 78 28 3

Ғаламтор беттерінде 215 314 258 361 243

Білім көрмелері 0 0 0 2 5

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ–түрік университеті көптеген ұлттық және 

халықаралық көрмеге қатысқан
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Жоғары деңгейлі кездесулер
• 2010 жылдың 24 мамыр күні 

ТР Президенті Абдуллах Гүл 
мен ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуларымен жаңа 
ғимараттардың лентасы қиылып, 
кей құрылыс нысандарының 
іргетасын қалау рәсімдері 
болып өтті. Осы салтанатты 
рәсімде Түркия  Республиқасы 
тарапынан салынған Клиника-
диагностикалық орталықпен 
Қазақстар Республіқасы тарапынан 
салынған жеңе ректорат ғымараты 
ашылып, 1850 студентке арналған 
оқу ғимаратының, 500 орындық 
студенттік жатақхананың және 
400.000 кітап орын алатын 
кітапхананың іргетастары қаланды. 
Салтанатты жиында Абдуллах 
Гүлге халықаралық қарым-
қатынасты дамытуға қосқан үлесі 
үшін университеттің құрметті 
профессоры атағы берілсе, 
Нұрсұлтан Назарбаевқа Билік 
асатаяғы тапсырылды. Салтанатты 
жиынға Түркия мен Қазақстанның 
көптеген жоғары лауазым 
қызметкерлері, журналистер және 
баспасөз өкілдері қатысты.

• 2011-2012 оқу жылында үздік 
бітірген түлектерге диплом 
табыстау салтанаты ТР-ның 
сол кездегі Премьер-министрі 
Реджеп Тайип Ердоған мен 
мемлекеттік жоғары лауазым 
иелерінің қатысумен өтті.

• Ал 2013 жылдың сәуір айында 
университетімізге ресми іс-
сапармен келген ТР-ның 
сол кездегі Сыртқы Істер 
министрі Ахмет Давутоғлына 
халықаралық қарым-қатынасты 
нығайтуға қосқан үлесі үшін 
университеттің «Құрметті 
профессоры» атағы берілді. 

Абдуллах Гүл және Нұрсұлтан Назарбаевтың 
университетімізге сапары

ТР премьер-министрі Реджеп Тайип Эрдоган 
мырзаның қатысқан түлектер рәсімі

Сыртқы Істер министрі Ахмет Давутоглуна 
университетіміздің Құрметті профессоры атағы берілді
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94

12. ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТ және ІСКЕРЛІК 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Қоғамдық қызмет
• Университетіміз орналасқан 

аймаққа қатысты мәдени іс-
шаралар,  концерттер, конгрестер 
және семинарлар ұйымдастырып 
тұрады. Мұнымен қатар бірнеше 
әлеуметтік жауапкершілік жобалары 
университетімізде өткізілуде. 
Студенттік кеңес пен студенттік 
клубтардың ұйымдастыруымен 
оқу жылы бойы студенттер мен 
оқытушыларымызға және қала 
тұрғындарына әлеуметтік-мәдени 
тұрғыдан қолдау көрсету мақсатында 
түрлі іс-шаралар өткізіліп тұрады.

• К л и н и к а - д и а г н о с т и к а л ы қ 
орталықта әлеуметтік жауапкершілік 
жобасы аясында  Түркістанда 
көптеген науқастарға ақысыз ота 
жасалды. Мұнымен қатар дәстүрге 
айналған сүндеттеу рәсімі бойынша 
жыл сайын түркістандық елу бала 
сүндетке отырғызылады.     

• 2011-2012 оқу жылында 
университетіміздің қолдауымен 
Түркістан қаласында бір балалар 
үйі (жетімхана) ашылды. Студенттік 
кеңестің бастамасымен балалар 
үйінде тұратын 83 ұл-қызға арнайы 
сый-сыяпат жасалды. 

• Арнайы мамандандыру орталығында 
күн энергиясымен жүретін 
мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арналған арба құрастырылып, екі 
адамға тарту етілді.  

• Жыл сайын Түркиядан жәрдем 
ретінде жиналған құрбандық 
малдар өкілдік беру жолымен 
сойылып, түркістандық тұрмысы 
төмен отбасыларға таратылады. 

