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6

ÖN SÖZ

Mütevelli Heyet Başkanı

Saygıdeğer dostlar, Sevgili Yesevi ailesi;

Üniversitemizin faaliyetleri ve sizlerle yüz 
yüze olmasa da satırda birlikte olmanın bir 
aracı olan Ayhaber dergimizin 71. sayısı ile 
karşınızdayız (karşı sözünü sevmiyorum) ya-
nınızdayız.

Dergimiz son iki sayıya kadar basılı hâlde 
sunuluyordu sizlere. Ancak takdir edersi-
niz ki bu tür dergiler için baskı hem pahalı 
hem de gereksizdir. Zira meraklısı için dijital 
ortam daha kullanışlı, bizim için maliyetsiz, 
çevre için birkaç ağacın korunması açısın-
dan da çok önemlidir. Ayrıca arşiv bakımın-
dan hem yük olmayacak, rafları işgal etme-
yecek hem de her an ulaşabileceksiniz. Bu 
nedenle dergimizi artık kuşe baskılı olarak 
göremeyeceksiniz.

Biz memnunuz. Sizi bilmem?

Saygıdeğer dostlar;

Türk Dünyası’nın önemli kurumlarından ve 
Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin ilk müces-
sem faaliyeti olan üniversitemizin 30. yılını 
kutlamaya hazırlanıyoruz. 

Geçen süre içinde hukuktan mühendisliğe, 
uluslararası ilişkilerden edebiyata, öğret-
menlikten hekimliğe birçok alanda dünyanın 
dört bir yanına dağılmış mezunlarımız hiz-
met etmektedir. Üniversitemizde pandemi 
ortamına rağmen birçok faaliyet yapılmıştır. 
Ama bizi en mutlu eden faaliyetler ise toplu-
mun ihtiyaçlarına cevap veren ayrıca akade-
mik başarımızı tetikleyen faaliyetlerdir.
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Geçen sayıdan bu yana;

Mart ayında düzenlenen Türk Konseyi Gayri-
resmî Zirvesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın üniversitemizden “Türk 
Dünyası’nın medar-ı iftiharı” şeklinde bahset-
mesi bizler açısından gurur kaynağı olmuştur. 
Bu zirveye katılan ve Türkistan ile üniversitemiz 
için çok önemli kararlar alan Türk Dünyası’nın 
bütün devlet başkanlarına şükranlarımızı arz 
ederiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu 
Cumhurbaşkanı Türk Dünyası’nın aksakalı Sa-
yın Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart 
Tokayev olmak üzere Türk Konseyine üye di-
ğer Devlet Başkanlarının bize verdiği vizyon ve 
bu vizyonun gerçekleştirilmesi için yükledikleri 
misyon fevkalade önemlidir. Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin çalı-
şanları olarak her seviyedeki arkadaşlarımız, bu 
vizyon ile çalışmalarını yapmaktadır ve yapmaya 
devam edecektir.

Mütevelli Heyet Başkanlığımız tarafından baş-
latılan “Ana Yurttan Ata Yurda Sağlık Köprü-
sü” projesi ile ülkemizin önemli tıp doktorlarını 
Türkistan’daki üniversite hastanemizde misafir 
ediyoruz. Hocalarımız teşhis, tedavi ve eğitim fa-
aliyetleri ile kardeş Kazakistan’a sağlık alanında 
katkı sunmaya devam edecektir. 

Üniversitemiz çevresinde bulunan alanların 
ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Sonba-
harda başlayan fidan dikim projesiyle 5000’den 
fazla fidan güzel Türkistan’da boy verdi.

XI. Kazakistan Üniversitelerarası Yaz Oyunları’na 
ev sahipliği yapan üniversitemiz, spordaki başa-
rısı ile Kazakistan’dan olimpiyatlara uzanan bir 
mesafe kat etti. Eğitim hayatlarındaki başarıyı 
sporla taçlandıran her bir öğrencimizi ve onların 
üzerinde emeği olan hocalarını tebrik ediyorum.

COVID-19 sebebiyle çoğu etkinliğimizi rû-be-rû 
yapamadık. Ancak teknolojinin imkânlarından 
faydalanmaya özen gösterdik, “Türkistan - Türk 
Dünyasının Manevi Başkenti: Entegrasyonu ve 
İşbirliği Perspektifleri” konferansı ile Türk Dün-

yası’nın önemli kuruluşları ile çevrim içi toplan-
tıda bir araya geldik. Devlet büyüklerimizin bize 
gösterdikleri vizyonu misyon hâline getirmek 
için bizler; Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Kon-
seyi, TÜRKPA, TÜRKSOY, Türk Akademisi ve 
diğer paydaşlarla elimizi taşın altına koymaya 
gayret ediyoruz.

Türkiye’de doktora yapan üniversitemiz öğretim 
görevlileri ile ayda bir kitap okuma ve bilimsel 
çalışmalarını istişare etmek üzere danışman 
hocaları Prof. Dr. Fırat Purtaş başkanlığında 
toplantılar düzenliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
salgın tedbirlerine uygun şekilde Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne bir ziyaret gerçekleştiren 
öğrencilerimiz ile bu programların devamlılığını 
önemsiyoruz.

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Türkistan 
ziyaretimizde önemli temaslarda bulunduk. 
Türkistan valimiz Sayın Ömirzak Şökeyev, üni-
versitemizin Türkistan’ın kalkınmasında büyük 
katkıları olacağını ifade ederek dinamik bir yapı 
ile hızla önemli projelerin gerçekleşmiş olma-
sından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ye-
rel yönetimler ile yapılan olumlu görüşmeler 
hem üniversitemiz hem de Türk Dünyası için 
önemli iş birliklerinin nişanesidir.

bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergi’mizin 
2008 yılından beri Clarivate Analytics’in bün-
yesinde yer alan Social Science Citation Index 
(SSCI)’teki konumu her geçen yıl daha da güç-
lenmektedir. Web of Science Journal Citation 
Reports (JCR) tarafından Haziran 2020’de açık-
lanan veriler bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi’nin etki faktörünün (impact factor) istik-
rarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini göster-
mektedir. Kaliteden ödün vermeden yapılan her 
çalışma başarı ile sonuçlanmıştır. bilig dergimiz 
de bunun bir göstergesidir. Bu başarıda emeği 
olan yayın yönetmenimiz ve yayın kurulu üyeleri-
mize teşekkür ederiz.

72. sayıda pandemisiz, maskesiz, mesafesiz 
günlerde sağlıkla ve huzurla buluşmak niyazı ile 
saygı ve sevgilerimi sunarım.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü  tarafından 
Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı münasebetiyle düzenlenen konferans-
ta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, 18 

Mart 2021 Perşembe günü “Emperyalizme Direniş Bilinci: Çanakkale” ko-
nulu bir konferans verdi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansın yönlendiri-
ciliğini Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram 
yaptı. Konferans “Öğrencilerimizin Gözünden Çanakkale” başlıklı video su-
numu ile başladı.

Prof. Dr. Fatih Andı, Türkiye’nin yakın dönem tarihi, Türk kimliği ve kültürün-
de Çanakkale’nin anlamı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Andı sunumuna 
milletleri bir arada tutan toplumsal ve sosyolojik değerlerin önemine vurgu 
yaparak Mehmet Akif Ersoy, kaleme aldığı İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehit-
lerine şiirlerinin çok önemli toplumsal değerlerimiz olduğunu belirtti.

KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE 
“EMPERYALİZME DİRENİŞ BİLİNCİ: ÇANAKKALE”
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Andı, konuşmasının ikinci bölümünde Mehmet Akif Ersoy’un eserleri üze-
rinden I. Dünya Savaşı'nı değerlendirdi ve bunun bir teknolojik savaş oldu-
ğunu söyledi. Andı ayrıca Çanakkale Savaşı’nın Batı’da çok daha fazla yankı 
uyandırdığının altını çizerek o dönemde Batı’da basılmış eserlerin çokluğu-
na vurgu yaptıktan sonra bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda aynı oranda 
bizde bu büyük savaşın ilgi görmediğini dile getirdi.

Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı kapanış konuşmasında, son iki yıldır salgın 
nedeniyle Çanakkale Zaferi’ni coşkulu bir şekilde kutlayamadıklarını belir-
terek önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı kutlamalar yapmayı planladıkla-
rını söyledi.  

Konferans Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. Dr. Fatih Andı’ya çevrim içi te-
şekkür belgesi takdimi ile son buldu.
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Spor Fakültesi 1. sınıf öğrencimiz Altay Dinmuhammed 
Kazakistan Gençler Sambo Güreş Şampiyonası'nda 71 kilo 
kategorisinde altın madalya kazandı.

Öğrencimizi ve hocalarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ 
GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI
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19Mart 2021 tarihinde Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Av-

rasya Araştırma Enstitüsü, Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Avrasya 
Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (AVRASKA) ve L.N. Gumilev Av-
rasya Milli Üniversitesi “Otrar Kütüp-
hanesi” Araştırma Merkezi iş birliğinde 
“Türk Dünyasında İstiklâl Mücadelesinin 
Edebi Önderleri: Mehmet Akif Ersoy ve 
Mağcan Cumabay” başlıklı çevrim içi 
panel gerçekleştirildi.

Panele Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Va-
kur Sümer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi AVRASKA Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Avrasya Milli 
Üniversitesi “Otrar Kütüphanesi” Araş-
tırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Danagül 
Mahat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güljanat 
Kurmangaliyeva Ercilasun, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü 
Uzmanı Dr. Aynur Ahmetova katıldı. 

Panelin yönlendiricisi olarak açış konuş-
masını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE 
“TÜRK DÜNYASINDA İSTİKLÂL 

MÜCADELESİNİN EDEBÎ ÖNDERLERİ:  
MEHMET AKİF ERSOY VE MAĞCAN CUMABAY” 

PANELİ DÜZENLENDİ



AYHABER SAYI: 7112

Dr. Vakur Sümer, öncelikle İstiklal Mar-
şı’nın kabulünün 100. yılı ve büyük Ka-
zak şairi Mağcan Cumabay’ın vefatının  
sene-i devriyesinde düzenlenen panelin 
öneminin altını çizerek etkinliğin orga-
nizasyonunda katkıda bulunan değerli 
paydaşlarımıza ve tüm katılımcılara te-
şekkürlerini sundu. Mağcan Cumabay’ın 
“Uzaktaki Kardeşime” şiirindeki mısra-
larını kaleme aldığı o karanlık yıllarda 
Anadolu’da yürütülen kurtuluş müca-
delesinin en büyük manevi kahramanı-
nın hiç şüphesiz Mehmet Akif Ersoy ol-
duğunu belirten Doç. Dr. Vakur Sümer, 
büyük dava adamı Mehmet Akif Ersoy ve 
Mağcan Cumabay’ın Türk Dünyası’ndaki 
istiklâl mücadelesinin en önemli ede-
bi önderleri olduğunu ifade etti. Avras-
ya Araştırma Enstitüsü olarak Mehmet 
Akif Ersoy ve Mağcan Cumabay gibi Türk 
Dünyası’nın büyük şahsiyetlerinin daha 
da tanınması ve araştırılması için yapılan 
önemli çalışmalardan bahseden Doç. 
Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma 
Enstitüsü tarafından desteklenen bilim-
sel bir projenin sonucunda yayımlanan 
Türk Dünyasının Ortak Değeri kitabından 
bahsederek söz konusu kitabın Mağcan 
Cumabay’ın hayatı ve eserleri hakkında 
yapılan bilimsel çalışmaları tamamlayan 
bir eser olduğunu belirtti.

Panelin ilk sunumunu yapan Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi AVRAS-
KA Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulva-
hap Kara, içinde bulunduğumuz dönem 
başta Türkiye ve Kazakistan olmak üze-
re tüm Türk Dünyası’nın yoğun iş birliği 
içinde olduğunu belirterek böyle bir iş 
birliği ortamında manevi değerlerimizi 
ve kültürel şahsiyetlerimizi iyi tanıma-
mız gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda 
Mehmet Akif Ersoy ve Mağcan Cuma-
bay’ın tüm Türk Dünyası’nda tanınma-
sı gereken büyük şahsiyetler olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Abdulvahap Kara, milli 
istiklâl mücadelesinin önderleri olan her 
iki şairin hayatının en önemli anların-
dan örnekler verdi. 20. yüzyılın başında 
Rusya ve Orta Asya’daki Türk halkları 
kendi milli devletlerini kurma gayret ve 
sıkıntısı içindeyken Anadolu Türklerinin 
de Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Sava-
şı mücadelesinde bulunduğunu anlatan 
Prof. Dr. Abdulvahap Kara, sıkıntılı dö-
nemde kendi eserleriyle millî ve mane-
vi şuuru kuvvetlendirmeye hizmet eden 
Mehmet Akif Ersoy ve Mağcan Cumabay 
gibi büyük şahsiyetlerin her zaman anıl-
ması gereğini vurgulayarak sözlerini ta-
mamladı.

İkinci konuşmacı olarak “20. Yüzyıl Ba-
şındaki Türk Birliği Fikri” başlıklı sunu-
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munu yapan Avrasya Milli Üniversitesi 
Otrar Kütüphanesi Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Danagül Mahat, önce-
likle Türk Dünyası’nın Ortak Değeri – Mağ-
can Cumabay kitabının yayımlanmasını 
destekleyen Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Avrasya Araştırma Enstitüsüne şükran-
larını sunarak tüm katılımcıların Nevruz 
Bayramını kutladı. Bu bağlamda Mağcan 
Cumabay’ın Sovyetler Birliği’nin Orta As-
ya’da Nevruz Bayramının kutlanmasını 
yasaklamasına karşı milli bir duruş ser-
gilediğini ve onun milli kültürün savu-
nucusu olduğunu da vurguladı. Mağcan 
Cumabay’ın eserlerindeki “Türkçülük” 
fikrinin aslında eskiden gelen “Türk Bir-
liği” fikrinden kaynaklandığını anlatan 
Prof. Dr. Danagül Mahat, şairin “Türk-
çülük” fikrinden dolayı Sovyetler Birliği 
tarafından suçlu ilan edilerek kurşuna 
dizildiğini belirtti. 

Panelin üçüncü konuşmacısı Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva 
Ercilasun, “Mehmet Akif Ersoy ve Mağ-
can Cumabay: Milli Kurtuluş Fikrinin 
Gayretli Destekçileri” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi. Milli şair Mehmet Akif 
Ersoy’un Türk askerlerini aydınlatma yö-
nündeki çalışmaları ile İstiklal Marşı’nın 
yazım sürecine ilişkin etkileyici hikâye-

sini anlatan Prof. Dr. Güljanat Kurman-
galiyeva Ercilasun, her dizesinde derin 
anlamlar yüklü İstiklal Marşı’nın Kur-
tuluş Mücadelesi tarihinin manzum bir 
destanı olduğunu ifade etti. Bu dönem-
de Anadolu’daki Kurtuluş Mücadelesi’ni 
yakından takip eden Kazak şairi Mağcan 
Cumabay’ın da “Uzaktaki Kardeşime” 
isimli şiiriyle Türk halkına manevi destek 
verdiğini ifade eden Prof. Dr. Güljanat 
Kurmangaliyeva Ercilasun, Mağcan’ın 
eserlerindeki bağımsızlık ruhu, millî bi-
linç ve Türkçülük fikrinden bahsetti.

Panelin son sunumunu gerçekleştiren 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araş-
tırma Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Aynur 
Ahmetova, Mehmet Akif Ersoy ile Mirja-
kıp Duvlatoğlu’nun şiirlerindeki hürriyet 
anlayışına yönelik karşılaştırmalı bir ana-
liz yaptı. Mehmet Akif Ersoy ve Mirjakıp 
Duvlatoğlu’nun hayatı ve eserlerindeki 
benzerliklerden bahseden Dr. Aynur Ah-
metova, iki şairi birleştiren en önemli un-
surun, eserlerindeki hürriyet anlayışı ve 
Türkçülük fikri olduğunu açıkladı. Ayrıca, 
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve eserleri 
hakkında Kazakistan’da yapılan çalışma-
ları değerlendiren Dr. Aynur Ahmetova, 
ilgili çalışmaların derinleştirilerek devam 
edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Panelin sonunda katılımcılar konuyla il-
gili görüş alışverişinde bulundular.
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AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE 
“GEOPOLITICS AND THE ENVIRONMENT:  

CASES FROM EURASIA” 
PANELI DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya 
Araştırma Enstitüsü ile “ADASTRA” 
Araştırma Merkezi ve Pisa Üniver-

sitesi (İtalya) iş birliğinde “Geopolitics and 
the Environment: Cases from Eurasia” 
başlıklı e-panel 25 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer’in yönlendiricili-
ğinde yürütülen panelde, Paneuropa İs-
panya Genel Sekreteri Dr. Carlos Uriarte, 
Pisa Üniversitesi doktora öğrencisi Filip-
po Verre ve ADASTRA Araştırma Merkezi 
araştırmacısı Iryna Zaporizka sunumları-
nı gerçekleştirdiler.

Panel, Paneurop Organizasyonu Genel 
Sekreteri Dr. Carlos Uriarte’ın sunumu 
ile başladı. Dr. Carlos Uriarte konuş-
masında su ve su kaynakları konusunun 
giderek Orta Asya siyasetinin ana gün-
demlerinden birisi hâline geldiğini be-
lirterek sözlerine başladı. Sunumun de-
vamında, Orta Asya’nın yeterli miktarda 
su kaynaklarına sahip olmakla birlikte, 
bölgenin önemli bir kısmının çöl ve yarı 
çöl niteliğine sahip topraklardan oluşma-
sı nedeniyle su sıkıntısı çeken bir bölge 
olarak sınıflandırılabileceği ifade edildi. 
Bölgedeki su sorununu tetikleyen faktör-
lerin başında, bölge akarsularının büyük 
çoğunluğunun sınıraşan bir niteliğe sahip 
olması gelmektedir.  Jeopolitik riskler 
hesaba katılmasa dahi çevresel faktörler 
ve iklim değişikliği şiddetlendikçe su kıt-
lığının nüfus üzerindeki olumsuz etkileri 
daha hissedilir bir hâle gelecektir. Böl-
ge genelinde bakıldığında hükümetlerin 
çevre ve su kaynaklarının yönetimi konu-
sunda sürdürülebilir politikalar izledikle-

rini söylemek mümkün değildir. Ülkeler, 
bölgesel bir bakış yerine tamamen kendi 
ulusal çıkarları doğrultusunda politikalar 
izlemekte, bu da zaman zaman gerilimin 
artmasında neden olmaktadır. Bu kap-
samda Rogun HES ve Karakum Kanalı 
örnek olarak gösterilebilir. Son zaman-
larda Çin’in bölge su projelerine dâhil ol-
masıyla söz konusu gerilim daha da art-
ma eğilimi göstermektedir. Orta Asya’nın 
aşırı sanayileşme görülmeyen bir bölge 
olduğu dikkate alındığında adil ve rasyo-
nel su politikalarının benimsenmesiyle 
söz konusu gerginlikler ve muhtemel so-
runların önüne geçilmesi zor görünme-
mektedir.    

Panelin ikinci tebliği Pisa Üniversitesi 
doktora öğrencisi Filippo Verre tarafın-
dan gerçekleştirildi. Filippo Verre, Güney-
batı Asya'daki, özellikle Myanmar'daki su 
kaynakları üzerine yaptığı sunumunda, 
Çin’in uzun zamandır bölgedeki ana dış 
jeopolitik güç olduğu ve çok sayıda su alt-
yapısı projesinde yer aldığı üzerinde dur-
du. Sunumun devamında, Myanmar'daki 
son siyasi gelişmelerin, Myanmar'a jeo-
politik ilgisi yüksek olan Çin'in katılımı ol-
madan gerçekleşmeyeceği, Myanmar’ın 
Malakka Boğazı'nın kapanması duru-
munda Çin'e Hint Okyanusu'na erişim 
sağlayabilecek bir konumda olduğunun 
önemi vurgulandı. Bu olasılık, Çin'in Batı 
ile ilişkilerinde jeopolitik önemini artıran 
bir unsurdur. Myanmar’ı Çin için önem-
li kılan unsurlardan bir diğeri de büyük 
miktarda hidrokarbon kaynaklarına sahip 
olmasıdır. Enerji ithalatı olmadan Çin'in 
en fazla iki hafta kendine yetebileceği hu-
susu bilinmektedir. Bu bağlamda Myan-
mar üzerinden Hint Okyanusu'na ücret-
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siz erişim, Çin'in enerji güvenliği risklerini 
azaltmaktadır. Bu kritik öneminden dolayı 
Çin, Myanmar'daki su projeleri başta ol-
mak üzere diğer altyapı yatırımlarına on 
milyarlarca dolar harcamaktadır. Çin’in 
ülkedeki artan etkisini, Myanmar toplu-
munu rahatsız ettiğini ve bu nedenle çok 
sayıda protestonun gerçekleştiğini de ifa-
de etmek gerekir. Burada belirtilmesi ge-
reken diğer bir husus ise Çin’in Irrawaddy 
Nehri üzerinde yapacağı baraj inşaatının 
darbe öncesinde söz konusu protestolar 
sebebiyle durmasına rağmen darbe son-
rasında baraj inşaatının devam ettirilme 
ihtimalinin oldukça yüksek olmasıdır. Son 
olarak darbe sonrası süreçte Myanmar’a 
uygulanacak tecrit politikalarının ülkeyi 
Çin’e daha fazla yakınlaştırma ve bağımlı 
hâle getirebilme potansiyeline sahip oldu-
ğunun belirtilmesi gerekir. 

Panelin üçüncü tebliği ADASTRA Araştırma 
Merkezi’nin araştırmacısı Iryna Zaporizka 
tarafından gerçekleştirildi. Zaporizka su-
numunda, Ortadoğu'daki su çatışmaları-
na odaklandı. Sunumda, Ortadoğu'da suya 

erişimle ilgili zorluklar nedeniyle çatışma-
ların giderek arttığı ifade edildi. Gezegen-
deki en kurak ve en sıcak bölgelerden birisi 
olan Ortadoğu bölgesi, heterojen kültürel 
yapısıyla çatışma ve gerginliklere açık bir 
bölgedir. Bu noktada bölge içi sıcak nok-
talardan birisinin Ürdün Nehri olduğunu 
belirtmek gerekir. Ürdün Nehri etrafındaki 
kırılgan jeopolitik durum, Arap-İsrail çatış-
masının da önemli nedenlerinden birisini 
oluşturmaktadır. Bölgede özellikle son on 
yılda ortalama sıcaklıkta belirgin bir artış, 
yağışta ise azalma gözlemlenmiştir. Diğer 
taraftan, bölgenin nüfusunun da arttığını 
belirtmek gerekir. Ortadoğu'daki su kay-
naklarıyla ilgili gerilim noktalarından birisi 
de Türkiye - Suriye - Irak hattıdır. Bu nokta-
daki sınıraşan sulara ilişkin aktif müzake-
reler on yıllardır devam etmektedir. 

Katılımcıların soru ve cevaplarıyla çeşit-
li konuların da tartışıldığı panel, Avrasya 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Va-
kur Sümer’in yaptığı değerlendirme ko-
nuşmasıyla sona erdi.
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HAZIRLIK FAKÜLTESINDE  
“YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  

İLK DERS UYGULAMALARI”  
BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi Üniversite-
si Hazırlık Fakültesinde 
2020 - 2021 faaliyetleri 

kapsamında 29 Mart 2021 Pa-
zartesi günü Pekin Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Tayfun Kal-
kan “Yabancılara Türkçe Öğre-
timinde İlk Ders Uygulamaları” 
konulu bir konferans verdi.

Yönlendiriciliğini Hazırlık Fa-
kültesi Dekanı Dr. Öğr. Üye-
si Erdal Aydoğmuş’un yaptığı 
konferansa bölüm başkanları 
ve öğretim elemanları katıldı.

Kalkan konuşmasında Türk-
çenin yabancı dil olarak öğ-
retimi ile ilgili akademik ça-
lışmalar, materyal oluşturma 
ve öğretim elemanı yetiştirme 
süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konferans Aydoğmuş’un teşek-
kür konuşması ile son buldu.



27 Mart - 29 Mart 2021 tarihleri arasında Petropavlovsk’ta düzenlenen 
Kazakistan Halter Şampiyonasında öğrencilerimizden Turganbai 
Bakhytzhan 73 kg’da ve Ahmet Erbolat 95 kg’da gümüş madalya ka-

zandılar. Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ederiz.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 

ÖĞRENCILERI

HALTER ŞAMPİYONASINDAN 

MADALYA İLE DÖNDÜLER
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 

ÖĞRENCILERI

HALTER ŞAMPİYONASINDAN 

MADALYA İLE DÖNDÜLER



AYHABER SAYI: 7118

TÜRK KONSEYI GAYRIRESMÎ ZIRVESINDE  
TÜRKİSTAN VE ÜNİVERSİTEMİZ    

KONUŞULDU

31 Mart 2021’de Türkistan’da yüz 
yüze düzenlenmesi planlanan 
Türk Konseyi Gayriresmî Zir-

vesi COVID-19 salgının seyri nedeniyle 
çevrim içi olarak yapıldı. Devlet başkan-
larının yaptıkları konuşmalar ve sonuç 
bildirgesine bakıldığında hiç şüphesiz bu 
zirvenin yıldızı Türkistan şehri ve üniver-
sitemiz oldu.

2018 yılında Türk dünyasının aksakalı, 
Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Devlet 

Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafın-
dan eyalet merkezi ilan edilen Türkis-
tan, iki yıl süren hummalı bir çalışma 
yürütülerek otelleri, müzeleri, alışveriş 
merkezlerinin yanı sıra kültür ve eğitim 
müesseseleriyle yepyeni bir çehreye bü-
rünmüştü. Zirve fiilen Türkistan’da yapı-
lamasa da gündemin en önemli madde-
lerinden biri Türkistan’dı.
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İslam ahlakının Türk ekolünü kuran ve 
Türk Dünyası’nda felsefenin gelişiminde 
güçlü bir etkide bulunan ilham kaynağı 
büyük bir şahsiyet olarak Hoca Ahmet 
Yesevi'nin mirasının önemi hususunda 
bütün devlet başkanları ittifakla görüş 
bildirdiler.  Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşa-
dığı ve Türbesi ile Pir-i Türkistan’ın adına 
Türkiye ve Kazakistan tarafından kuru-
lan Türk Dünyası’nın birlik ve beraberli-
ğinin sembolü, üniversitemizin bulundu-
ğu Türkistan “Türk Dünyası’nın manevi 
başkentlerinden biri” olarak kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jo-
mart Tokayev, Türkistan’da Türk ülkele-
rinin özel ekonomik bölgesinin oluşturul-
masını teklif etti.  Yine üniversitemizi de 
yakından ilgilendiren diğer bir husus da 
yapay-zekâ, veri analizi, dijitalleşme ve 
e-ticaret alanında ortak bir eğitim-kül-
tür platformunun oluşturulmasıydı. Sa-
yın Tokayev, Ahmet Yesevi Üniversitesin-
de Türk Dünyası’ndan gelen öğrencilere 
Türkiye ve Kazakistan’ın verdiği 200 bur-
sun yanında “Yesevi Bursları” adı altında 
50 lisans bursu daha verileceğini duyur-
du. Yine TÜRKSOY ve Türk Akademisi’nin 
tarihi önemi haiz Türkistan bölgesinde 

arkeolojik araştırmalar yapılması kararı 
Türkistan ve üniversitemiz açısından se-
vindirici gelişmelerdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da üniversitemizden “Türk 
Dünyası’nın medar-ı iftiharı” şeklinde bah-
setmesi bizler açısından gurur kaynağı ol-
muştur. Bu zirveye katılan ve Türkistan ile 
üniversitemiz için çok önemli kararlar alan 
Türk Dünyası’nın bütün devlet başkanları-
na şükranlarımızı arz ederiz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti 
Kurucu Cumhurbaşkanı Türk Dünyasının 
aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Kasım Jomart Tokayev olmak üze-
re Türk Konseyine üye diğer Devlet Baş-
kanlarının bize verdiği vizyon ve bu vizyo-
nun gerçekleştirilmesi için yükledikleri 
misyon fevkalade önemlidir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Ka-
zak Üniversitesinin çalışanları olarak her 
seviyedeki arkadaşlarımız bu vizyon ile 
çalışmalarını yapmaktadır ve yapmaya 
devam edecektir.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA   

MADALYA KAZANDI

25-29 Mart 2021 tarihlerinde Aktöbe’de düzenlenen Kazakistan Gü-
reş Şampiyonasında Üniversitemiz Spor Fakültesi öğrencisi Gülzira 
Kudasbek bronz madalya kazandı. Öğrencimizi ve hocalarını kutlar, 

başarılarının devamını dileriz.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Enstitüsü tarafından 
düzenlenen "Perşembe Konuşma-

ları" programı kapsamında 01 Nisan 2021 
Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “Batı 
Türk Kağanlığı’nın Türk Tarihindeki Yeri" 
başlıklı bir konferans verdi.

Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın 
da katıldığı ve yönlendiriciliğini Türkolo-
ji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı 
çok sayıda katılımcı izledi.

Prof. Dr. Taşağıl, Batı Türk Kağanlığı’nın 
tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi 
verdiği sunumunda, Türklerin en dikkat 
çekici özelliklerinden birinin boylar ya 
da boy grupları oluşturarak yaşamaları 
olduğunu söyledi. Arkeolojik çalışmala-
rın önemine de değinen Taşağıl “bu ça-

lışmaların sonucunda Altay dağlarının 
kuzeyi ile Sayan dağlarının güneybatısı 
arasındaki bölgenin en eski Türk yurdu 
olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Konferans soru-cevap bölümünün ar-
dından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. 
Dr. Ahmet Taşağıl’a çevrim içi teşekkür 
belgesini takdimi ile son buldu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“BATI TÜRK KAĞANLIĞI’NIN  

TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ"   
KONULU KONFERANS DÜZENLENDI 
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA YENİ 
GEREKSİNİMLER VE TRENDLER:  

AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TECRÜBESİ”   
KONFERANSI DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörlüğü ta-
rafından düzenlenen “5-12 Nisan Bilim 
Haftası” etkinliği kapsamında Avrasya 

Araştırma Enstitüsü araştırmacıları “Bilimsel 
Çalışmalarda Yeni Gereksinimler ve Trendler: 
Avrasya Araştırma Enstitüsü Tecrübesi” baş-
lıklı özel oturumunda sunumlarını yaptılar.

Bilim Günü vesilesiyle düzenlenen “5-12 Nisan 
Bilim Haftası” etkinliklerinin açılış töreni 5 Ni-
san 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamalbek Berkim-
bayev’in yönlendiriciliğinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temir-
bekova, “Bilim Günü” arifesinde düzenlenen 
bu etkinliğin, üniversite ve bilim için büyük 
önem taşıdığını belirtti. Üniversitenin temel 
amacının ve görevinin Türk Dünyası’nda eği-
tim ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak 
olduğunu vurgulayan Dr. Janar Temirbekova, 
uluslararası statüye sahip olan üniversitenin 
öncelikli görevinin Kazakistan ve Türkiye’nin 
yanı sıra bütün Türk Dünyası’na hizmet ede-
cek yüksek nitelikli, vatansever ve çağdaş uz-
manlar yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu doğ-
rultuda üniversitenin, bağımsız Kazakistan’ın 
geleceğini şekillendiren ve ebedi değerlerini 
yücelten bilgi merkezi olduğunun altını çizdi.

Açılışın ikinci konuşmasını Rektör Vekili Prof. 
Dr. Cengiz Tomar yaptı. Prof. Dr. Cengiz To-

mar, üniversitenin adına yakışır bir eğitim ve 
bilim merkezi olduğunu belirterek “Ahmed 
Yesevi” isminin kutsal olduğunu ve bu nedenle 
üniversitenin modern bir eğitim kurumu ol-
masının yanı sıra Ahmet Yesevi’nin mirasını 
koruyarak devam ettiren önemli misyona sa-
hip olduğu üzerinde durdu.

Üçüncü konuşmacı Ahmet Yesevi Üniversite-
si Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer, Bilim Günü vesilesiyle ger-
çekleştirilmekte olan etkinliğin önemini vur-
guladıktan sonra bilime katkı sağlayan bütün 
üniversite personelini içtenlikle tebrik edip 
bütün katılımcılara başarılar diledi. Konuş-
masının devamında, Doç. Dr. Vakur Sümer, 
Avrasya Araştırma Enstitüsünün çalışmaları 
ve güncel faaliyetleri hakkında bilgilendirici 
bir sunum yaptı. Doç. Dr. Vakur Sümer, üni-
versitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda 
başta Kazakistan ve Türkiye arasındaki iliş-
kilerin akademik çerçevede geliştirilmesine 
katkı sağlamak hedefiyle genel olarak Avrasya 
coğrafyası, özelde ise Orta Asya ve Kazakistan 
üzerine ekonomi, finans, enerji, uluslararası 
ilişkiler, dil, tarih ve sosyal konularına ağırlık 
verildiğini, yapılan çalışmaların İngilizce, Ka-
zakça, Rusça ve Türkçe olarak yayımlanarak 
çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırıldığını 
ifade etti. Bundan sonraki çalışmaların da üni-
versite yönetiminin destek ve katkılarıyla arta-
rak devam edeceğini sözlerine ekledi. 



AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 23

Doç. Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma Ens-
titüsünün kurulduğu Ağustos 2014’ten bu yana 
yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 
nitelikli işlere imza atarak kısa süre içinde aka-
demik camiada tanınmaya başladığını, bu kap-
samda Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ener-
ji Kongresi (EFE) olarak bilinen her iki senede 
bir düzenlenen etkinliğin enstitünün en önemli 
marka faaliyetlerinden birisi olduğunu, kongre-
ye 100’e yakın alanında uzman kişinin yanı sıra 
dünyaca ünlü 2015 Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. 
Aziz Sancar gibi bilim dünyasının önemli kişile-
rinin de katılım sağlamasının hem bölge çalış-
malarına hem de Avrasya Araştırma Enstitüsü-
nün akademik faaliyetlerine gösterilen ilginin 
açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Ens-
titünün yaptığı, Uluslararası Maturidilik Sem-
pozyumu (2015), Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi 
Mirası isimli Uluslararası Yesevi Çalıştayı (2016), 
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği “Türk Dünyası 
ve Türkoloji Çalışmalarının Güncel Meseleleri” 
Konferansı (2018), Uluslararası Türkçe Tarihi 
Metin Araştırmaları Sempozyumu (2019) gibi 
ortak tarihimize ışık tutan etkinliklerden bah-
seden Doç.Dr. Vakur Sümer, bunlara ek olarak 

enstitünün, “Abay ve Türk Dünyası”, “Asya-Pasi-
fik Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Sistem 
Üzerindeki Çok Boyutlu Etkileri”, “COVID-19 Et-
kisinde Yeni Küresel Eko-Politik Gündem” ve 
“Bölgesel Düzeyde Kazakistan-Türkiye İlişkile-
ri” gibi güncel meseleler de dâhil olmak üzere 
çok sayıda çalıştay, panel, konferans ve seminer 
gerçekleştirdiğini katılımcılarla paylaştı.

Oturumda, Avrasya Araştırma Enstitüsünden 
Uzman Araştırmacı Dr. Zharmukhamed Zard-
ykhan, Araştırmacı Dr. Albina Muratbekova, 
Uzman Araştırmacı Ömirbek Hanayi, “Bilimsel 
Çalışmalarda Yeni Gereksinimler ve Trendler: 
Avrasya Araştırma Enstitüsü Tecrübesi” baş-
lığı altında sunumlarını yaptılar. Konuşmacı-
lardan Dr. Zardykhan, enstitünün uluslararası 
kuruluşların ilgisini çekerek dünya çapındaki 
düşünce kuruluşları sıralamasında ilk sıralara 
yükselerek saygınlığının her geçen gün arttı-
ğından; Dr. Muratbekova, uluslararası kuru-
luşlar ile düşünce kuruluşlarının proje başvu-
rularında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve 
kendi tecrübesinden; Uzman Araştırmacı Ha-
nayi ise enstitüdeki proje çalışmaları ve proje 
süreçleri hakkındaki tecrübelerinden bahsetti.



Cumhurbaşkanlığımız tarafından 
2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe 
Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle 07 

Nisan 2021 Çarşamba günü Ahmet Ye-
sevi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi ve Sultanbeyli Be-
lediyesinin ortaklaşa düzenlediği “Ahmet 
Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk Tasavvuf 
Düşüncesi" çalıştayı çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Ahmet Yesevi Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek, Sultanbeyli Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Fuat Erdal ve Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 

yaptığı çalıştayın açılış konferansları 
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak ve Prof. Dr. 
İskender Pala tarafından verildi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Şimşek yaptığı açış konuşmasında, 
“Hoca Ahmet Yesevi ve talebelerinin ulu 
Türkistan coğrafyasında üstlendikleri 
kutlu vazifeyi, bir bakıma onun manevî 
talebeleri olan bu büyük şahsiyetler, 
Anadolu coğrafyasında yerine getirmiş-
lerdir. At sırtında gelip fethedilen ülke-
leri başta Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, 
Ahi Evran, Sarı Saltuk gibi ulu erenler 
sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük duy-
gularıyla mayalamışlar ve bu yeni yur-
du yüzlerce yıl boyunca huzurun hâkim 
olacağı bir coğrafyaya çevirmişlerdir.” 

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
"AHMET YESEVİ’DEN YUNUS EMRE’YE  

TÜRK TASAVVUF DÜŞÜNCESİ" 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDI
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diyerek etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen-
lere teşekkürlerini sundular. Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 
Türkistan’ı Türkoloji’nin merkezi yapmak istedik-
lerinin de müjdesini verdi.

Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı açış konuşmasında, 
çalıştayın amacının Türk-İslam Dünyası’nın manevi 
önderlerinin hayatları, eserleri ve görüşleri hakkın-
da bilgi vermek olduğunu belirterek hazırlanmasın-
da emeği geçen herkese teşekkür etti.

2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olması 
münasebetiyle Sultanbeyli Belediyesi olarak bir-
çok etkinliğe ev sahibi yaptıklarını belirten Hüse-
yin Keskin, Yunus Emre’nin Ahmet Yesevi’den Hacı 
Bektaş Veli’ye bir köprü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fuat Erdal, çalıştayın amacının Ahmet Ye-
sevi’den Yunus Emre’ye Türkçe konuşan halklar 
üzerinde derin etkiler bırakmış mutasavvıfların düs-
tur ve düşünceleri hakkında bilgi edinmek olduğu-
nun altını çizdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açış konuşmasında Yunus Emre’nin Türkçe’nin 
edebi bir dil olmasındaki önemine değinen Prof. 
Dr. Mahmut Ak, Türk tasavvuf düşüncesinin temel 
kaynaklarının ortaya konulacağı bu çalıştayın her-
kes için faydalı olacağına inandığını söyledi.

Açılış konferanslarının ardından üç oturumla de-
vam eden çalıştaya farklı ülkelerden çok sayıda 
konuşmacı katıldı. Konuşmacılar Ahmet Yese-
vi’den Yunus Emre’ye Türk tasavvuf düşüncesi, 
önemli mutasavvıfların hayatları, eserleri ve dü-
şünceleri hakkında bilgi verdi.
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6Nisan 2021 tarihinde Bişkek’te başlayan Asya Judo Şampiyonası'na 
Kazakistan adına katılan Üniversitemiz Kamu Yönetimi Bölümü öğ-
rencisi Sevara Nışanbayeva kadınlar 57 kilo kategorisinde bronz ma-

dalya kazandı.

Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ÖĞRENCIMIZ  
ASYA JUDO ŞAMPİYONASI'NDA  

BRONZ MADALYA KAZANDI
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Enstitüsü ve İdil-U-
ral Araştırmaları Dergisi iş birli-

ğiyle düzenlenen "Perşembe Konuşma-
ları" programı kapsamında 08 Nisan 2021 
Perşembe günü Marmara Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu 
"Altınorda Devleti: Türk ve Dünya Tarihin-
deki Yeri" başlıklı bir konferans verdi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
da katıldığı ve yönlendiriciliğini Türkolo-
ji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı 
çok sayıda katılımcı izledi. 

Altınorda Devleti’nin kuruluşu ve tarih-
sel süreci hakkında bilgi veren Kema-
loğlu, Altın Orda'nın Türk halklarının or-

tak mirası olduğunu söyledi. Kemaloğlu 
sunumun ikinci bölümünde Altınorda 
Devleti’nin Rusya, Balkanlar, Ortadoğu 
ve Bizans’a etkilerinden bahsetti ve Os-
manlı Devleti ile olan ilişkisine değindi.

Kapanış konuşmasında, çağdaş iki dev-
let olan Altınorda ve Memlûk devletlerini 
karşılaştıran Rektör Vekili Prof. Dr. Cen-
giz Tomar Memlûklerle ilgili literatürün 
daha zengin olduğunu, Altınorda Devleti 
ile ilgili çalışmaların artmasını sağlamak 
için genç araştırmaların bu alana yön-
lendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Konferans soru-cevap bölümünün ar-
dından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. 
Dr. İlyas Kemaloğlu’na çevrim içi teşek-
kür belgesi takdimi ile son buldu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“ALTINORDA DEVLETİ: TÜRK VE DÜNYA 

TARİHİNDEKİ YERİ" 
KONFERANSI DÜZENLENDI
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08Nisan 2021 tarihinde Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk - Kazak 
Üniversitesi Avrasya Araştırma 

Enstitüsünün Araştırmacısı Dr. Azimjan Hi-
tahunov “Türk Dünyası Ülkelerinin Ekono-
mileri” başlıklı seminer verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı Dr. Suat Beylur’un açış konuşma-
sından sonra söz verdiği Avrasya Araş-
tırma Enstitüsünün Araştırmacısı Dr. 
Azimzhan Khitakhunov, Türk dünyası ül-
kelerinin ekonomik göstergelerinin detaylı 
bir şekilde analiz edildiği sunumunu yaptı.

Dr. Azimzhan Khitakhunov, 2018 yılın-
da Türk Dünyası ülkelerinin GSYİH'sinin 
(Gayri safi yurt içi hasıla) 2000 yılı gös-
tergelerine göre önemli ölçüde arttığını, 
bununla birlikte, ülkelerin GSYİH büyüme 
oranlarının farklı bir eğilime sahip oldu-
ğunu ifade etti. Sunumun devamında, 
Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından 
birlik içinde yer alan ülkelerin 1990’la-
rın başında, ekonomilerinde belirgin bir 
durgunluk yaşandığı, 2000’li yıllara ge-
lindiğinde ise GSYİH büyüme oranlarında 
yıllar itibariyle pozitif bir eğilimin izlendiği 

belirtildi. 2010’larda toparlanan ekonomi-
ler ancak enerji süper döngüsünün sona 
ermesiyle bir sonraki büyük şoku yaşa-
mışlardır. Türk devletlerinin ticaret yapı-
sının analizi, ülkelerin ihracatının ağırlıklı 
olarak doğal kaynaklardan oluştuğunu 
göstermektedir. Sanayileşmenin düşük 
olması, üretilen ürünlerin ihracatında 
gözle görülür bir azalmaya yol açmıştır. 
Bu düşüş özellikle Azerbaycan örneğinde 
açıkça görülmektedir. 

Türkiye, ülkenin toplam ihracatına hâkim 
olan gelişmiş bir imalat sanayisine sahip-
tir. Yenilikçi gelişme göstergelerinin ana-
lizi, bu incelenen ülkeler grubunun yeni-
lik maliyetlerini önemli ölçüde artırması 
gerektiğini göstermektedir. Türkiye, Türk 
Dünyası devletlerinin Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) üyesi olmaları için aktif destek 
sağlamıştır. Yeni dönemde Özbekistan da 
bölgeselleşme sürecine aktif olarak dâ-
hil olmuş ve aynı zamanda DTÖ'ye üyelik 
müzakerelerine başladığını gösterdi. 

İyi niyetli ekonomik entegrasyon niyet ve 
çabalarına rağmen Türk Dünyası ülkeleri 
arasında serbest ticaret bölgeleri konu-
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AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜNDE  
“TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİNİN 

EKONOMİLERİ” 
KONFERANSI DÜZENLENDI
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sunda herhangi bir anlaşma bulunma-
maktadır. Türkiye ile Özbekistan, Türkiye 
ve Azerbaycan arasında bir STA (Serbest 
Ticaret Anlaşması) için görüşmeler de-
vam etmektedir. Sunumda ayrıca Türk 
Dünyası ülkeleri arasındaki mevcut bazı 
sorun alanlarına da değinildi. Enerji pi-
yasalarındaki belirsizlik, iki büyük ticaret 
ortağı olan Rusya ve Çin’in ekonomik du-
rumları, Türkiye ekonomisinin durumu, 
salgının neden olduğu sorunlar ve bölge 
genelinde hakim olan yüksek kamu borç-
ları ve bir kısım kronik sorunlar bunların 
başında gelmektedir. Türk Dünyası’ndaki 
ekonomik entegrasyonun derinleştiril-
mesi için, yatırımlar dâhil olmak üzere 
bölge içerisinde kapsamlı STA’lar üze-
rinde mutabakata varılması. Bu önlem, 
ekonomilerin çeşitlenmesine ve değer 

zincirlerinin oluşturulmasına yol açacak-
tır, karşılıklı yatırımların artırılması, ilgili 
sektörlerde dijitalleşmenin sağlanması 
ve özel sektör büyümesini sağlayan ku-
rumsal reformların yapılması başta ol-
mak üzere bir dizi reform ve girişimlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada, Kasım 
Comart Tokayev’in önerisi olan Türk Yatı-
rım Fonu kurulması düşüncesinin önemli 
olduğu paylaşıldı. 

Konferansın sonunda katılımcılar ko-
nuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu-
lar. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Suat Beylur, semineri için 
Araştırmacısı Dr. Azimjan  Hitahunovi’ye 
teşekkür ederek gelecekte bu konuyla il-
gili önemli yayımların yapılması gerekti-
ğini söyledi.
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05-09 Nisan 2021 tarihleri ara-
sında Kostanay’da düzenlenen 
Kazakistan Güreş Şampiyo-

nasında üniversitemiz Beden Eğitimi ve 
Spor Bölümü 2. sınıf öğrencileri Nazgül 
Esimbek 70 kilo kategorisinde gümüş 
madalya, Beknur Kuandık ise 84 kilo ka-
tegorisinde bronz madalya kazandılar.

Sporcularımızı yetiştiren Eğitim ve Reha-
bilitasyon Bölümünün kıdemli antrenörü 
Absadık Halilayev’ı ve kıdemli antrenör 
Muhtar Bugenbayev’ı en içten dilekleri-
mizle kutluyor, sporcularımıza başarılar 
diliyoruz.

ÖĞRENCILERIMIZ  
KAZAKİSTAN  

GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA 
MADALYA KAZANDI
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Üniversitemiz folklor ve halk dansları ekibi "Bi-Sultan" "WADE-2021 Uluslararası Ku-
zey Doğu Avrasya Halk Dansları Yarışmasında" şampiyon oldu.

Öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

ÜNIVERSITEMIZ FOLKLOR EKIBI   
"Bİ-SULTAN" ULUSLARARASI  

HALK DANSLARI YARIŞMASINDA  
ŞAMPIYON OLDU



Ahmet Yesevi Üniversitesi Türko-
loji Araştırmaları Enstitüsü  ta-
rafından düzenlenen “Perşembe 

Konuşmaları” programı kapsamında 
15 Nisan 2021 Perşembe günü Anado-
lu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Haşim Şahin “Türkistan’dan Anadolu’ya 
Ahmet Yesevi’nin Anadolu’daki İzleri” 
başlıklı bir konferans verdi. 

Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
da katıldığı ve yönlendiriciliğini Türkolo-
ji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı 
çok sayıda katılımcı izledi. 

Konuşmasına Ahmet Yesevi’nin de şeyhi 
olan Yûsuf el-Hemedânî'nin hayatı hak-
kında kısaca bilgi vererek başlayan Prof. 
Dr. Şahin, el-Hemedânî'nin döneminin 
önemli âlim ve mutasavvıflarından biri 

olduğunun altını çizdi. Şahin daha sonra 
Ahmet Yesevi’nin hayatı, temsil ettiği ge-
lenekten ve Anadolu’ya etkisinden bah-
setti ve Selçuklu döneminin en önemli 
mutasavvıflarından biri olduğunu söyledi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar 
yaptığı kapanış konuşmasında Ahmet 
Yesevi’nin Anadolu’ya etkisine kısaca de-
ğindi ve verdiği objektif bilgiler için Prof. 
Dr. Şahin’e teşekkürler etti.

Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ise Ahmet 
Yesevi’nin Orta Asya coğrafyası ile Ana-
dolu arasında bir manevi bağ olma özel-
liği taşıdığını belirterek güzel sunumu 
için Prof. Dr. Şahin’e teşekkür etti.

Konferans soru-cevap bölümünün ar-
dından Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. 
Dr. Haşim Şahin’e çevrim içi teşekkür 
belgesi takdimi ile son buldu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE   
“TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA AHMET 

YESEVİ’NİN ANADOLU’DAKİ İZLERİ” 
KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTIRILDI 

AYHABER SAYI: 7132



ÖĞRENCIMIZ   
ASYA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA  

BRONZ MADALYA  
KAZANDI  

15 Nisan'da Almatı'da düzenlenen Asya Güreş Şampiyonasında Spor Fakül-
tesi 3. Sınıf öğrencimiz Ayşa Valihan kadınlar 55 kg kategorisinde bronz 
madalya kazandı. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI    
GÜREŞ TURNUVASINDA  

BRONZ MADALYA  
KAZANDI

8-11 Nisan'da Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Uluslararası Serbest Gü-
reş Turnuvasında üniversitemiz Beden Eğitimi Bölümü öğrencileri Nurbolat Ab-
dualiyev ve Darkhan Esengali bronz madalya kazandılar. 

 
Sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.



ÖĞRENCIMIZ TÜRKISTAN'DA DÜZENLENEN 
ULUSLARARASI BOKS TURNUVASINDA   

DERECEYE GIRDI  
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14-19 Nisan'da Kazakistan'ın 
bağımsızlığının 30. yılı ve ünlü 
boksör Abdisalan Nurmakha-

nov'un anısına Türkistan’da düzenlenen 
uluslararası boks turnuvasında Üniver-
sitemiz Beden Eğitimi ve Spor bölümü 3. 

sınıf öğrencisi Ashat Tastanbek, 60 kg ka-
tegorisinde 2. oldu. 

Öğrencimizi ve hocalarını tebrik eder, ba-
şarılar dileriz.



ÜNIVERSITEMIZDE    
“SOVYET DÖNEMİNDE KAZAK-TÜRK BİLİMSEL 

İLİŞKİLERİ: ALKEY MARGULAN, ORHAN ŞAİK 
GÖKYAY, EMEL ESİN, TUNCER BAYKARA”  

PANELI DÜZENLENDI

16Nisan 2021 tarihinde Hoca Ah-
met Yesevi Uluslararası Türk 
- Kazak Üniversitesi Avrasya 

Araştırma Enstitüsü, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, L.N. Gumilev Av-
rasya Milli Üniversitesi ile Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitü-
sü iş birliğinde “Sovyet Döneminde Ka-
zak-Türk Bilimsel İlişkileri: Alkey Mar-
gulan, Orhan Şaik Gökyay, Emel Esin, 
Tuncer Baykara” başlıklı e-Panel düzen-
lendi.

16 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 
“Sovyet Döneminde Kazak-Türk Bilimsel 
İlişkileri: Alkey Margulan, Orhan Şak Gök-
yay, Emel Esin, Tuncer Baykara” başlıklı 
panele Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi AVRAS-
KA Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulvahap 
Kara, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tursun 

Jurtbay, Avrasya Milli Üniversitesi “Otrar 
Kütüphanesi” Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Danagül Mahat, Marmara Üni-
versitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Nusret Gedik ve Alkey Margulan’nın kızı 
Dr. Danel Alkeyeva katıldı.

Panelin yönlendiriciliğini Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Türk Filolojisi Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Bülent Bayram gerçekleş-
tirdi. Kazakistan ve Türkiye’den panele 
katılan önemli bilim insanları genelde 
Sovyet dönemindeki Kazak-Türk bilim-
sel ilişkilerini ele alarak özelde Alkey 
Margulan, Orhan Şak Gökyay, Emel Esin 
ve Tuncer Baykara’nın Türk Dünyası için 
yaptığı büyük katkılarından bahsetti.

Açış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cen-
giz Tomar, Üniversitenin temel amacının 
Türk Dünyası’nda eğitim ve bilimin ge-

AYHABER SAYI: 7136



lişmesine katkıda bulunmak olduğunu 
vurgulayarak üniversite misyonu çerçe-
vesinde bu tür bilimsel etkinliklerin dü-
zenlenmesi ve Türk Dünyası aydınlarının 
tanıtılmasının büyük önem taşıdığını be-
lirtti. Bu bağlamda Sovyet dönemindeki 
Kazak-Türk bilimsel ilişkilerinin örneği 
olan Alkey Margulan, Orhan Şaik Gökyay, 
Emel Esin, Tuncer Baykara gibi bilim 
adamlarının arasındaki ilişkilerin ince-
lenmesi gereken meselelerin biri oldu-
ğunu dile getirdi.

Panelin ilk tebliğini yapan Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi AVRASKA 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulvahap 
Kara, ana hatlarıyla, Sovyetler Birliği’ni 
yıkan gücün silah değil, milli ruh oldu-
ğuna değinerek o dönemdeki tüm yasak 
ve kontrollere rağmen, Alkey Margulan 
gibi Kazak aydınlarının dönemin Türk 
aydınlarıyla mektuplaşarak ilişkilerini 
sürdürdüğünü ifade etti. Türk halkları 
aydınlarının birbirine desteğinin ve ya-
kın ilişkilerinin her zaman devam et-
tiğini vurgulayan Prof. Dr. Abdulvahap 

Kara, Sovyet döneminde de Kazak-Türk 
bilimsel ilişkilerinin Türk Dünyası’ndaki 
kardeşlik ilişkilerin bir örneği olduğunu 
ifade etti. Alkey Margulan’ın Sovyetler 
döneminde hiç korkmadan ve hayatını 
tehlikeye atarak Türk bilim adamlarıyla 
ilişki kurduğunu anlatan Prof. Dr. Ab-
dulvahap Kara, Alkey Margulan’ın eser-
lerinin sadece Kazak toplumu için değil, 
tüm Türk halkı için de ortak bir hazine 
olduğunu kaydetti.

Panelin ikinci tebliğini yapan L.N. Gu-
milev Avrasya Milli Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Tursun Jurtbay, CO-
VID-19’dan dolayı çok sıkıntılar içinde 
bulunduğumuz dönemde başta Türkiye 
ve Kazakistan olmak üzere tüm Türk 
Dünyası’nın yoğun iş birliği içinde oldu-
ğunu belirterek böyle bir işbirliği orta-
mında manevi değerlerimizi ve kültürel 
şahsiyetlerimizi iyi tanımamız gerektiği-
ni vurguladı. Bu bağlamda Sovyet döne-
mindeki Kazak-Türk bilimsel ilişkilerinin 
araştırılmasının oldukça önemli olduğu-
nun altını çizdi.
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Panelin üçüncü konuşmacısı Avrasya 
Milli Üniversitesi “Otrar Kütüphanesi” 
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Da-
nagül Mahat, öncelikle Türk Dünyası’nın 
ortak değerleri olan Alkey Margulan, 
Orhan Şaik Gökyay, Emel Esin ve Tun-
cer Baykara gibi aydınların tanıtılmasını 
destekleyen Ahmet Yesevi Üniversitesine 
şükranlarını sunarak tüm katılımcılara 
teşekkürlerini iletti. 20. yüzyılda mektu-
bun insanların hayatında sadece bir ile-
tişim aracı değil, bir kültür modeli oldu-
ğuna değinen Prof. Dr. Danagül Mahat, 
mektupların dönemin tarihsel süreçleri 
hakkında önemli bilgiler verebileceğini 
ve sosyal ve kültürel çevrede önemli rol 
oynadığını belirtti. Kazakistan ve Türki-
ye arşivlerinden Alkey Margulan’ın bir-
çok önemli mektuplarının bulunduğunu 
söyleyen Prof. Dr. Danagül Mahat, onun 
Türk Dünyası bilim adamları ile yazışma-
larının öneminin çok yüksek olduğunu ve 
bunun daha çok araştırılması gerektiğini 
ifade etti.

Dördüncü olarak sunumunu video ka-
yıtlarıyla paylaşan tarihçi, yazar Tuncer 
Baykara; döneminde Kazak kültürü, ta-
rihi, edebiyatı ve arkeolojisi hakkındaki 
bilimsel çalışmaların gelişimine önemli 
katkı sağlayan ansiklopedist Alkey Mar-
gulan ile nasıl ilişki kurduğu ve mektup-
lar yazıştığı hakkında hatıralarını anlattı.

Panelin beşinci sunumunu yapan Mar-
mara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğre-
tim Üyesi Dr. Nusret Gedik, ana hatırlaya 
Türk Dünyası aydınlarının kardeşlik ve 

bilimsel ilişkileri devam ettirme hakkın-
da derin bir anlayışa sahip olduğunu be-
lirtti. Bu bağlamda Orhan Şaik Gökyay’ın 
biyografisi hakkında biraz bilgi vererek 
hayatını anlattı. Orhan Şaik Gökyay’ın 
edebiyat alanında şairliğinden ziyade, 
eleştirmenliği ve araştırmacılığı ile öne 
çıkan bir yazar olduğunu söyleyen Dr. 
Nusret Gedik, şairin Türk Dünyası’ndaki 
aydınlarla temaslarının temelini oluştu-
ran mektuplarından örnekler sundu.

Panelin altıncı sunumunu Alkey Mar-
gulan yaptı. Babası hakkında güzel ha-
tıralarını aktaran Dr. Danel Alkeyeva, 
babasının hayatı boyunca bilimsel ça-
lışmalarla ilgilendiğini ifade etti. Alkey 
Margulan’nın Türk Dünyası’ndaki bilim 
adamlarıyla bildiklerini paylaşan, elin-
den gelen türlü yardımı yapmaya çalışan, 
kendisine sorulan soruları cevaplandır-
mak için uzun mektuplar yazmaktan geri 
durmayan ve hocalık hayatında binlerce 
öğrenci yetiştiren bir bilim adamı oldu-
ğundan bahseden Dr. Danel Alkeyeva, 
Alkey Margulan’nın bilimsel çalışmaları-
nın Türkçe başta olmak üzere diğer Türk 
dillerine kazandırılmasının önemli oldu-
ğunun altını çizdi.

Panelin sonunda katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer yaptığı kapanış konuş-
masında, söz konusu panelde güzel bir 
konunun ele alındığını ifade ederek tüm 
katılımcılara ve panele emek verenlere 
teşekkürlerini iletti.