Өкілетті Кеңес Мүшелеріміз Түркістан қаласында 
жаппай сүндет мейрамында

Клиника-диагностикалық орталықта әлеуметтік 
жауапкершілік жобасы аясында Түркістанда көптеген 

науқастарға ақысыз жасалған оталар
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• Кентау қаласындағы Ататүрік 
атындағы мектеп-лицейіне көмек 
көрсету мақсатында физика, 
биология және компьютер 
сабақтарында қолдануға арналған 
қажетті құрал-саймандар тарту 
етіліп, бір жаратылыстану 
лабораториясы қажетті құрал-
жабдықтармен жабдықталды. 
Университетіміз бен Түркістан 
қаласының «Айгөлек бала-
бақшасы» арасында екіжақты қол 
қойылған ынтымақтастық келісім 
аясында 4-6 жас аралығындағы 
балаларға түрік тілін үйрету қолға 
алынды. 

Іскерлік ынтымақтастық 
• Осы орайда тисті мамандықтардың 

машықтану сабақтары үшін аймақтағы өндірістік ұйымдардың көмегімен университетің 
өндірістік байланыстар дамытылды. Кентау қаласындағы Трансформатор зауытымен 
ынтымақтастық келісім жасалып, осы салада оқитын студенттердің практикалық іс-
тәжірибелерін зауытта өткізулеріне, ал Туризм менеджменті мамандығында оқитын 
студенттерге практикалық іс-тәжірибелерін Түркияның үлкен қонақүйлерінде өткізуге 
мүмкіндік жасалды.

Айгөлек бала-бақшасы балаларымен кездесу
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Түлектермен қарым-қатынас 
• Түлектерімізді жұмыспен қамтам 

асыз ету үшін қажетті мүмкіндіктер 
жасау мақсатында университетте 
Кәсіби бағдар және Мансап 
орталығы ашылды. Түлектерімізді 
жұмыспен қамтамасыз етуді 
мақсатында университетіміз бен 
ОҚО Жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы, ОҚО Білім департаменті, 
ОҚО Ауыл шаруашылығы 
басқармасы, ОҚО Мәдениет басқармасы және ОҚО Туризм, дене шынықтыру және 
спорт басқармасы арасында ынтымақтастық келісімдерге қол қойылды. Мұнымен 
қатар жыл сайын мамыр айында «Болашаққа бірге атанайық!» атты түлектер басқосу 
кеші ұйымдастырылуда.    

• Түлектермен жасалған қарым 
қатынастар арқасында универси 
тетімізді іскерлік әлеміне кеңінен 
жарнамалауды және студенттерімізді 
іс-тәжірибеден өткізу мен жұмыспен 
қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 
дамытуды жоспарлап отырмыз.  

• Қазақстанда қызмет атқарып 
жүрген түлектеріміз: Эльвира 
Азимова ҚР Әділет вице-министрі, 
Азамат Ибадуллаев «Қазақстандық 
ипотекалық компания» АҚ-ның 
басқарма төрағасы, Рамазан 
Әлімқұлов  ҚР ҒБМ «Қаржы орталығы» АҚ президенті, Серік Сейітман «Қазақстан» 
Ұлттық телеарнасы, «Шалқар» радиосының жауапты редакторы, Азамат Шахаров 
Rixos President Astana қонақүйінің бас менеджері, Рахымжан Асанғазиев Қазақстандағы 
Дүниежүзілік Банкінің бағдарламалары мен жобаларының үйлестірушісі, Бекзат 
Саттарханов Сидней Олимпиадасының Чемпионы, Мақсат Қожамбек Қазақстанның 
жас кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы, Алтай Кульгинов Орал қаласының әкімі, 
Ғани Жәпішов Хабар телеарнасының жүргізушісі, продюсер, Болат Нұғманов Татарстан 
Ғылым Академиясы Сыртқы байланыс секторының меңгерушісі, Алтынай Жорабаева 
және Нұржан Қалжан ҚР белгілі әншілері.т.б.