AYHABER SAYI: 7138
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UKRAYNA'DAN  
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ 

HEYET ÜYEMİZ PROF. DR. İBRAHİM KALIN'A   
DEVLET NIŞANI VERILDI 

Ukrayna; Devlet Başkanı Vladimir 
Zelenskiy'nin imzaladığı kararna-
meyle Ahmet Yesevi Üniversitesi 

Mütevelli Heyet Üyesi, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı, Büyükelçi Sayın Prof. Dr. İbrahim 
Kalın’ı devlet nişanına layık gördü.

Devlet nişanını Ukrayna Büyükelçisi And-
ri Sybiha’dan alan Prof. Dr. İbrahim Kalın, 
Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Vladimir 
Zelensky ve Büyükelçi Andrii Bey’e te-
şekkürlerini sunarak "Türkiye-Ukrayna 
her alanda dostluk ilişkilerini ve iş birliği-
ni arttırmaya devam edecektir" dedi.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDIYOR

Ahmet Yesevi Üniversitesinde çevre 
düzenlenmesi ve ağaçlandırma ça-
lışmaları kapsamında 21 Nisan 2021 

Çarşamba günü Gelişme ve Koordinas-
yon Daire Başkanı Ender Sayın ve Green 
Growth Kulübü öğrencileri 250 ağaç dikti.

Sonbaharda başlayan proje kapsamında 
Türkistan yerleşkesine toplamda 5095 
ağaç dikildi.
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji 
Araştırmaları Enstitüsü ve İdil-U-
ral Araştırmaları Dergisi iş birliğiy-

le düzenlenen "Perşembe Konuşmaları" 
programı kapsamında 22 Nisan 2021 Per-
şembe günü Udmurt Tarih, Dil ve Edebi-
yat Enstitüsünden Dr. Alevtina Kamitova 
"Udmurt Edebiyatının Kurucusu Kuzebay 
Gerd" başlıklı bir konferans verdi. Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı 
ve yönlendiriciliğini Türkoloji Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bay-
ram’ın yaptığı konferans ilgiyle izlendi.

Dr. Alevtina Kamitova Rusça olarak ger-
çekleştirdiği sunumunda Udmurt edebi-
yatının kurucusu Kuzebay Gerd’in hayatı 
ve eserleri hakkında bilgi vererek onun 
modern dönemin önemli isimlerinden biri 

olduğunun altını çizdi. Kamitova, Gerd’in 
çok iyi müzik kulağına sahip olması ya-
nında iyi de bir icracı olduğundan bahset-
ti. Kamitova son olarak Gerd’in eserleri-
nin çok sayıda dile çevrildiğini ve adına bir 
edebiyat ödülünün verildiğini belirtti. Ka-
mitova’nın konuşmasının ardından Prof. 
Dr. Bülent Bayram dinleyicilere sunumun 
içeriği hakkında bilgi verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yap-
tığı kapanış konuşmasında, birçok dilin ve 
kültürün kaybolmakta olduğunun altını 
çizerek bu konularla ilgili yapılan çalış-
maların artmasının gerektiğini ifade etti.

Konferans soru-cevap bölümünün ardın-
dan Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Dr. Alev-
tina Kamitova’ya çevrim içi teşekkür bel-
gesi takdimi ile son buldu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“UDMURT EDEBİYATININ KURUCUSU KUZEBAY GERD"   

KONULU KONFERANS DÜZENLENDI 
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya 
Araştırma Enstitüsü, Ankara Üni-
versitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve 

Türkiye Çevre Vakfı iş birliğinde “Dünya 
Günü 2021: Doğal Kaynakların Korun-
ması” başlıklı e-panel, 22 Nisan 2021 ta-
rihinde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur 
Sümer’in yönlendiriciliğini yaptığı e-pa-
nelde, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu,  İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay 
Tolunay,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
- Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü 
öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye 
Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. 

Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Ufuk Üniversi-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Baş-
kanı Prof. Dr. Sencer İmer ve Ankara 
Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Gökşen Çapar sunumlarını 
yaptılar.

“Küresel Su Politikalarının Evrimi ve Do-
ğaya Etkileri” başlıklı sunumunda Prof. 
Dr. Ayşegül Kibaroğlu, su politikalarının 
dünya genelinde nasıl geliştiğini ve buna 
paralel olarak doğayı nasıl etkilediği ko-
nularına odaklandı. Konuşmasının de-
vamında Kibaroğlu, “katılım” “danışma” 
ve “demokratik siyasal kurumsallaşma” 
temelinde; kullanıcılar ve su kaynakları 
yöneticileri arasındaki çıkar çatışmaları-
na arabuluculuk yapabilecek yaklaşım-
ları içeren “Bütüncül Su Kaynakları Yö-
netimi” paradigmasının son dönemlerde 

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“DÜNYA GÜNÜ 2021:  

DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI”  
PANELI DÜZENLENDI
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siyaset bilimcileri tarafından daha fazla 
benimsendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay “İklim Deği-
şikliği ve Doğa Etkileşimi” başlıklı su-
numunda, söz konusu panelin düzen-
lenmesinde emeği geçen kurumlara 
teşekkür ederek iklim değişikliği ve çev-
re konularının son dönemlerde dünya 
genelinde üzerinde durulan önemli ko-
nular olduğunu ifade etti. Bu çerçevede 
iklim, çevre ve su meselelerine sadece 
insan merkezli bakışın da değişmesi ge-
rektiğini, zira doğanın bir parçası olarak 
ortaya çıkabilecek her türlü sorunun 
aynı zamanda doğrudan insanı da etkile-
diğinin üzerinde durdu. 

“Türkiye’de Sulak Alanlar ve Çevre So-
runları” başlıklı sunumunda Prof. Dr. 
Hakan Yiğitbaşıoğlu, Türkiye’deki sulak 
alanların ortak çevre sorunlarına deği-
nerek özellikle tarım ilaçlarından kay-
naklanan kirlilik, akarsuyun taşıdığı su-
yun azalması (mavi tünel), lagünlerde 
tuzluluğun artması ve yangınların ekolo-
jik denge üzerindeki olumsuz etkilerinin 
altını çizdi. 

Prof. Dr. Sencer İmer, “Türkiye’nin Su ve 
Enerji Kaynaklarının Kullanım Sınırları” 
başlıklı sunumunda, Türkiye’nin belir-
li parametreler üzerinden kısa, orta ve 

uzun vadeli projeksiyonlar oluşturması 
gerektiğinini ifade etti. Bölge ve ülke-
ler bazında temel bazı verileri paylaşan 
Prof. Dr. Sencer İmer, dünyadaki tatlı 
su kaynaklarının sınırlı olduğunu, kişi 
başına düşen su miktarında Türkiye’nin 
su baskısı yaşayan bir ülke olduğunu 
belirterek suyun yönetimi ve kalkınma 
arasında alternatifli ve dengeli bir plan-
lamaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi. 

“Sürdürülebilir Yönetim ve Su Yönetimi 
İçin Öneriler” başlıklı sunumunda Doç. 
Dr. Gökşen Çapar, su kaynaklarına bas-
kı yaratan itici güçlerin; nüfus artışı, ik-
lim değişikliği, tarımsal üretim, sanayi, 
enerji temini, evsel amaçlı su kullanı-
mı, kentleşme ve turizm olduğu bilgisini 
paylaştı. Konuşmasının devamında Doç. 
Dr. Gökşen Çapar, sektörel kullanım 
açısından suyun, en çok tarım sektörün-
de, ikinci olarak sanayi sektöründe ve 
son olarak ise evsel amaçlı kullanıldığını 
ifade etti. 

Panelin sonunda katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer yaptığı kapanış konuş-
masında, söz konusu panelde güzel bir 
konunun ele alındığını ifade ederek tüm 
katılımcılara ve panele emek veren her-
kese teşekkürlerini iletti. 
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanlığı, Rektörlüğü ve 
Sultanbeyli Belediyesi tarafından 

Türkistan yerleşkesindeki yurtlarda ka-
lan Türk Dünyası öğrencilerine Ramazan 
ayı münasebetiyle 26 Nisan 2021 Pazar-
tesi günü kumanya dağıtıldı.  

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
da katıldığı etkinlikte öğrencilerle soh-
bet edilerek Ramazan ruhu yaşatılmaya 
devam edildi.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERE KUMANYA   

DAĞITILDI
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Türko-
loji Araştırmaları Enstitüsü  ta-
rafından düzenlenen “Perşembe 

Konuşmaları” programı kapsamında 29 
Nisan 2021 Perşembe günü Milli Savun-
ma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu “Osmanlılar ve Türk Tarihindeki 
Yeri” başlıklı bir konferans verdi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın 
da katıldığı ve yönlendiriciliğini Türkolo-
ji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı 
çok sayıda katılımcı izledi. 

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sunumun-
da Osmanlıların Avrupa’dan Arap Ya-
rımadası’na, Balkanlardan Endülüs’e, 
Suriye’den Afrika’ya idari, bürokratik, 
kültürel, mimari etkilerini ve buralarda 
izlediği siyaseti anlattı. Afyoncu, hâkimi-
yeti altındaki tüm toprakları vatan ola-
rak gören Osmanlı Devleti için Anadolu 
ne ise Yemen’in de O olduğunu söyledi. 
Afyoncu, Osmanlıların Doğunun ve İslam 
Dünyası’nın “Şemsiye Devleti” olduğunu 
belirterek Osmanlı Devleti’nin yıkılma-

sının ardından İslam Dünyası’nın yetim 
kaldığının da altını çizdi. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yap-
tığı kapanış konuşmasında Osmanlı’da 
Devşirme sistemini değerlendirdi ve bu 
sistemin 9. yüzyıldan itibaren var oldu-
ğunu belirtti.  Tomar ayrıca Osmanlı’nın 
kültürel etkilerinin hükmettiği toprak-
larda hâlâ devam ettiğinin de altını çizdi.

Konferans soru-cevap bölümünün ar-
dından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. 
Dr. Erhan Afyoncu’ya çevrim içi teşekkür 
belgesini takdimi ile son buldu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“OSMANLILAR VE TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ”

KONULU KONFERANS DÜZENLENDI 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB) koordina-
törlüğünde ilk defa düzenlenen 

Avrasya Gençlik Okulu; Kazakistan, Öz-
bekistan ve Kırgızistan’dan toplam 105 
öğrencinin katılımı ile 28 Nisan Çarşam-
ba günü başladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinin de paydaş-
larından biri olduğu ve 3 ay boyunca de-
vam edecek olan program; kültür, sanat, 
tarih ve kişisel gelişim alanlarında uzman 
isimlerin vereceği seminer, okuma ve film 
gösterimi etkinliklerinden oluşmaktadır.

Yönlendiriciliğini YTB Orta Asya ve Kaf-
kasya Koordinatörü Sevilay Yıldırım’ın 
yaptığı program; Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı 
Sayit Yusuf, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 
Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversite-
si Rektörü Doç. Dr. Gülçekra Riksiyeva 
ve Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek 
Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Zeynelabi-
din Abdurashidov’un açılış konuşmaları 
ile başladı.

AVRASYA GENÇLİK OKULU    
BAŞLADI
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Avrasya Gençlik Okulu’nun içeriği hak-
kında bilgi veren Sayit Yusuf, amaçları-
nın Türk Dünyası gençlerini bir araya ge-
tirmek olduğunu söyledi. 

Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı açış ko-
nuşmasında bu tür etkinliklerin ömür 
boyu süren dostluklara vesile olduğunun 
altını çizerek Ahmet Yesevi Üniversitesi 
olarak her türlü iş birliğine hazır olduk-
larını belirtti. 

Riksiyeva ve Abdurashidov da Avrasya 
Gençlik Okulu ile ilgili duygu ve düşün-
celerini paylaşarak bu tür etkinliklerin 
devam etmesini istediklerini belirttiler.

Açılış konuşmalarının ardından Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas 
Kemaloğlu “Avrasya’ya Tarihsel Bakış” 
başlıklı bir seminer verdi. Öğrencilerin 
ilgi ile izledikleri seminer soru-cevap 
bölümünün ardından son buldu.



AYHABER SAYI: 7148

Üniversitemiz ev sahipliğinde dü-
zenlenmekte olan XI. Kazakistan 
Üniversitelerarası Yaz Oyunların-

da sambo güreş müsabakalarında 50 
kiloda Jadira Payız, 72 kiloda Aynur Ak-
jigitov altın madalya; 50 kiloda Ayjan Jıl-

kıbayeva, 80 kiloda Aygerim Maksat, 59 
kiloda Gülzira Kudasbek gümüş madal-
ya; 59 kiloda Fatiha Rahımjanova bronz 
madalya kazandı. Sporcularımıza başa-
rılar diliyoruz.

ÖĞRENCILERIMIZ  
XI. KAZAKİSTAN ÜNİVERSİTELERARASI  

YAZ OYUNLARINDA    
MADALYA KAZANDI
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ÖĞRENCILERIMIZ BIŞKEK'TE DÜZENLENEN   
“SC DREAM TEKVANDO TURNUVASI"NDA

MADALYA KAZANDI

30Nisan-02 Mayıs tarihleri ara-
sında Bişkek'te düzenlenen 
"SC DREAM" Tekvando Tur-

nuvası’nda öğrencilerimiz Amanbol Be-
gimbetov 58 kiloda, Amina Nurgazıkızı 
53 kiloda, Aziret Düysenbek 55 kiloda, 

Askar Ötegen 59 kiloda, Irısdavlet Baki-
şev 63 kiloda altın madalya kazandı. Öğ-
rencimiz Araylım Tasbolat ise 46 kiloda 
gümüş madalya sahibi oldu. Sporcuları-
mızı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı (YTB) koordinatörlü-
ğünde düzenlenen Avrasya Genç-

lik Okulu’nda 05 Mayıs 2021 Çarşamba 
günü Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar “Bağımsız-
lığın 30. Yılında Kazakistan-Türkiye İliş-
kileri” konulu bir seminer verdi.

Yönlendiriciliğini YTB Orta Asya ve Kaf-
kasya Koordinatörü Sevilay Yıldırım’ın 
yaptığı program, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kazakistan Bü-
yükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Cum-

huriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Sa-
parbekulı ve Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’nın açılış 
konuşmaları ile başladı.

Açış konuşmasında Avrasya Gençlik Oku-
lu’nun içeriği hakkında bilgi veren Abdul-
lah Eren, YTB’nin eğitim ve kültür faaliyet-
lerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Büyükelçi Ekinci, Avrasya Gençlik Oku-
lu’nun önemine vurgu yaprak progra-
mın öğrencilerin akademik gelişimlerine 
katkıda bulunmasının yanı sıra kültürel 
bağların artmasına da vesile olacağını 

AVRASYA GENÇLIK OKULU:   
BAĞIMSIZLIĞIN 30. YILINDA  

KAZAKİSTAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ SEMİNERİ



AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 51

söyledi. Ekinci, Türkiye’nin Kazakistan’ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu 
vurgulayarak Türkiye ile Kazakistan ara-
sındaki kültürel, ticari ve ekonomik faa-
liyetlerden bahsetti. 

Büyükelçi Saparbekulı, Kazakça olarak 
yaptığı konuşmasında Türkiye-Kazakis-
tan ilişkilerini değerlendirdi. Kendi eği-
tim hayatı hakkında da bilgi veren Sapar-
bekulı, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Başkonsolos Akıncı ise programla ilgili 
düşüncelerini paylaşarak YTB’nin tüm fa-
aliyetlerini ilgi ile takip ettiklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Cengiz Tomar “Bağımsızlığın 30. Yılında 
Kazakistan Türkiye İlişkileri” başlıklı bir 
seminer verdi. Türkiye ile Kazakistan iliş-
kilerini tarihsel boyutu ile ele alan Tomar, 
modern döneme kadar olan süreç hak-
kında bilgi verdi. Alfabe birliğinin önemi-
ne de değinen Tomar, siyasi birlik kadar 
ekonomik, kültürel ve ticari birlikteliğin 
de oldukça önemli olduğunu söyledi. 

Öğrencilerin ilgi ile izledikleri seminer so-
ru-cevap bölümünün ardından son buldu.



AYHABER SAYI: 7152

ÜNIVERSITEMIZ ÖĞRENCILERI 
SAMBO GÜREŞİNDE 

MADALYA KAZANDI 

Üniversitemiz ev sahipliğinde dü-
zenlenmekte olan XI. Kazakistan 
Üniversitelerarası Yaz Oyunların-

da  Sambo güreş müsabakalarında 98 

kiloda Aydarbek Toktarbek altın madal-

ya; 58 kiloda Aydınbay Kayırberdi altın 
madalya; 58 kiloda Jasulan Narimanov 
gümüş madalya; 71 kiloda Kuandık Şa-
diyar bronz madalya kazandı. Sporcula-
rımıza başarılar diliyoruz.
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ÖĞRENCILERIMIZ 
XI. KAZAKİSTAN ÜNİVERSİTELERARASI  

YAZ OYUNLARINDA BİRİNCİ OLDU 

Üniversitemiz ev sahipliğinde dü-
zenlenmekte olan XI. Kazakistan 
Üniversitelerarası Yaz Oyunların-

da  Sambo güreş müsabakalarında Üni-
versitemizin kız ve erkek takımları birin-
ci oldu. Abay Milli Pedagoji Üniversitesi 

ikinci sırayı elde ederken Atırav Halel 
Dosmuhammedov Üniversitesi üçüncü 
sırada yer aldı. Müsabakalarda mücade-
le eden sporcularımızı ve onları yetişti-
ren hocalarımızı tebrik ederiz.
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6Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet 
Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi Avrasya Araştırma 

Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat 
Beylur “Risk, COVID-19 Pandemisi ve 
Sosyal İlişkiler” konulu çevrim içi konfe-
rans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer’in açış konuşma-
sından sonra söz alan Avrasya Araştır-
ma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat 
Beylur, risk, Covid-19 pandemisi ve sos-
yal ilişkiler bağlamında bazı temel açık-
lamalar yaparak sunumuna başladı. Su-
numunun girişinde sosyolojik düşüncede 
risk kavramı ve risk yaklaşımları üzerin-
de duran Dr. Suat Beylur, risk kavra-

mının günümüzde esas olarak rasyonel 
seçim yaklaşımı, reflexive modernleşme 
yaklaşımı, kültürel yaklaşım, eleştirel ve 
post-modern yaklaşım olmak üzere beş 
temel düzeyde ele alındığını belirterek 
her bir yaklaşımın belirgin bazı farklı-
lıklarının yanında bazı açılardan benzer 
bakış açılarına sahip oldukları bilgisini 
paylaştı. Sayılan bu yaklaşımlardan ras-
yonel seçim yaklaşımı, reflexive moder-
nleşme yaklaşımı ve kültürel yaklaşım 
üzerinde duran Dr. Suat Beylur, çağımız 
toplumlarının Ulrich Beck ve Anthony 
Giddens’ın düşünceleri temelinde “risk 
toplumu” olarak tanımlandığını, bu yö-
nüyle riskin küresel nitelik ve karakteris-
tiğinin vurgulanmasına rağmen, risk ve 
risk algısının, kültürel yaklaşım tarafın-

ÜNIVERSITEMIZ AVRASYA ARAŞTIRMA 
ENSTITÜSÜNDE  

"RİSK, COVID-19 PANDEMİSİ VE SOSYAL İLİŞKİLER” 
KONFERANSI DÜZENLENDI
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dan savunulduğu üzere aslında toplum-
dan topluma hatta aynı toplum içerisinde 
alt kültürlere uzanan düzeylerde farklılık 
gösterdiğinin üzerinde durdu. İncelenen 
üç yaklaşıma ait bazı kavramları tartışan 
Dr. Suat Beylur, Covid-19 pandemisinin 
toplumsal kurum ve sistemlerde neden 
olduğu psikososyal risklerin bütün top-
lumlarda bazı ortak sonuçlara neden ol-
duğu bilinse de daha geleneksel toplum-
larda bu etkilerin daha farklı olabileceği 
hususunu katılımcılarla paylaştı. 

Covid-19 pandemisinin Kazakistan’da 
sosyal ilişkilere etkisi üzerine yaptı-
ğı saha araştırmasından bazı sonuçları 
paylaşan Dr. Suat Beylur, Kazakistan’da-
ki toplumsal yapı, aile yapısı ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan ilişki yoğunlu-
ğunun, sosyal ilişkilere nasıl yansıdığının 
incelenmesinin çalışmaya değer oldu-
ğunu ifade ederek belirli tutum ve dav-
ranışlarda dikkat çekici sonuçlara ula-
şıldığını belirtti. Sosyal mesafeye uyma, 
maske kullanma; özellikle de düğün ve 
taziye gibi merasimlere katılım oranları-
nın “mevcut risklere” rağmen hâlâ yük-
sek düzeyde olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Seminerin sonunda katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer, sunumu için Dr. Suat 
Beylur’a teşekkür ederek bu alanda ya-
pılacak çalışmaların önemine dikkat 
çekti. 



AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“TEHLİKEDEKİ DİLLER BAĞLAMINDA  

HALAÇ TÜRKÇESİNİN KONUMU”  
KONFERANSI DÜZENLENDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türko-
loji Araştırmaları Enstitüsü ta-
rafından düzenlenen "Perşembe 

Konuşmaları" programı kapsamında 06 
Mayıs 2021 Perşembe günü Nazarba-
yev Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sonel Bosnalı “Tehlikedeki Diller Bağla-
mında Halaç Türkçesinin Konumu" baş-
lıklı bir konferans verdi. 

Yönlendiriciliğini Türkoloji Araştırmaları 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bay-
ram’ın yaptığı konferansın ilk bölümün-
de Prof. Dr. Bosnalı, Halaçça ile ilgili ya-
pılan akademik çalışmalara değindi.

Konuşmasının ikinci bölümünde “Halaç 
Türkçesi yok olma tehlikesi yaşıyor mu?” 
sorusunu yanıtlayan Bosnalı, Halaççanın 
içinde bulunduğu durumunun 1,7 ölçe-
ğiyle, “ciddi tehlike” aşamasında oldu-
ğunu söyledi. Bosnalı, son olarak tehli-
kedeki diller arasında yer alan Halaçça 
ile ilgili yapılabilecek projeler ve alınma-
sı gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Konferans soru-cevap bölümünün ar-
dından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. 
Dr. Sonel Bosnalı’ya çevrim içi teşekkür 
belgesi takdimi ile son buldu.

AYHABER SAYI: 7156
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
KEMER GÜREŞİNDE DÜNYA ŞAMPİYONASINA 

YÜKSELDI

6-8 Mayıs tarihleri arasında Te-
mirlan'da düzenlenen Kazakistan 
Cumhuriyeti Kemer Güreşi Şampi-

yonası'nda öğrencimiz Beknur Kuandık 

birinci olmuştur. Dünya Kupası'nda mü-
cadele edecek olan öğrencimizi tebrik 
eder, başarılar dileriz.
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13Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ah-
met Yesevi Uluslararası Türk 
- Kazak Üniversitesi Avrasya 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Va-
kur Sümer, “Orta Asya’da Su Kaynakları 
Yönetimi Politikası: Entegre Su Kaynakla-
rı Yönetimi (IWRM) Paradigması Ne Sunu-
yor?” başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer sunumunda, Orta 
Asya’nın, farklı medeniyetlerin kesişme 
noktasında yer alan bir bölge olduğunu 
belirterek ana hatlarıyla susuz yaşamın 
olmayacağını, suyun doğada ve insan 
yaşamındaki önemini her zaman anla-
tarak Orta Asya'da Su Kaynakları Yöne-
timi Politikası hakkında bilgiler sundu. 
Su kaynakları alanındaki terimlerin ve 
anlamlarının açıklığa kavuşturulması 
gerektiğinden bahseden Doç. Dr. Vakur 
Sümer, terimlerin kullanımında sıklıkla 
yanlışlıklar ve hatalar yapıldığını açıkla-
dı. Örneğin, “su stresi” teriminin birkaç 
spesifik kavram daha içerdiğini ifade etti 

ve su kısıtının (water scarcity), su stresi 
ile eş anlamlı olmadığını vurguladı. Orta 
Asya bölgesinde de su stresi ile ilişkili 
birkaç problemin varlığından bahseden 
Doç. Dr. Vakur Sümer, bunların arasın-
da genel su kısıtı, su kaynaklarının kötü 
yönetimi ve verimsiz kullanımının bulun-
duğunu belirtti.

Konferansın devamında, Doç. Dr. Vakur 
Sümer, Entegre Su Kaynakları Yönetimi 
(IWRM) raporuna göre 2040 yılına kadar 
Orta Asya’nın beş ülkesinin de su stresi 
çeken ülkeler listesine dâhil edileceğini 
söyledi. Ülkelerin su kullanımındaki pa-
yına bakıldığında, Özbekistan’ın, mutlak 
anlamda en çok suyu kullandığını dile 
getirdi. Türkmenistan ise su kaynakla-
rının kullanımında verimsizlik açısından 
başı çekiyor ve bu nedenle kişi başına en 
yüksek su tüketimi göstergesine sahip 
ülke durumunda. Sümer, su stresinin 
öncelikle bölgedeki artan nüfus ve kişi 
başına su tüketimindeki artış nedeniyle 
zamanla büyüdüğünü ifade etti.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“ORTA ASYA’DA SU KAYNAKLARI  

YÖNETİMİ POLİTİKASI”   
KONFERANSI DÜZENLENDI 
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Ayrıca, iklim değişikliğinin de bu soru-
nun şiddetlenmesine katkıda bulundu-
ğunu ifade eden Doç. Dr. Vakur Sümer, 
bölge topraklarının önemli bir kısmının 
kurak olmasından başka, yağışlarda ha-
fif bir düşüş ve sıcaklıktaki küçük artış-
ların bile su stresi için çok kötü olduğu-
nu anlattı. Doç. Dr. Vakur Sümer’e göre, 
su üzerine yaşanabilecek çatışmaların 
zamanla daha sık hâle gelmesi ve “su” 
kelimesinin uluslararası gerilimde gide-
rek daha fazla yer alması bekleniyor. Doç. 
Dr. Sümer, su kaynakları konusunda ih-
tilafların sıcak çatışmaya dönüşme riski-
nin bulunmadığına dair görüşlerin de var 
olduğundan söz etti. Birincisi, çatışmala-
rın maliyeti, onları başlatmayı planlayan 
taraflar için çok yüksek olacaktır. Savaş, 
çok maliyetli bir iştir. İkinci olarak böyle 
bir çatışmaya giren tarafların her biri, bu 
temelde bir çatışmanın herhangi bir fay-
da vaat etmediğini ve su sorununun daha 
da kötüleşeceğini önceden bilir. Demok-
ratik ülkeler arasında, bu tür çatışmalar 
daha da az olasıdır çünkü bu tür ülkeler, 
herhangi bir gerginliği barışçıl bir şekil-
de çözmek için ellerinde çok sayıda araca 
sahip bulunmaktadır. Bir diğer neden de 
sınıraşan su kaynaklarının yönetimi ile il-
gili kurulan kurumsal rejimlerin dayanımı 

çok yüksektir ve pek çok konuyu fazla bü-
yümeden çözme kapasitesine de sahiptir. 

Doç. Dr. Vakur Sümer’e göre, Orta As-
ya’daki su stresi sorununun temel ne-
deninin öncelikle tarımda verimsiz su 
kullanımıdır. Tarımın bu büyük su tüke-
timine karşın GSYİH içindeki payının çok 
düşüktür. Tarım arazilerinin yalnızca 
%5’i IWRM standartlarına uygun olarak 
su kullandığını ifade eden Doç. Dr. Vakur 
Sümer, bu sektörde suyun daha akılcı 
kullanımının ekonomiye zarar vermeden 
durumu önemli ölçüde iyileştirecek bir 
faktör olduğunu açıkladı. Ayrıca, bölge 
için ana tavsiyeler arasında su sektö-
ründeki mevzuatın ve uygulamanın iyi-
leştirilmesi, farklılaştırılmış tarifelerin 
getirilmesi ve kamuoyunun da su sorun-
larının çözümüne dâhil edilmesinin yer 
aldığını bahsetti.

Konferansın sonunda, katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer, konferansa katılan tüm 
katılımcılara teşekkür ederek su konusu-
nun toplumdaki en önemli konulardan biri 
olduğunu ve her zaman insan yaşamı için 
gerekli koşullardan birinin su olduğunu 
anlatarak konferansı sonlandırdı.



AYHABER SAYI: 7160

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“GLOBAL SİLAH TRANSFER EĞİLİMLERİ VE 
ORTA ASYA BÖLGESİ İÇİN YANSIMALARI”  

KONFERANSI DÜZENLENDI 

20Mayıs 2021 tarihinde Avrasya 
Araştırma Enstitüsünün Kı-
demli Araştırmacısı Dr. Zhar-

mukhamed Zardykhan “Global Silah 
Transfer Eğilimleri ve Orta Asya Bölgesi 
İçin Yansımaları” başlıklı çevrim içi kon-
ferans verdi. 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer’in açış konuşmasından 
sonra söz verdiği Dr. Zharmukhamed 
Zardykhan, global silah transfer eğilim-
lerinin detaylı bir şekilde analiz edildi-
ği sunumunu yaptı. Dr. Zharmukhamed 
Zardykhan, sunumuna başlarken Sto-
ckholm Uluslararası Barış Araştırmaları 

Enstitüsünün (SIPRI) 2021 yılının başında 
yayınladığı söyledi. 2019 yılına ait Silah 
Endüstrisi Veritabanı (Arms Industry Da-
tabase) olmak üzere, değişik silah üretim 
ve satış verilerinin ışığında global silah 
transfer eğilimlerinden bahsetti. Ayrıca 
Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Orta Asya 
bölgesinin silah alım ve satımını etkileyen 
unsurlar hakkında önemli bilgiler sundu. 
Özellikle son yıllarda Orta Asya’daki de-
ğişmekte olan siyasi ve ekonomik denge-
lerde önemli rol oynayan Rusya ve Çin’in 
bölgedeki savunma teknolojisi ve silah 
satışı eğilimlerinde de etkili olduğunu ifa-
de eden Dr. Zharmukhamed Zardykhan, 
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kısa bir tarihsel girişten sonra, bölgedeki 
silah ve savunma teknolojisi transferi ve 
özellikleri, ülkeler bazındaki tercih ve uy-
gulamaları da dile getirdi.

Konferansın devamında, dünyanın en 
büyük silah ihracatçıları hakkında çeşitli 
bilgiler veren Dr. Zharmukhamed Zardy-
khan, bölgenin silah piyasasında tarihsel 
olarak en önemli rol oynayan Rusya’nın 
dünya silah piyasasındaki güncel duru-
mu, sorunları ve geleceğe yönelik beklen-
tilerini değerlendirdi. Dr. Zharmukhamed 
Zardykhan, özellikle son yıllarda dünya 
silah piyasasında etkin rol oynamaya baş-
layan Çin’in savunma sanayisi, teknolo-

jik araştırma ve geliştirmeye politikasını 
Rusya ile karşılaştırarak bahsetti. Ayrıca, 
Türk savunma sanayisinin son yıllardaki 
başarısını değerlendiren Dr. Zharmuk-
hamed Zardykhan, Türkiye’nin geliştirdiği 
yeni silah sistemlerinin güncel çatışma 
bölgelerindeki uygulamalarının altını çi-
zerek konferansını sonlandırdı.          

Konferansın sonunda katılımcılar konuy-
la ilgili görüş alışverişinde bulundular. 
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur, Dr. Zharmukhamed Zard-
ykhan’a teşekkür ederek gelecekte bu 
konuyla ilgili önemli yayınların ve çalış-
maların yapılması gerektiğini söyledi.



AYHABER SAYI: 7162

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“TÜRKİSTAN-TÜRK DÜNYASININ MANEVİ 
BAŞKENTİ: ENTEGRASYONU VE İŞBİRLİĞİ 

PERSPEKTİFLERİ”   
KONFERANSI DÜZENLENDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesinde 24 
Mayıs 2021 tarihinde “Türkistan - 
Türk Dünyasının Manevi Başkenti: 

Entegrasyonu ve İşbirliği Perspektifleri” 
konulu çevrim içi konferans düzenlendi. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili 
Cengiz Tomar’ın yönlendiriciliğinde ger-
çekleşen konferansta; Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 
Genel Sekreteri Bağdat Kultayulı Amire-
ev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamen-
ter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter 
Yardımcısı Ali Yıldız, Uluslararası Türk 
Akademisi Başkanı Darhan Kuandıkulı 
Kıdırali Türk Dünyasının manevi başken-
ti Türkistan özelinde Türk Dünyası için 
yapılan çalışmalara değinerek bu prog-
ramın düzenlenmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. 

Konferansın devamında, TÜRKSOY Genel 
Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı 

yaptığı konuşmada Türkistan’ın tarihi ge-
lişiminden ve son üç yıldaki aktif rolün-
den bahsederek Nursultan Nazarbayev’in 
Türk Dünyasına katkılarından dolayı ken-
dilerine teşekkür ve saygılarını sundu. 

Nur Otan Partisi Sekreteri Arman Oraz-
bayulı Kırıkbayev, Türkistan’ın kadim 
tarihinden bahsederek Nevruz’da Türk 
Dünyasının manevi başkent olmasın-
da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in katkılarından bahsetti. 
Türkistan’ın eyalet başkenti olmasıyla 
birlikte 2025 yılına kadar bölgenin kal-
kınması için çalışmaların devam ettiğini 
vurguladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek 
yaptığı konuşmada “Liderlerimiz bize bir 
vizyon gösterdi, bu vizyonun gerçekleş-
tirilmesi bizlerin yükleneceği misyonla 
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mümkündür. Bizler; Ahmet Yesevi Üni-
versitesi, Türk Konseyi, TÜRKPA, TÜRK-
SOY, Türk Akademisi ve diğer paydaşlar-
la elimizi taşın altına koymalıyız.” diyerek 
Ahmet Yesevi Hazretlerinin adını taşıyan 
üniversitemizin 30. yılını kutladığını ve 
üniversite olarak Türk Dünyası için gö-
reve hazır olduklarını belirtti. 27 ciltlik 
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü proje-
sinin tamamlanmak üzere olduğundan 
bahseden Şimşek, Türkistan’ın Türko-
lojinin merkezi hâline getirilmesi için 
çalışmalara başladıklarından bahsetti. 
Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev’in üniversitemize 
olan destekleri için teşekkür eden Şim-
şek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversitemi-
zi medar-ı iftihar olarak değerlendirmesi 
bizlere daha büyük sorumluluk yükle-
mektedir diyerek eylül-ekim aylarında 
ilgili ortakların katılımıyla Türkistan’da 
düzenlenecek toplantıya ev sahipliği ya-
pabileceklerini söyledi. 

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu 
Mazhilis'in Milletvekili Darkhan Mynbai 
Türk Dünyasıyla ilgili ortak projelerden 
bahsetti. Nazarbayev Üniversitesi öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Yulay Şamiloğlu, Hoca 
Ahmet Yesevi’nin Türkistan için önemi-
ne değindi. Alişer Navoi Taşkent Devlet 
Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kozokboy 
Yuldoşev’in Türkistan’ın Türk Dünyasın-
daki öneminini vurgulayan konuşmanın 
ardından program son buldu.



AYHABER SAYI: 7164

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Ха-
лықаралық қазақ-түрік универси-
тетінде 2021 жылы 24 мамырда 

«Түркістан-Түркі әлемінің рухани аста-
насы: интеграция және ынтымақта-
стық перспективалары» тақырыбында 
онлайн-конференция өтті. Қожа Ах-
мет Ясауи атындағы Халықаралық қа-
зақ-түрік университетінің ректор өкілі 
Женгиз Томардың ұйымдастыруымен  
болған конференцияда Түркітілдес ел-
дер ынтымақтастық кеңесінің (түркі 
кеңесі) бас хатшысы, түркітілдес елдер 
парламенттік ассамблеясы (TÜRKPA) 
бас хатшысының орынбасары Багдад 
Култайулы Амиреев, Али Йылдыз, Ха-
лықаралық Түркі академиясының пре-
зиденті Дархан Қуандықұлы Кыдырәлі 
Түркі әлемі үшін, атап айтқанда, Түр-
кістан, Түркі әлемінің рухани астана-
сы үшін жасалған жұмыстарға, осы 

бағдарламаның ұйымдастырылуына 
қанағаттанушылықтарын білдірді.

Конференцияның жалғасында ТҮРКСОЙ 
Бас хатшысының орынбасары доц. док-
тор Билал Чакыжы өз сөзінде Түркістан-
ның тарихи дамуы және оның соңғы үш 
жылдағы белсенді рөлі туралы әңгіме-
леп, түрік әлеміне қосқан үлестері үшін 
Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдірді.

«Нұр Отан» партиясының хатшысы Ар-
ман Оразбайұлы Қырықбаев Түркістан-
ның ежелгі тарихы туралы әңгімелеп, 
негізін қалаушы Президент Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Наурыз айында Түр-
кістанды түрік әлемінің рухани астана-
сы етудегі үлесі туралы әңгімеледі. Ол 
Түркістанның облыс орталығы болға-
нымен, 2025 жылға дейін аймақтың да-
муы үшін жұмыстар жалғасатынын баса 
айтты.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінде  

«Түркістан-Түркі әлемінің рухани астанасы:  
интеграция және ынтымақтастық перспективалары»   

конференциясы өтті



Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университеті Өкілет-
тік кеңесінің төрағасы проф. доктор 
Мухиттин Шимшек өз сөзінде «Біздің 
көшбасшыларымыз бізге сенім біл-
дірді, бұл жоспарларды жүзеге асыру 
біздің міндетімізге айналды. Біз Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті, Түркі кеңесі, 
TÜRKPA, ТҮРКСОЙ, Түркі академиясы 
және басқа да мүдделі тараптармен 
жауапкершілікті өз мойнымызға алуы-
мыз керек». Ол біздің жоғары оқу 
орны, жоғары мәртебелі Ахмет Ясауи-
дің есімін иеленіп, өзінің 30 жылдығын 
тойлап жатқанын және Түрік әлемі үшін 
университет ретінде қызмет етуге дай-
ын екендіктерін мәлімдеді. 27 томдық 
«Түрік әдебиеті атауларының сөздігі» 
жобасының аяқталуға жақын екенін 
айтқан Шимшек, Түркістанды түркітану 
орталығы ету үшін жұмысты бастаған-
дықтарын айтты. Қазақстан Республи-
касының негізін қалаушы президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Қазақстан 

Республикасының президенті Касым 
Жомарт Тоқаевқа университетімізге 
көрсеткен қолдауы үшін алғыс білдір-
ген Шимшек Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайып Ердоғанның 
біздің университетімізді универси-
тет ретінде бағалауы мақтаныш көзі 
екенін, бізге үлкен жауапкершілік жүк-
телетінін айта отырып, қыркүйек-қазан 
айларында тиісті серіктестердің қаты-
суымен Түркістанда өтетін кездесуді 
өзінің өткізе алатынын айтты.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты 
Дархан Мыңбай Түркі әлеміне қатысты 
бірлескен жобалар туралы хабарлады. 
Назарбаев Университетінің оқытушысы 
Проф. Доктор Юлай Шамилоғлу Қожа 
Ахмет Ясауидің Түркістан үшін маңыз-
дылығын атап өтті. Проф. Алишер На-
вои атындағы Ташкент мемлекеттік 
университеті, өзбек тілі мен әдебиеті 
кафедрасының оқытушысы. Доктор Ко-
зокбой Юлдошевтің Түркістанның түрік 
әлеміндегі маңыздылығын баса айтқан 
сөзінен кейін бағдарлама аяқталды.
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AYHABER SAYI: 7166

13-16 Mayıs tarihlerinde 
Almatı'da düzenlenen 
Asya Gençler Judo Tur-

nuvası'nda, üniversitemiz Beden 
Eğitimi Bölümü öğrencisi Nazgül 
Esimbek 78 kiloda üçüncü olmuş-
tur. Öğrencimizi ve hocalarını teb-
rik eder, başarılar dileriz.