• Түркияда қызмет атқарып жүрген түлектеріміз: М. Али Арслан Адана қаласы 
әкімшілігіне қарасты Әлеуметтік және мәдени іс-шаралар ұйымдастыру бөлімінің 
меңгерушісі, Еркан Чакыджы ТР ТЖҰМ депутатының кеңесшісі, Жоғары Сайлау 
Комиссиясы төрағасының көмекшісі Халит Филиз,Уфук Тузман ТРТ телеарнасы 
Қазақша редакциясының редактор-жүргізушісі, Ерхан Ербаб ТР ІІМ Басқарма бастығы, 
Али Боз ТР Денсаулық Министрлігі Халық денсаулығы департаменті басшысы, т.с.с 
басқа да түлектеріміз мемлекеттік және жекеменшік мекемелерде университетімізді 
танытуда. 
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Арнайы мамандандыру орталығы 
• Нарықтық қажет еткен салаларда 

орта денгей мамандарды жетілдіру 
үшін 1998 жылы ТР Білім 
министрлігі мен университетіміз 
арасында қол қойылған протокол 
негізінде Арнайы мамандандыру 
орталығы ашылды. Бұл орталықта 
кілем тоқу, тоқыма, қол өнер, 
киім тігу, компьютерді үйрету, 
шаштараз, құбыр жөндеу маманы, 
электрик секілді мамандықтарды 
игеруге арналған курстар берілуде. 
Сертификат алған мыңдаған 
бітіруші қазіргі кезде жұмыс істеп 
жүр. Барлық осы жұмыстар қамту 
жүргізілуде және іскердкр мен 
университет арасында ақпарат пен 
тәжірібе алмасу жүргізілуде.

• 2013-2014 оқу жылының басында 
ТР Ұлттық Білім министрлігі 
Арнайы мамандандыру орталығын 
толықтай университет меншігіне 
тапсырды. 

Мәдени және спорттық іс-шаралар
• Университетіміздің өнерлі 

студенттері іріктеліп, оларға 
арнайы дәрістер оқытылып, 
студенттерді сахна мен 
өнер бәсекесіне дайындау 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Университетіміздің өнер топтары 
жергілікті және халықаралық 
сахналарда өз өнерлерін 
көрсетіп жүр. Қазақстанда 
мәдениет және спорт саласында 
бас жүлдені олжалап жүрген 
көптеген студенттеріміз бен 
оқытушыларымыз бар.

• Өкілетті Кеңес Басқармасына 
қарасты түркі әлемінен келген 
бакалавриат және магистратура-
докторантура студенттерінен 
құралған «Ясауи» өнер тобы да өз 
өнерлерімен тәнті етіп жүр.  
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47. Кесте Университет студенттерінің чемпионаттарда көрсеткен көрсеткіштері

Чемпионаттар Алтын Күміс Қола 

Олимпиада және Әлем 
чемпионаттары 4 5 3

Универсиадалар - 1 1

Азия чемпионаты 3 1 1

ҚР чемпионаттары 27  23 20

Жалпы медаль саны 34 30 25
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 БОТАНИКАЛЫҚ БАҚ ЖӘНЕ КӨГАЛДАНДЫРУ 
   ЖҰМЫСТАРЫ

 СПОРТТЫҚ КЕШЕНДЕР

 ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАР 

13 ТҰРМЫСТЫҚ 
ҚЫЗМЕТ БЕРУ АЛАҢДАРЫ
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Ботаникалық бақ және көгалдандыру жұмыстары
• Университет кампусіні көкалдыру 

жұмыстара аясында1994 жылы 
жалпы көлемі 100 гектарлық 
ботаникалық бақ ашылды. 
Қазіргі таңда  бақта 127 түрлі 
50.000 ағаш бар. 2011-2012 оқу 
жылында әртүрлі 16.000 дана тал 
егіліп, бақ ішіне жеміс ағаштары 
отырғызылып, жүзім бауы және 12 
түрлі раушан гүлі егілген гүлзар 
жасалды.2011-2012 оқу жылынан 
бастап университет Ахмет 
Ясауи колледжі мен биология 
мамандығының студенттеріне 
ботаникалық бақта практикалық 
сабақтар оқытыла бастады. 

• 2012 жылы Түрік ынтымақтастық 
және үйлестіру агенттігінің 
қолдауымен ботаникалық бақта 
аумағы 200 m2 жылыжай ашылды.   

• 2013 жылы жаңадан дайындалған 
жоба шеңберінде университетті 
көгалдандыру жұмыстары 
жасалып, студенттік жатақханалар 
мен оқу ғимараттарының 
маңайына ағаштар отырғызылып, 
шым төселді. 