ÜNIVERSITEMIZ  
ASYA GENÇLER  

JUDO TURNUVASI'NDA   
DERECEYE GIRDI
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MÜTEVELLI HEYET BAŞKANIMIZ   
ÖĞRENCİLERLE  
BIR ARAYA GELDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, 27 Mayıs 2021 tarihinde 

Türkiye'de eğitim gören doktora öğren-
cilerimizle düzenlenen toplantıda bir 
araya geldi.



AYHABER SAYI: 7168

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE   
“ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU”    

KONFERANSI DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi ÜniversitesiMütevelli 
Heyet Başkanlığı ve Tıp Fakültesi 
Hastanesi tarafından ortaklaşa 

düzenlenen konferanslar serisi kapsa-
mında 27 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye 
Milli Pediatri Derneği Genel Sekreteri, 
IPA (International Pediatric Association) 
Başkanı, Gazi Üniversitesi Eski Rektörü 
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu “Çocuk Sağ-
lığının Durumu” başlıklı çevrim içi bir 
konferans verdi.  

Yönlendiriciliğini Tıp Fakültesi Hastane-
miz Baş Hekimi Op. Dr. Osman Acar’ın 
yaptığı toplantıya, Rektör Vekili Prof. Dr. 
Cengiz Tomar ve Tıp Fakültesi Hastanesi 
sağlık çalışanları katıldı. 

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu konuşma-
sında, Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) 

hakkında bilgiler verdi. Sağlık hizmetle-
rinden memnuniyet oranları ve kişi başı 
kamu cari sağlık harcamaları, dünya 
genelinde kişi başına düşen hemşire, 
ebe ve doktor sayıları, aşılama hızlarının 
uluslararası karşılaştırması, yaşa göre 
emzirme pratikleri, sezaryen ameliyat-
larının canlı doğumlar içindeki oranının 
uluslararası karşılaştırması hakkında 
istatistiki verileri paylaştı. Konuşmasının 
devamında bebek ölümlerinde annelerin 
eğitim faktörleri ve temel ölüm neden-
lerine değindi. Sayın Hasanoğlu doğum-
da sağlıklı yaşam beklentisi ve yaşam 
süresinin uluslararası karşılaştırması 
konularına değinerek bilgiler verdi. Çok 
sayıda dinleyicinin katıldığı toplantı so-
ru-cevap bölümü ile son buldu.
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ÜNIVERSITEMIZ TEKVANDO TAKIMI   
XI. YAZ UNİVERSİADE OYUNLARINDA   

ŞAMPIYON OLDU

Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesinde 
düzenlenen XI. Yaz Universiade 

Oyunları kapsamında 23 üniversiteye ait 
takımların katılım gösterdiği Tekvando 
Şampiyonası’nda üniversitemiz kız ve er-
kek takımları şampiyon oldular.

Rektör Vekili Tomar, XI. Yaz Universiade 
Oyunları’na katılım gösteren tüm takım-
lara teşekkür ederek müsabakalarda 
dereceye giren sporcuları ve emeği ge-
çen teknik ekipleri tebrik etti.



AYHABER SAYI: 7170

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI    
AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRÜ, 

ASYA PASİFİK ÇALIŞTAYINA   
KATILDI

27 Mayıs 2021 tarihinde Ahmet Yese-
vi Üniversitesi Avrasya Araştırma 
Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur 

Sümer “Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya 
Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar” 
başlıklı çalıştaya “Orta Asya Üzerinden Doğu 
Asya'ya Ulaşmak: Kadim Bağlantıların İhya-
sı” başlıklı tebliğ ile katkı sağladı.

26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının des-
tekleriyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMAD) ile 
Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışma-
ları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) 
iş birliğinde “Asya Pasifik Çalıştayı: Yeniden 
Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zor-

luklar” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalış-
tay, bu alanda uzman akademisyenleri ve de 
kamu kurum temsilcilerini bir araya getire-
rek “Yeniden Asya” açılımı bağlamında Türki-
ye'nin Asya ile olan ilişkilerini ve hâlihazırdaki 
durumunu ortaya koymayı ve karşılaşılabile-
cek avantajlar ile dezavantajları tespit etmeyi 
amaçlamaktadır.

Çevrim içi düzenlenen “Asya-Pasifik Çalış-
tayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fır-
satlar ve Zorluklar” başlıklı açılış programına 
YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Üni-
versitesi APAM Müdürü Prof. Dr. A. Merthan 
Dündar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahamed-
din Başar katıldılar. YTB Başkanı Abdullah 
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Eren, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesin-
de arabulucu rol oynayarak geliştirdiği 
ilişkilerin, ülkenin hayati öneme sahip 
olduğunu gösterdiğini söyleyerek, katı-
lımcılara teşekkürlerin iletti ve başarı-
lar diledi. Abdullah Eren konuşmasında 
soydaş topluluklarının olduğu farklı böl-
gelerde çeşitli faaliyetler üretmeye ve bu 
topluluklarla ilişkileri kuvvetlendirmeye 
çalıştıklarını belirtti.

Çalıştayda, Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araş-
tırma Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sü-
mer “Orta Asya Üzerinden Doğu Asya'ya 
Ulaşmak: Kadîm Bağlantıların İhyası” baş-
lıklı tebliğ ile sunum yaptı. Doç. Dr. Vakur 
Sümer konuşmasına söz konusu panelin 
gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığınına teşekkürlerine iletirek başladı. 
Doç. Dr. Vakur Sümer, ana hatlarıyla Türk 
Dünyası, Orta Asya üzerinden Doğu Asya’ya 
ulaşım imkânlarını açıklayarak ülkeler ara-
sındaki iş birliği durumları hakkında önemli 
bilgiler sundu. 

Sunumunun devamında Doç. Dr. Vakur 
Sümer, Orta Asya'dan söz ederek bu 
ülkelerin benzersizliğine ve doğasına, 
devletler arasındaki ilişkilere, bölgedeki 
yenilenebilir enerji kaynaklarının zen-
ginliğine ve büyük potansiyellerine dik-
kat çekti. Kazakistan’ın Orta Asya coğ-
rafyasında yenilenebilir enerji kaynağı 

alanında en ileri ülke konumunda oldu-
ğunu ifade etti. Orta Asya ve Kazakistan 
üzerine yapılan çalışmalarda bölgede fa-
aliyet gösteren enstitülerden birisi olan 
Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak Yeni 
İpek Yolu Orta Koridorun Canlandırıl-
ması hakkında bilgiler sundu. Enstitüsü 
Araştırmalarında bölgesel çalışmalar-
daki kendi deneyimleri ile Hazar Denizi, 
Orta Koridorun Güçlendirilmesi, Transit 
Taşımalar, Ortak Kapı yönetimi ile pay-
laştı. Genel itibariyle Avrasya coğrafya-
sını kapsayan, özelde ise Orta Asya ve 
sınır ülkeler arasındaki ilişkilerin farklı 
konulardaki araştırmaları hakkında bi-
raz anlattı. Bilgiyi stratejiye dönüştürme 
amacıyla yapılan araştırmalarda Orta 
Asya ülkeleri arasındaki fark ve muhte-
mel tehlikeleri açıklamaya çalıştı. 

Çalıştayın genel değerlendirme ve ka-
panış oturumunda T.C. Dışişleri Bakan-
lığı Yeniden Asya İnisiyatifi Koordinatörü 
Sayın Büyükelçi Nilvoma Darama ko-
nuşmalarını gerçekleştirdi. Nilvana Da-
rama, YTB, TİKA, YEE, AFAD, Kızılay ve 
Diyanet’in Türkiye’nin etkin kamu diplo-
masisi faaliyetleri yürütmesinde önemli 
ve etkin kurumlar olduğunu belirterek 
bu noktada söz konusu verimli çalıştayı 
düzenleyen YTB, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi OSMAD ve Ankara Üni-
versitesi APAM’a teşekkürlerini iletti. 



AYHABER SAYI: 7172

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“GLOBALIZATION, SUPPLY CHAINS AND THE 

PANDEMIC: EXAMPLES FROM TURKIC WORLD” 
PANELI DÜZENLENDI

28 Mayıs 2021 tarihinde Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi 

Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Ulus-
lararası Ekonomik Araştırma ve Çalış-
malar Derneği iş birliğinde “Globaliza-
tion, Supply Chains and the Pandemic: 
Examples from Turkic World” başlıklı 
E-panel düzenlendi.

Kırıkkale Üniversitesi Ekonometri Bölü-
mü Uluslararası Ekonomik Araştırmalar 
ve Çalışmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Harun Öztürkler açış konuşmasında sal-
gının küreselleşme süreçleri üzerinde 
gözle görülür bir etkisi olduğunu belirte-
rek dünya çapında küresel değer zincir-
lerine yönelik tutumları değiştirdi. Prof. 
Dr. Harun Öztürkler, pandeminin Türk 
Dünyası ülkelerinin ekonomileri üzerin-
deki etkisini tartışmayı önerdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - 
Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, 
konferansın konuşmacılarını katılımcı-
lara tanıttı. Salgının Avrasya Ekonomik 
Birliği ülkeleri üzerindeki etkisine ve böl-
ge ülkelerinin salgınla mücadele politi-
kalarına değindi. Ayrıca konuşmacıları 
bölgeselleşme süreçlerini ve yeni ticaret 
anlaşmalarını tartışmaya davet etti. Doç. 
Dr. Vakur Sümer konuşmasında Orta As-
ya'daki durumun bir analizini sundu.

Panelin ilk tebliği Prof. Dr. Muhammed 
Benli tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. 
Muhammed Benli sunumunda küresel-
leşme sorunlarına odaklanarak, salgının 
küresel ticaret üzerindeki etkilerine de-
ğindi. Araştırmacı, küreselleşmenin nüfu-
sun iç ve dış potansiyelini etkilediğini be-
lirterek, bu konunun devletler için önemli 
olduğunu dile getirdi. Salgın nedeniyle 
dünya ticaretinde yaşanan değişikliklerin 
birçok ülkedeki ekonomik durumu etkile-
diğini kaydederek önemli bilgiler sundu. 
Küreselleşmenin gelişmeye devam ede-
ceği sonucuna vardı.

Panel devamında sunum yapan Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma 
Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Kanat Maha-
nov Pandemi sırasında Kazakistan'ın dış 
ticaret göstergeleri hakkında bazı bilgi-
ler paylaştı. Mahnaov’a göre, her şeyden 
önce salgın, ülkenin toplam ihracatının 
2/3'sini oluşturan petrol ihracatını etkile-
di. 2020 yılı başında petrol fiyatlarının ne-
gatif değerlere hızlı bir şekilde düşmesi 
nedeniyle Kazakistan'ın ihracat hacmi% 
19, toplam ticaret cirosu ise %13 azaldı. 
Bununla birlikte, petrol fiyatlarında tüm 
zamanların en düşük seviyelerine keskin 
bir düşüşün ardından, ekonomiler kısıtla-
yıcı önlemleri kademeli olarak gevşetme-
ye başlayınca, fiyatlar hızla toparlanmaya 
başladı. Aşıların ortaya çıktığı haberi halkı 
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büyük ölçüde etkiledi ve iyimserliğin ana 
nedeni oldu. Bu faktörler nedeniyle, pet-
rol fiyatları 2020'nin sonunda çok hızlı bir 
şekilde toparlandı. Kazakistan'ın ticaret 
cirosunun hızla toparlanmasındaki bir 
diğer faktör de çeşitli metaller, cevherler 
ve tahıl gibi ihraç edilen diğer malların 
fiyatlarındaki artış oldu. Kazakistan bu 
malların oldukça büyük bir ihracatçısıdır 
ve bunlar için fiyatların olumlu dinamik-
leri de dış ticaretin yeniden canlanma-
sında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca, 
karbondan arındırma konusundaki mev-
cut eğilimlerin ve temiz enerji kaynak-
larına geçişin çeşitli metallerin fiyatları 
üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu 
unutulmamalıdır. Yani, örneğin 2020'nin 
sonundan bu yana, elektrik motorlarının 
üretimindeki artış ile bağlantılı olarak ba-
kır fiyatlarında hızlı bir artış oldu. Ayrıca, 
temiz enerjinin tüketicilere ulaştırılması 
ile bağlantılı ek elektrifikasyon, yakın ge-
lecekte başta bakır olmak üzere talebi de 
artıracaktır. Kazakistan'ın büyük bir bakır 
ihracatçısı olduğu düşünüldüğünde, bu 
tür hammaddelerden elde edilen ihracat 
gelirlerinde önemli artış beklenebilir. Ge-
nel olarak, 2020 salgını şüphesiz Kaza-
kistan'ın dış ticaretini olumsuz etkiledi. 
Ancak, olumsuz eğilimler çok kısa sürdü 
ve hemen hemen tüm emtia piyasaların-
da göze çarpan hızlı bir toparlanma izledi.

Panel’in son tebliğini yapan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü 
Kıdemli Uzmanı Dr. Azimzhan Khitak-
hunov, sunumunda pandemi sırasındaki 
Özbekistan'ın dış ticaret gelişmelerine 
odaklandı. Salgının Özbekistan'ın ihracat 
ve ithalat göstergelerinin azalmasına ne-
den olduğu hakkında bilgiler sunan Dr. 
Azimzhan Khitakhunov, Özbekistan'dan 
Rusya ve Çin'e doğal gaz arzı örneğinde 
ihracatta önemli bir düşüş görüldüğünü 
ifade etti. Özbekistan, krize hızla uyum 
sağlama ve ticaret potansiyelini kullana-
rak yeni pazarlar arama yeteneğini gös-
terdiğinin altını çizen Dr. Azimzhan Khi-
takhunov, Avrasya Ekonomik Birliği'nde 
gözlemci statüsü kazanan ülke, Güney 
Kore ve Türkiye ile ticaret anlaşmaları 
müzakere ettiğini ve ayrıca Dünya Tica-
ret Örgütü ile temaslarında bulunduğunu 
vurguladı. Özbekistan, ithal ikamesi stra-
tejisine bağlı kalarak ihracatı teşvik poli-
tikasını güçlendirdi. Özbekistan'ın küre-
sel üretim zincirlerinin bir parçası olacak 
tüm kaynaklara sahip olduğu kaydedildi.

Panel’in sonunda katılımcılar pandeminin 
yanı sıra, küresel ve bölgesel jeopolitik ve 
jeoekonomik gelişmeler çerçevesinde böl-
ge ülkeleri arasındaki siyasi ve ticari-eko-
nomik ilişkilerin nasıl gelişebileceği konu-
sunda görüş alışverişinde bulundular.



Kırgızistan Türkiye Manas Üniversite-
si koordinatörlüğünde yürütülecek 

olan “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” 
başlıklı projeye ilişkin protokol toplantısı 
imza töreni, 28 Mayıs 2021 Cuma günü 
saat 17.00’de proje ortağı tüm rektörle-
rin katılımıyla çevrim içi olarak gerçek-
leştirildi.

Ev sahibi üniversite rektörü Prof. Dr. Al-
paslan Ceylan’ın kısa açış konuşmalarıy-
la başlayan toplantı “Türk Dünyası Dijital 
Vatandaşlığı” tanıtım filminin ardından 
proje ortağı üniversite rektörlerinin te-
şekkür konuşmalarıyla devam etti. 

Toplantıda söz alan Hoca Ahmet Yese-
vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar: 
“Projede emeği geçen tüm hocalarımı-
za teşekkür ediyorum. Projeye destek 
vereceğimizi belirterek hepinize Türkis-
tan’dan selamlarımı, saygılarımı sunu-
yorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, “Proje paydaşı tüm üniversi-
telerin yönetici ve temsilcilerinin katılı-
mıyla aile meclisimiz Tanrı Dağları’nın 
eteklerindeki Kırgızistan’ın Manas Üni-
versitesinde ekim ayında toplanacak, 
gönül ve güç birliğimiz daim olsun!” te-
mennileriyle sona erdi. 

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
REKTÖR VEKILI TOMAR,   

“TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIĞI 
PROJESİ PROTOKOL TOPLANTISI”NA KATILDI 

AYHABER SAYI: 7174
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REKTÖR VEKILI TOMAR,    
XI. YAZ UNIVERSIADE OYUNLARI 

KAPSAMINDA JUDO MÜSABAKALARI    
ÖDÜL TÖRENINE KATILDI

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz To-
mar, XI. Yaz Universiade Oyunları 
kapsamında judo turnuvasının fi-

nallerini izledi ve dereceye giren sporcu-
lara madalyalarını verdi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - 
Kazak Üniversitesinde düzenlenen XI. 
Yaz Universiade Oyunları kapsamında 
23 üniversiteye ait takımların katılım 
gösterdiği Judo Şampiyonası’nda üni-
versitemiz kız ve erkek takımları birinci-
lik madalyalarını Rektör Vekili Tomar’ın 
elinden aldı. 

Rektör Vekili Tomar, törende yaptığı kısa 
konuşmada, on birincisi düzenlenen ve 
önemli bir organizasyon olduğunu ifade 
ettiği üniversite oyunlarında üniversite-

miz takımlarının gösterdikleri başarılar-
dan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

Rektör Vekili Tomar, XI. Yaz Universiade 
Oyunları’na katılım gösteren tüm takım-
lara teşekkür ederek müsabakalarda 
dereceye giren sporcuları ve emeği ge-
çen teknik ekipleri tebrik etti.  



AYHABER SAYI: 7176

ÜLKEMIZIN ÖNEMLI TIP HOCALARI  
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNDE

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baş-
kanlığınca düzenlenen “Anayurt 
- Atayurt Sağlık Köprüsü” kapsa-

mında Türkiye’nin önemli üniversitele-
rinden çeşitli branşlarda 4 tıp profesörü 
Türkistan’a gönderilmiştir. 

2 hafta boyunca birçok eğitim ve tedavi 
faaliyetlerinin yanısıra konsültant olarak 
da görev yapacak hocalarımız 12 Hazi-
ran’da Türkiye’ye döneceklerdir. 

Üniversitemiz Rektörü Dr. Janar Temir-
bekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz 
Tomar, 30 Mayıs 2021 tarihinde Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi Tıp Fakültesinde ders, se-
miner vermek; program kapsamında 
planlanan cerrahi operasyonlara iştirak 
etmek amacıyla ziyarette bulunan Prof. 
Dr. Harun Cansız, Prof. Dr. Mustafa So-
lak, Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Prof. Dr. Meh-
met Yavuz Coşkun ile bir araya geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - 
Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim 
üyeleri ile istişarelerde bulunan misafir 

heyeti, yapılan ortak cerrahi operasyon-
lar sonrasında hastalar ve hasta yakınla-
rı ile görüşmeler yaptı.

Rektör Vekili Tomar, gerçekleştirilen zi-
yaretten duydukları memnuniyeti dile ge-
tirerek misafir öğretim üyelerine emekle-
ri için teşekkür etti.

Misafir heyetinin ziyareti esnasında, Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Op. 
Dr. Osman Acar ve ekibi hazır bulundu.
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Университетіміз дің Өкілеттік кеңесі ұй-
ымдастырған «Отаннан Атажұртқа 
денсаулық көпірі» аясында Түр-

кияның түрлі салаларындағы маңызды 
университеттерінен 4 медицина про-
фессоры Түркістанға жіберілді.

2 апта бойы көптеген жаттығулар мен 
емдеу шараларына қосымша кеңесші 
ретінде қызмет ететін нұсқаушылары-
мыз Түркияға 12 маусымда оралады.

Біздің университет ректоры, доктор 
Жанар Темірбекова және ректор өкілі 
проф. доктор Женгиз Томар 2021 жылы 
30 мамырда Қожа Ахмет Ясауи атын-
дағы Халықаралық қазақ-түрік уни-
верситетінің медицина факультетін-
де дәрістер мен семинарлар өткізіп, 
бағдарлама аясында жоспарланған хи-
рургиялық операцияларға қатысу үшін 
келген Проф. доктор Харун Жансыз, 
проф. доктор Мұстафа Солақ, проф. 
доктор Саит Билгич және Проф. доктор 
Мехмет Явуз Жошкунмен кездесті.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықара-
лық қазақ-түрік университетінің меди-
цина факультетінің профессорлық-оқы-

тушылық құрамымен кеңескен қонақ 
делегациясы бірлескен хирургиялық опе-
рациядан кейін науқастармен және олар-
дың туыстарымен кездесулер өткізді.

Ректор өкілі Женгиз Томар бұл сапарға 
ризашылығын білдіріп, келген маман-
дарға еңбегі үшін алғыс білдірді.

Дәрігерлердің арнайы сапары бары-
сында жоғары деңгейде жұмыс жүр-
гізуіне Клиника-диагностикалық  ор-
талығының бас дәрігері Осман Ажар 
және оның ұжымы да ат салысты.

Медицина саласындағы маңызды дәрігерлер 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық  
қазақ-түрік университетінде 
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REKTÖR VEKILI TOMAR, MISAFIR ÖĞRETIM 
ÜYELERI ILE BIRLIKTE     

TÜRKİSTAN TV’DE YAYINLANAN 
“TÜRKİSTAN’IN KALBİ” 

PROGRAMINA KATILDI

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 
“Anayurt-Atayurt Sağlık Köprüsü” 
kapsamında Hoca Ahmet Yese-

vi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Tıp Fakültesine gelen tıp profesörleri ile 
02.06.2021 tarihinde Türkistan TV’de ya-
yınlanan “Türkistan’ın Kalbi” programı-
na konuk oldu. Program boyunca Prof. 
Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, 
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Rek-
tör Vekili Tomar Türkistan’daki tıbbî ge-
lişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Rektör Vekili Tomar ve misafir heyeti; 
açılması planlanan 900 yataklı şehir has-
tanesine Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesinin 
nasıl destek verebileceği, hangi destek-
leyici çalışmalarının uygulanabileceği, 
en geniş kapsamıyla tıp alanında yapılan 

iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bu-
lundu.

Türkistan TV’de yayınlanan “Türkistan’ın 
Kalbi” programı, misafir öğretim üyele-
rinin Türkistan’daki gelişmelerin tıp ala-
nına yansımaları ve Türkistan tıbbı hak-
kındaki görüş ve değerlendirmeleri ile 
sonlandırıldı.
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Ректор өкілі Томар  қонақ Профессор-оқытушылар 
құрамымен бірге Turkistan TV- 

де көрсетілген «Түркістан жүрегі»  
бағдарламасына қатысты

Pектор өкілі Профессор Док-
тор Дженгиз Томар 02.06.2021 
күні «Отан-Атажұрт- Денсаулық 

көпірі» аясында Turkistan TV-де көр-
сетілген «Түркістан жүрегі» бағдарла-
масының қонағы болды. Бағдарлама 
бойынша Проф. Доктор Мұстафа Со-
лақ, проф. Доктор Саит Билгич, проф. 
Доктор Мехмет Явуз Чошкун мен рек-
тор өкілі Томар Түркістандағы медици-
налық дамулар туралы кеңес берді.

Ректор өкілі Томар және қонақ деле-
гациясы Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ- түрік универси-
тетінің медицина факультетінде 900 

төсектік қалалық аурухананы қалай 
қолдай алатындығы, оны қолдайтын 
зерттеулер қолданылуы мүмкін екен-
дігі және медицина саласындағы ын-
тымақтастықты кең ауқымда қалай жү-
зеге асыратындығы туралы ойларымен 
бөлісті. 

«Түркістан» телеарнасында «Түркістан-
ның жүрегі» бағдарламасы эфирінде 
медицина саласындағы Түркістан-
дағы оқиғалардың көріністері және 
Түркістан медицинасына келген оқы-
тушы-профессорлардың пікірлері мен 
бағалары туралы айтылды.
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ÜNIVERSITEMIZDE    
“DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ” 

KUTLANDI

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Baş-
kanlığınca düzenlenen “Anayurt 
- Atayurt Sağlık Köprüsü” kap-

samında Türkiye’nin önemli üniversite-
lerinden çeşitli branşlarda Türkistan’a 
gönderilen tıp hocalarımızdan eski Gazi-
antep Üniversitesi Rektörü, Çocuk Has-
talıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz 
Coşkun, 1 Haziran 2021 tarihinde ‘’Dün-

ya Çocuk Günü’’ sebebiyle hastanemiz-
de kayıtlı, doğumsal, nörolojik, komplike 
çocuk hastaları değerlendirdi. 

Ardından Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. 
Dr. Cengiz Tomar, Op. Dr. Osman Acar ve 
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun tarafın-
dan çocuklara hediyeler verilip bayramla-
rı kutlanarak çocuklar sevindirildi.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI   
SAMBO GÜREŞİ ASYA ŞAMPİYONASI'NDA    

MADALYA KAZANDI

4-6 Haziran tarihleri arasında Taş-
kent'te düzenlenen Sambo Güreşi 
Asya Şampiyonası’nda üniversite-

miz öğrencilerinden Ayjan Jılkıbayeva 50 
kg’da altın madalya, Gülzira Kudasbek 59 

kg’da gümüş madalya ve Nazgül Esim-
bek 80 kg’da bronz madalya kazandılar. 

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.



 AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE     
“BİR KIPÇAK TÜRK DEVLETİ:  

MEMLÜKLER VE DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ”  
KONFERANSI DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji 
Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural 
Araştırmaları dergisinin birlikte 

düzenlediği konferanslar kapsamında, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Veki-
li Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın "Bir Kıpçak 
Türk Devleti: Memlükler ve Dünya Ta-
rihindeki Yeri" başlıklı konuşması video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent 
Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçek-
leştirilen konferansın açış konuşmasın-
da 2020-2021 akademik yılı boyunca her 
perşembe, alanında uzman bilim insan-

larının konuk edildiği konferanslardan 
duyulan memnuniyet dile getirildi.

Prof. Dr. Tomar takdimine “Memlük 
adı”nın Batılı tarihçiler tarafından kul-
lanıldığının oysa devletin 13. yüzyıldan 
itibaren “Ed-Devletü’t Türkiyye” adıyla 
bilindiğinin, devletin tarihte “Memlük 
Devleti” yerine “Türk Devleti” olarak geç-
tiğinin izahıyla başladı. Memlük Devleti 
üzerine yapılan araştırmalara özellikle 
Avrupalı bilim insanlarının daha çok ilgi 
gösterdiğini vurgulayan Tomar, konuya 
ışık tutacak tüm kaynakların Arapça ol-
masının alanın incelenmesini kısıtlı hâle 
getirdiğini aktardı.
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Konferansta Memlük Devleti’nin 13-14.
yüzyıllarda en önemli ve güçlü dönemi-
ni yaşadığına, bu dönemde tarihe çok 
önemli izler bıraktığına dikkat çekildi. 
Memlüklerin, Osmanlı hâkimiyeti önce-
sinde İslam dünyasını “Haçlı, Moğol ve 
Avrupa” tehdidinden kurtaran devletler-
den biri olduğu ve hanedana dayanma-
yan bir devlet sistemini benimsediği Sa-
yın Tomar tarafından ifade edildi.

Konferansta “Memlük sistemi”ne de 
değinen Prof. Dr. Tomar, bu sistemin 
15. yüzyıla kadar çok başarılı bir şekilde 
sürdürüldüğünü ve böylece gayrimüslim 
çocuklara kölelikten sultanlığa giden bir 
süreç başlatıldığını ifade etti. Memlük si-
temine dâhil edilen çocukların 2 yıl dinî, 
6-8 yıl da askerî eğitim aldıktan sonra 
17-18 yaşlarında Kahire’de yapılan bir 
törenle asker sınıfına dâhil edildiklerine 
böylelikle de emir olma yoluna adım at-
tırıldıklarına değinen Tomar, bu yoldaki 
24 emirden birinin tahta geçmesiyle sü-
recin neticelendiğini aktardı.

Sayın Tomar konuşmasını: “Her Memlük 
sultanı aslında kendisine bir hanedan 
kurmak istiyor ama sistem buna izin ver-
miyor. Memlüklere bu bölgenin ataları 
diyebiliriz.” sözleriyle tamamladı.

Sunumun ardından gerçekleştirilen soru 
cevap bölümüne Almatı Başkonsolosu 
Sayın Ali Rıza Akıncı ile Prof. Dr. Bülent 
Bayram soru ve yorumlarıyla katılım 
sağladılar.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bü-
lent Bayram, Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’a 
teşekkür belgesini çevrim içi olarak tak-
dim ederek önümüzdeki akademik yılda 
düzenlenmesi planlanan video konfe-
rans etkinliklerinin ilki için Rektör Vekili 
Cengiz Tomar’dan söz alıp “Ulu Türkis-
tan’ın tam merkezinden herkese selam-
larını ileterek programı sonlandırdı.
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PROF. DR. MEHMET YAVUZ COŞKUN, 
“PEDİATRİ EĞİTİMİNDEKİ YENİ GELİŞMELER” 

BAŞLIKLI KONFERANS VERDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanlığınca başlatılan 
"Anayurttan Atayurda Sağlık Köp-

rüsü" programı kapsamında Türkistan’a 
gelen misafir öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. Mehmet Yavuz Coşkun'un "Pediat-
ri Eğitimindeki Yeni Gelişmeler" başlıklı 
konferansı; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İhlas Moldaliyev, Tıp Fakültesi Baş-
hekimi Op. Dr. Osman Acar, Dr. Meh-
met Ziya Gençer, Tıp Fakültesi akademik 
personeli, Tıp Fakültesi Hastanesi aile 
hekimleri ve pediatri hekimlerinin katı-
lımları ile gerçekleştirildi.

Başhekim Acar'ın açış konuşmasıyla 
başlayan konferansta Prof. Dr. Çoşkun, 
"Pediatri Konusundaki Yenilikler", "Tür-
kiye'deki Pediatri Uygulamaları", "Ka-
zakistan ve Türkiye'deki Pediatri Çalış-
maları Arasındaki Farklar" konularında 
açıklamalarda bulundu. 

Prof. Dr. Coşkun, "Pediatri Türkiye'de çok 
uzun bir eğitim gerektirir, özveri ister. 
Öncelikle çocukları sevmeniz gerekir. 

Alanın iş yükü fazla ve hasta spektrumu 
çok geniştir ama çocukları seviyorsanız 
bundan güzel branş da yoktur. Ben mes-
leğimi çok seviyorum." diyerek konuş-
masının devamında bir öneride bulundu: 
"Bir önerim var, yeni bir grup kuralım, 
karşılıklı bilgilerimizi tazeleyelim. Kaza-
kistan'dan ve Türkiye'den pediatri dalın-
da ve yan dallarda doktorlar çeşitli konu-
ları anlatsın; toplantılar, çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirelim."

Soru cevap bölümüyle devam eden kon-
feransta katılımcılar yorumlarıyla tek-
lif edilen projeye destek verdiklerini ve 
memnuniyetlerini belirttiler.

Konferansın kapanış bölümünde Prof. 
Dr. Coşkun, "Her büyük hedef bir adımla 
başlar. İnşallah birlikte güzel işlere imza 
atacağız." diyerek herkese teşekkürlerini 
sundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhlas Mol-
daliyev ve Tıp Fakültesi Başhekimi Op. 
Dr. Osman Acar'ın kapanış konuşmala-
rıyla konferans sona erdi.
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Профессор доктор Мехмет Явуз Джошкун  
 «Педиатриялық білім берудегі жаңа жетістіктер» 

атты конференция өткізді.

Қожа Ахмед Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университетінің 

Өкілеттік кеңесінің төрағасы, «Атажұрт-
тан - Отанға денсаулық көпірі» бағдар-
ламасы аясында Түркістанға келген 
оқытушы-профессорлардың бірі, проф. 
Доктор Мехмет Явуз Чошкунның «Пе-
диатрия біліміндегі жаңа жетістіктер» 
атты конференциясына Медицина фа-
культетінің деканы проф. Доктор Ихлас 
Молдалиев, медицина факультетінің 
бас дәрігері Оп. Доктор Осман Ажар, 
доктор Мехмет Зия Генчер, медицина 
факультетінің академиялық құрамы, 
медицина факультетінің отбасылық 
дәрігерлері және педиатрлар катысты.

Бас дәрігер Ажардың ашылуымен 
басталған конференцияда проф. Доктор 
Чошкун «Педиатриядағы инновациялар», 
«Түркиядағы педиатриялық тәжірибе-
лер», «Қазақстан мен Түркиядағы педиа-
трия зерттеулерінің айырмашылықтары» 
туралы мәлімдемелер жасады.

Проф. Доктор Жошкун: «Түркиядағы 
педиатрия өте ұзақ білімді қажет етеді, 
оған шын берілгендік қажет. Бірінші 
кезекте сіз балаларды сүюіңіз керек. 

Өрістің жүктемесі үлкен және пациент-
тердің спектрі өте кең, бірақ сіз бала-
ларды жақсы көретін болсаңыз, бұдан 
жақсы марапат жоқ, мен өз маман-
дығымды жақсы көремін». Ол ұсыныс 
жасап, сөзін жалғастырды: «Менің ұсы-
нысым бар, жаңа топ құрайық, өзара 
білімімізді сергітейік. Педиатрия мен 
кіші мамандықтар бойынша Қазақстан 
мен Түркиядан келген дәрігерлер түрлі 
мәселелер туралы сөйлесуі керек, кез-
десулер мен сапарлар жасайық». 

Сұрақ-жауап сессиясымен жалғасқан 
конференцияда қатысушылар өз пікір-
лерімен ұсынылған жобаны қолдайтын-
дықтарын және қанағаттанушылықта-
рын білдірді.

Конференцияның қорытынды бөлімінде 
проф. Доктор Жошкун «Әрбір үлкен мақ-
сат қадамнан басталады. Жақсылықты 
бірге жасаймыз деп үміттенемін.» Ол 
барлығына алғысын білдірді.

Конференция Медицина факультетінің 
деканы проф. Доктор Ихлас Молдали-
ев және медицина факультетінің бас 
дәрігері Оп. Доктор Осман Акардың 
қорытынды сөздерімен аяқталды.



AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE 
“LARENKS KANSERLERİ TEDAVİSİ” 

BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Müte-
velli Heyet Başkanlığınca başla-
tılan “Anayurttan Atayurda Sağlık 

Köprüsü” programı kapsamında Türkis-
tan’a gelen misafir öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Harun Cansız, 5 Haziran 2021 
tarihinde "Türkistan KBB Vakfı Otori-
nolarengoloji Workshop”u kapsamında 
“Larenks Kanserleri Tedavisi” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. Konferansta, 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Tıp Fakülte-
si akademik personeli ve Tıp Fakültesi 
Hastanesi KBB hekimleri hazır bulundu.

Sunumuna “Atayurt”ta olmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getirerek başlayan 
Prof. Dr. Cansız, sunumunun devamında 
KBB dalında ihtisas yapma ile ilgili tespit 
ettiği sıkıntılardan bahsetti.

Prof. Dr. Cansız, larenks kanserleri hak-
kında genel bilgiler verdikten sonra bu 
kanser türüne sebep olan en önemli et-

kenin sigara olduğunun altını çizdi. Cin-
siyete göre dağılıma bakıldığında erkek/
kadın oranının 10/1 arasında değiştiğini 
dile getiren Cansız, bu kanser türünün 
en yaygın görüldüğü yerin ise ses telleri 
bölgesi olduğunu belirtti.

Konuşmasının devamında “Ameliyat Pla-
nı ve Sonrasındaki Cerrahi Seçenekler” 
hakkında bilgi ve tecrübe aktarımında 
bulunan Prof. Dr. Cansız, lazer yöntemi-
nin kullanıma girmesiyle pek çok ameli-
yat şeklinin tarihe karıştığını ve larenge-
al kanser tedavisinde lazer kullanımının 
avantajlarını iki video üzerinde örnekleye-
rek anlattı.

Prof. Dr. Cansız: “Hastanın hayatını ko-
rumak, fonksiyonlarını korumaktan daha 
önemlidir.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Soru cevap bölümüyle devam eden kon-
ferans, toplu anı fotoğrafı çekiminin ar-
dından son buldu.
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Проф. доктор Харун Жансыз  
 «Turkistan ENT Foundation Оториноларингология 

Семинары» аясында  
«Жұтқыншақ қатерлі ісігін емдеу» 

атты конференция өткізді.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университетінің 

Өкілеттік кеңесінің төрағасы бастама-
сымен жүзеге асырылған «Атажұрттан 
- Отанға денсаулық көпірі» бағдарла-
масы аясында Түркістанға келген оқы-
тушы-профессорлардың бірі, проф. 
доктор Харун Жансыз «Turkistan ENT 
Foundation Оториноларингология Се-
минары» аясында «Жұтқыншақта қа-
терлі ісіктерді емдеу» атты презен-
тация жасады. Конференцияға Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университетінің Медицина 
факультетінің профессор-оқытушылар 
құрамы және Медицина факультеті 
ауруханасының ЛОР-дәрігерлері қаты-
сты.

Өз презентациясын «Атажұртта» болға-
нына қуанышты екенін білдіруден 
бастаған Проф. Доктор Өз презентаци-
ясының жалғасында Жансыз ЛОР са-
ласында мамандандыруда анықтаған 
проблемалары туралы айтты.

Проф. Доктор Жансыз кеңірдектің қа-
терлі ісігі ауруы туралы жалпы ақпарат 
бергеннен кейін, қатерлі ісіктің осы 
түрін тудыратын ең маңызды фактор 
темекі шегу екенін атап өтті. Еркек / 
әйел қатынасының жынысы бойынша 
бөлінуін қарастырған кезде 10/1 ара-
лығында өзгеретінін білдірген Жансыз 

бұл қатерлі ісік ауруының ең көп та-
ралған жері - бұл дауыстық сымдардың 
аймағы екенін айтты. 

Профессор Доктор Өзкан өз сөзінің 
жалғасында «Операция жоспары және 
одан кейінгі хирургиялық опциялар» 
туралы білімімен және тәжірибесімен 
бөлісті. Доктор Жансыз лазерлік әдісті 
енгізген кезде көптеген хирургия түр-
лері тарихқа айналғанын және кеңір-
дек қатерлі ісігін емдеуде лазерді 
қолданудың артықшылықтары екі бей-
неде көрсетілгенін түсіндірді.

Проф. доктор Жансыз: «Науқастың 
өмірін сақтау оның функцияларын 
сақтаудан гөрі маңызды», - деп сөзін 
аяқтады.

Сұрақ-жауап сессиясын жалғастыра 
отырып, конференция ұжымдық естелік 
фотосессиямен аяқталды.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI  

PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK,  
TÜRKİSTAN’DA ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE 

TOPLANTIDA BIR ARAYA GELDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek Türkistan’da üniversite-

miz öğretim üyeleri ile istişare toplantısı 
yaptı. 

Toplantıya Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Rektör 
Yardımcıları, Dekanlar ve öğretim üyele-
ri katıldı. 