• Клиникалық диагностикалық 
орталықтың ауласы жаңа 
отырғызылған ағаштармен 
жаңаша көрініске ие болды. Оқу 
ғимараттары орналасқан жерлерге 
шым төселіп, фонтан орнатылды. 
Коттедждердегі балалар аланында 
балалар ойын паркі ашылды.

2012 жылы Түрік ынтымақтастық және үйлестіру 
агенттігінің (TİKA) қолдауымен ботаникалық бақта 

жасалған  жылыжай
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Спорттық кешендер
• Университет қалашығы ішінде 

студенттерге арналған спорт 
залдар, футбол алаңы, теннис 
корттары, ашық волейбол және 
баскетбол алаңдары қызмет 
беруде. Бұл алаңдардың жалпы 
ауданы  31.946 m 2 құрайды.  2014 
жылы алаңдар жалпы жөндеуден 
өткен.   

• 2013 жылы студенттерге арналған 
жабық жүзу бассейні өз қызметін 
бастады. 

• Аталған спорттық кешендерден 
бөлек 2014 жылы қажетті 
жобалау жұмыстары бітісімен, 
сыйымдылығы 500-700 орындық 
трибуналы, киім ауыстыру бөлмелері және жүгіруге арналған жолдары бар стандартты 
көлемдегі жасанды шөп төселген футбол алаңының іргетасы қаланды.  

Әлеуметтік нысандар: Жатақхана, қонақ үй, асхана және коттедж
• Университет қалашығында 4, 

қала орталығында 3 және Кентау 
қаласында 1, жалпы саны 7 студенттік 
жатақхана студенттерімізге өте 
тиімді бағада қызмет көрсетуде. 
2013 жылы 550 орындық студенттік 
жатақхана қолданысқа беріліп, 
жатақханалардағы жалпы орын 
саны 2.500-ге жетіп отыр.  

• Кентау қаласындағы жатақхананың 
күрделі жөндеу жұмыстары 2014 
жылы аяқталған соң, Дайындық 
бөлімінің қолданысына берілді. 
Түркістандағы ерлер және 
қыздар жатақханаларын күрделі 
жөндеуден өткізу үшін 2015 
жылдың бюджетінен қажетті қаражат бөлінеді.  

• Ерлер және қыздар жатақханалары екі, төрт және алты орындық бөлмелерден тұрады. 
• Университетімізде бір мезгілде 400 кісі тамақтана алатын және күніне 1.500 кісіге 

қызмет көрсете алатын студенттік асхана қызмет көрсетуде.
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 48. Кесте Студенттік жатақханалар

Студенттік жатақханалар Пайдалану алаңы  (m2)

№ 1 Ерлер жатақханасы 4266 m2

№ 2 Қыздар жатақханасы 4524 m2

№ 3 жатақханасы 2440 m2

№ 4 жатақхана 822 m2

№ 5 жатақхана 5525 m2

«Самал» студенттер жатақханасы 1233 m2

«Баян батыр» студенттер жатақханасы 383 m2

Барлығы 19.193 m2

• Түркістанға келетін қонақтарға қызмет ету мақсатында 2000 жылы өз жұмысын 
бастаған «Яссы» қонақ үйі университетіміз тарапынан қайта қолданысқа берілді. 
Қонақ үйде 1 люкс, 3 жартылай люкс жалпы саны 53 бөлме мен 90 төсек орындық 
бар. Қонақ үй 2013 жылы күрделі жөндеуден өткізілген. 

• Университет қалашығында студенттік жатақханалардан бөлек 43 отбасыға арналған 
қонақүй (Тұран) орналасқан. Бұл қонақүй Түркия мен басқа да түркі елдерінен келген 
және қазақстандық әкімшілік–шаруашылық басқару қызметкерлері мен оқытушы–
профессорларына арналған. Университетте қызмет ететін оқытушыларды баспанамен 
қамтамасыз ету мақсатында университет қалашығында  Түркия Республикасы 
тарапынан 80 коттедж салынып, 2000 жылы қолданысқа берілді. 

• Қолданыстағы 80 коттедждің санын арттыру үшін 2014 жылы қосымша тағы да 48 
коттедж салуға қатысты шешім қабылданды. 24 коттеджден тұратын құрылыстың 
2015 жылы болады.

Жабық жүзу бассейіні
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Студент жатақханасы

Студенттер асханасы мен 
жатақханасы 