Prof. Dr. Muhittin Şimşek haziruna yap-
tığı konuşmada, üniversitemizin Türk 
Dünyası için öneminden bahsederek 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Ku-
rucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan 

Nazarbayev ve Kazakistan Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert 
Tokayev üniversitemizle ilgili bir vizyon 
ortaya koymuşlardır, bu vizyonu gerçek-
leştirmek bizim görevimizdir. Hepimizin 
görevidir. Dolayısı ile üstleneceğimiz 
misyon ve bundan sonraki yol haritamızı 
sizlerde paylaşmak istiyorum.” Diyerek 
kısa, orta ve uzun vadeli projeleri ortaya 
koydu. Şimşek konuşmasına şöyle de-
vam etti: “Bizler ve sizler öğrencilerimiz 
için varız. Türk Dünyası’nın 33 devlet ve 
akraba topluluklarından gelen gençler 
için varız. Türkistan’ın Türk aleminin 
manevi başkenti olması ile birlikte yükü-
müz artmıştır. Sıradan bir üniversite ola-
mayız, olmamalıyız. Bunu ancak sizlerle 
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birlikte başarabiliriz. Bu mefkûre ile ça-
lışan bekçiden rektöre, çaycıdan müte-
velli heyet başkanına herkesin başımızın 
üstünde yeri var: Ancak ‘mış’ gibi yapan-
larla işimiz olmaz. ‘Anayurttan Atayurda 
Sağlık Köprüsü’ projesi ile Türkiye’nin 
önemli profesör hekimleri şu anda Tür-
kistan’da şifa dağıtmaktadırlar, hekimle-
rimiz buraya gelmeye devam edecekler, 
ayrıca buradaki hekimlerimiz de Türki-
ye’deki hastanelerde görev yapmakta ve 
tekrar Türkistan’a dönmektedir. Bu tür 
‘köprü’ projeler diğer alanlarda da de-
vam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın bize talimatı 
‘asla kaliteden taviz vermemek’ olmuş-
tur. Sizler-bizler bunu gerçekleştirmek 

için biraz önce sıraladığım projelerle 
hemhal olmamız gerekmektedir. Say-
gıdeğer hocalarımız; değişen ve gelişen 
dünyada ‘sıradan’ olanlara yer yoktur. 
Bu nedenle dinamizm, proje üretmek, 
yenilenmek şarttır. Biz Mütevelli Heyet 
Başkanlığı olarak insan yetiştirmek ile 
ilgili her türkü desteği vermeye hazırız.” 

Dekanları ve hocaları tek tek dinleyerek 
not alan Şimşek, “Çözülemeyecek sorun 
yoktur” diyerek bütün sorunların masaya 
yatırılarak Heyet Üyelerimizle görüşüp 
gereğinin yapılacağını söyledi. 

Görüşmenin ardından ikili toplantılara 
geçildi. 
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы  
 Халықаралық қазақ-түрік университетінің Өкілеттік 

кеңесінің төрағасы профессор-доктор Мухиттин 
Шимшек Түркістандағы профессорлық-оқытушылар 

құрамымен кездесті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Ха-
лықаралық қазақ-түрік универ-
ситетінің Өкілеттік кеңесінің 

төрағасы профессор-доктор Мухиттин 
Шимшек Түркістандағы профессор-
лық-оқытушылар құрамымен консуль-
тациялық кездесу өткізді.

Кездесуге Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік универси-
тетінің ректоры доктор Жанар Темір-
бекова, ректор өкілі профессор-доктор 
Женгиз Томар, проректорлар, декан-
дар және оқытушылар қатысты.

Профессор-доктор қатысушылар ал-
дында сөйлеген сөзінде Мухиттин 
Шимшек біздің университеттің Түрік 
әлемі үшін маңыздылығы туралы ай-
тып, «Біздің Президент, Реджеп Тайып 
Ердоған мырза, Қазақстан Республи-
касының негізін қалаушы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев және Қазақстан 
Республикасының Президент, Касым 
Жомарт Тоқаев мырза біздің универси-
тетке сенім білдірді, біздің міндетіміз- 
бұл сенімді ақтау. Сондықтан мен сіз-
дермен жоспарымызбен және келесі 
жол картамызбен бөліскім келеді». 
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Ол қысқа, орта және ұзақ мерзімді 
жобалар ұсынды. Шимшек сөзін бы-
лай жалғастырды: «Біз және сіз біздің 
студенттеріміз үшін өмір сүреміз. Біз 
мұнда түрік әлемінің 33 мемлекеті-
нен және туыстас қоғамдарынан кел-
ген жастарға келдік. Түркістан түрік 
әлемінің рухани астанасына айналған 
кезде біздің жүгіміз артты. Біз қара-
пайым университет бола алмаймыз 
және болмауымыз қажет. Біз бұған 
сізбен бірге ғана қол жеткізе аламыз. 
Сақшыдан бастап ректорға дейін, шай 
қайнатушыдан бастап қамқоршылар 
кеңесінің төрағасына дейін осы көзқа-
распен жұмыс жасайтындардың бар-
лығының алар орны маңызды: Алайда, 
біз өз ісін істеп жатқан секілді кейіп 
танытқандармен ортақ  жұмысымыз 
болмайды. «Отаннан Атажұртқа дей-
інгі денсаулық көпірі» жобасымен 
Түркияның маңызды профессор-дәрі-
герлері қазіргі уақытта Түркістанда ем-
деу тәжірибелерімен бөлісуде, біздің 
дәрігерлер осында келуді жалғастыра-

ды және мұндағы дәрігерлер де Түр-
киядағы ауруханаларда жұмыс істейді 
және Түркістанға оралады. Мұндай 
«көпір» жобалары басқа салаларда 
да жалғасын табады. Біздің Прези-
дент Реджеп Тайып Ердоған мырзаның 
нұсқауы «сапамен ешқашан ымыраға 
келмеу» керек. Осыны жүзеге асыру 
үшін мен айтқан жобалармен байла-
ныста болуымыз керек. Біздің құрметті 
ұстаздарымыз, өзгеріп, дамып жатқан 
әлемде «қарапайымға» орын жоқ. 
Осы себепті динамизм, жобаларды 
шығару және жаңарту қажет. Қамқор-
шылар кеңесінің төрағасы ретінде біз 
адамдарды тәрбиелеу туралы әр жо-
баны қолдауға дайынбыз ».

Декандар мен профессорларды бір-бір-
леп тыңдап, жазбалар жасаған Шим-
шек: «Шешілмейтін мәселе жоқ, және 
барлық мәселелер талқыланып, қажеті 
біздің Делегация мүшелерімен талқы-
лау арқылы жасалады», - деді.

Кездесуден кейін екіжақты кездесулер 
өткізілді.
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MÜTEVELLI HEYET BAŞKANIMIZ  
PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK TIP FAKÜLTESİ 

HASTANEMIZI ZIYARET ETTI 

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek 8 Haziran 
2021 tarihinde bölgeye şifa da-

ğıtan Tıp Fakültesi Hastanemizi ziyaret 
ederek başhekim ve hekimlerimizden 
bilgi aldı.

“Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü” 
projesi kapsamında hastanemizde bulu-
nan Pediatrist Prof. Dr. Yavuz Coşkun’un 
minik hastalarına çeşitli hediyeler dağıttı.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE   
“ORTA ASYA ÜLKELERİ EĞİTİM BAKANLARI 

KONFERANSI” DÜZENLENDİ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesinin ev sa-
hipliğinde düzenlenen “Orta Asya 

Ülkeleri Eğitim Bakanları Konferansı” 
17.06.2021 Perşembe günü üniversite-
miz Kültür Merkezi’nde, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temir-
bekova ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz 
Tomar’ın da katılımlarıyla başladı. 

17-18 Haziran 2021 tarihleri arasın-
da yapılacak oturumların ana temasını 
“Bölgesel İş Birliği ve Ulusal Reformlar” 
oluşturuyor.

Bologna Süreci kapsamında, Türk Dün-
yası’ndaki Yüksek Öğretim Kurumların-
da ortak bir paydada buluşmak ve ortak 

projeler üretmek amacıyla düzenlenen 
konferansta, eş zamanlı olarak 3 farklı 
salonda oturumlar düzenleniyor. 17 Ha-
ziran 2021 tarihli oturumların başlıkları 
ise şöyle: “Orta Asya Ülkeleri’nde Yüksek 
Öğretim Alanını Oluşturma”, “Yüksek 
Öğretimde Akreditasyon Süreci” ve “Or-
tak Diploma Denkliği Sağlanması”.

Konferansın son günü olan 18 Hazi-
ran’da düzenlenecek kapanış oturumun-
da “Türkistan Deklarasyonu” görüşüldü.

Konferans; Orta Asya Ülkeleri Eğitim 
Bakanlıkları ve Orta Asya’daki üniversi-
telerin temsilcileri, bağlı kuruluşlar ve 
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleş-
tirildi.



AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“SPIRITUAL AND CULTURAL VALUES 

OF ETHNIC KOREANS IN KAZAKHSTAN: 
CONTINUITY, TRANSFORMATION AND 

MUTUAL INFLUENCE” 
KONFERANSI DÜZENLENDI 

3Haziran 2021 tarihinde Al-Farabi 
Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi Uzak Doğu Departmanı 

Kore Çalışmaları Bölümü Başkanı Dr. 
Lee Byong Jo “Spiritual and Cultural Va-
lues of Ethnic Koreans in Kazakhstan: 
Continuity, Transformation and Mutual 
Influence” başlıklı çevrim içi konferans 
verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer’in açış konuşma-
sından sonra söz alan Dr. Lee Byong Jo, 
ana hatlarıyla Kazakistan’daki Korelile-
rin manevi ve kültürel değerlerinin sü-
rekliliği, dönüşümü ve karşılıklı etkisinin 

detaylı bir şekilde analiz edildiği sunu-
munu yaptı. 

Dr. Lee Byong Jo, öncelikle 19. yüzyı-
lın ortalarından Korelilerin Rusya’ya ve 
1937’en itibaren de Orta Asya’ya sürgün 
edilerek yerleştirilmeye başladığına de-
ğinerek, Korelilerin yaklaşık 150 yıldır 
Avrasya ülkelerinde çeşitli maddi ve ma-
nevi, tarihi ve kültürel değerler yarattı-
ğından bahsetti. Bölgeye yerleşen Kore-
lilerin gösteri sanatları, halk hekimliği, 
tarım, sözlü gelenek, kendine özgü ya-
şam, mevsimlik gelenekler, ritüeller, 
eğlence ve festivaller gibi manevi tarihi 
ve kültürel değerlerini bu güne kadar 
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korunduğunu ve çoğaltıldığını anlatan 
Dr. Lee Byong Jo, ancak yerel kültürin 
etkisi ile birçok yönden etkilenmeye baş-
ladığını dile getirdi. 

Konferansın devamında, Dr. Lee Byong 
Jo, Kazakistan’da yaşayan Korelilerin 
ağırlıklı olarak kendi ulusal gelenekle-
rini kaybetmeden Kazak geleneklerini 
ve kültürel değerlerini benimseyerek 
yerel topluma başarılı bir şekilde enteg-
re olduklarını belirterek bunun ülkenin 
kültürel zenginliği için bir kaynak oldu-
ğunu vurguladı. Korelilerin Kazakistan’a 
yerleştirilmesinden bu yana 80 yıllık bir 
süreç içerisinde oluşan manevi ve kül-
türel değerlerinin yerel özelliklerini dile 
getiren Dr. Lee Byong Jo, ağırlıklı olarak 
geleneksel sahne sanatlarının geliştiği-
ni söyleyerek, bölgedeki “Choson”, “Ari-
rang” ve “Koryo” tiyatrolarından bah-
setti. Ayrıca, Korelilerin geleneksel halk 
tedavisinden bahseden Dr. Lee Byong 
Jo, Güney Kore’de bile bulunması zor 
olan Bangto'nun nadir şifa büyüsü ve 
ayrıca pelin veya anaç yardımı ile tedavi 

yöntemlerinin Kazakistan’daki Korelilier 
arasında hala devam ettiğinin altını çize-
rek belirtti. 

Dr. Lee Byong Jo, özellikle küreselleş-
me çağında Kazakistan'ın uyumlu ve 
istikrarlı devlet gelişimi ülkedeki Kore 
diasporasının manevi ve kültürel değer-
lerini uygun biçimde korumasına olanak 
sağladığını vurguladı. Bu bağlamda, Ka-
zakistan'daki Kore diasporasının ne tür 
somut ve somut olmayan kültürel mi-
rasları koruduğu ve ne tür yerel kültürel 
değerleri benimsediğine dair örnekler 
verdi. Sonuç olarak, Kazakistan'da ika-
met eden Kore diasporasının, misafir-
perverlikleri ve ülkedeki bu uyumu ko-
ruyan devlet politikası ve iyi ilişkileri için 
Kazaklara minnettar olduklarını belirtti.

Konferansın sonunda, katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Vakur Sümer, konferansı için Dr. Lee 
Byong Jo’a teşekkür ederek gelecekte bu 
konuyla ilgili önemli yayınların ve çalışma-
ların yapılması gerektiğini söyledi.



MÜTEVELLI HEYET BAŞKANIMIZ  
PROF. DR. MUHİTTİN ŞİMŞEK  

TÜRKİSTAN EYALET VALİSİ İLE  
GÖRÜŞTÜ

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Muhittin Şimşek 9 Haziran 

2021 tarihinde, Türk Dünyası’nın Ruhani 
Başkenti ilan edilen Türkistan’da Eyalet 
Valisi Ömirzak Şökeyev ile üniversitemiz 
gelişme planı ile ilgili detaylı görüşmede 
bir araya geldi.

Görüşmeye Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Rektör 
Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Vali Yar-
dımcısı Ulan Tajibayev da katıldı.

Sayın Vali Ömirzak Şökeyev, özellikle tıp 
fakültesi hastanesine yaptıkları yatırım 
ve başlattığı “Anayurttan Atayurda Sağlık 
Köprüsü” projesi için Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek’e teşekkür ederek söze başladı. 
“Üniversitenin Türkistan’ın kalkınmasın-
da büyük katkıları olacağını görüyoruz. 
Dinamik bir yapı ile hızla önemli projele-
rin gerçekleşmiş olması bizi çok mem-

nun etmektedir. Özellikle Türkiye’den 
önemli tıp profesörlerinin Türkistan’da 
yapılamayan ameliyatları yapmaları, 
muayene ve tedavi hizmetleri gerçekleş-
tirmeleri, ayrıca hastane hekimlerinden 
her ay beş kişinin Türkiye hastanele-
rinde bir ay süre ile bulunmaları ve de 
Türkiye’den tıbbi malzeme yardımların-
dan dolayı Türkistan halkı adına sizlere 
teşekkür ederim. Bu anlamda biz valilik 
olarak yapacağınız her faaliyette yanınız-
dayız.” diyerek üniversitemize destekle-
rini ifade etmişlerdir.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise konuşma-
sında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın üniversitemize büyük 
önem verdiğini vurgulayarak kısa, orta ve 
uzun vadeli projelerinden bahisle, “Üni-
versitemiz Türk Dünyası’nın en önemli 
ilim yuvası olmak mecburiyetindedir.  Bu 
misyon omuzumuzdadır. 33 devlet ve ak-
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raba topluluğundan öğrencisi bulunan bu 
ilim yuvasının günün şartlarına uygun do-
nanımla, iyi yetişmiş öğrencileri ile dünya 
çapında olması için her imkânı seferber 
etmek durumundayız.  Bu nedenle sağlık 
alanında olduğu gibi birçok alanda yatı-
rımlarımız ve projelerimiz bulunmakta-
dır. Mesela zirai üretimde çok bakir top-
rakları olan Türkistan’a Ziraat Fakültesi 
açma kararı aldık. Üniveritemize ait 88 
dönümlük botanik bahçemiz de bu fa-
kültenin uygulama alanı olacaktır. Pir-i 
Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin ismini 
taşıyan bu ilim yuvasında onun mefkûre-
sini daha detaylı araştırmak için ve Tür-
kistan’ın ruhani başkent olması hasebiyle 
bazı önemli projlerimiz başlamıştır.” dedi.

Prof. Dr. Muhittin Şimşek sözlerine, “Tür-
kistan şehrinde bulunan üniversitemiz do-
ğal Türkoloji laboratuvarıdır. Bu nedenle 
3 dille Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi 

verecek bir Türkoloji Merkezini oluşturup 
bu alanda dünyada sayılı merkez olması-
nı arzu etmekteyiz. Hiçbir faaliyetin ‘mış’ 
gibi yapılmasını arzu etmiyoruz.” diyerek 
devam etti. 

Prof. Dr. Şimşek, “Eğitim-Öğretim”, “Bi-
limsel Çalışma” ve “Yerelin Sorununa 
Çareler Arama”nın üniversitelerin önem-
li misyonlarından olduğunu söyleyerek 
“İlk iki madde bizim işimiz,  ama üçüncü 
madde ki çok önemlidir. Bunu da sizlerin 
desteği ile gerçekleştireceğiz. Bilmenizi 
istiyoruz ki üniversitemiz Türkistan halkı 
ile iç içe olacaktır.” dedi.

Daha birçok hususun görüşüldüğü top-
lantı sonunda Sayın Vali Ömirzak Şökeyev 
mutluluğun bir ifadesi olarak üniversite-
miz hocalarının kullanımı için (cüzi üc-
retle) yeni yapılmış 20 dairelik bir binayı 
verme teklifinde bulunmuştur.
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Біздің Өкілеттік кеңестің төрағасы профессор-
доктор Мухиттин Шимшек Түркістан 

облысының әкімімен кездесті

Қожа Ахмет Ясауи  атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік уни-
верситеті Өкілеттік  кеңесінің 

төрағасы Профессор-доктор Мухиттин 
Шимшек облыс әкімі Өмірзақ Шөкее-
впен «Түрік әлемінің» рухани астанасы 
деп жарияланған Түркістандағы уни-
верситетіміздің даму жоспары туралы 
егжей-тегжейлі талқылады.

Кездесуге Қожа Ахмет Ясауи  атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік универси-
тетінің ректоры доктор Жанар Темір-
бекова, ректор өкілі профессор-доктор 
Женгиз Томар мен әкім орынбасары 
Ұлан Тәжібаев та қатысты.

Құрметті әкім Өмірзақ Шөкеев, әсіре-
се, Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Ха-
лықаралық қазақ-түрік университеті 
медицина факультетінің ауруханасы-
на салған инвестициялары үшін және 
«Отаннан Атажұртқа денсаулық көпірі» 
жобасы үшін профессор-доктор Мұхит-
тин Шимшекке алғыс білдіруден баста-
ды. «Университеттің Түркістанның да-
муына үлкен үлес қосатындығын көріп 
отырмыз. Динамикалық құрылымы 
бар маңызды жобалардың тез арада 
жүзеге асырылуы бізді қатты қуанта-
ды. Атап айтқанда, Түркиядан келген 
маңызды медицина профессорлары 
Түркістанда жасауға болмайтын опе-
рацияларды жасайды, емтихан және 
емдеу қызметін жүзеге асырады; Ау-
рухана дәрігерлерінің бесеуі түрік ау-
руханаларында ай сайын бір ай бола-
тындығы үшін және Түркиядан келген 

дәрі-дәрмектер үшін Түркістан халқы 
атынан сізге алғыс айтамын. Осы та-
раптан біз сіздермен әкімдік қызметін-
де істейтін барлық істерде сіздермен 
біргеміз»,-дей келе, университетімізді 
қолдайтындықтарын білдірді.

Профессор-доктор Мұхиттин Шимшек: 
Біздің Президент Реджеп Тайып Ер-
доған мырзаның біздің университетке 
үлкен мән беретіндігін баса көрсетіп, 
оның қысқа, орта және ұзақ мерзімді 
жобаларын еске түсірді: «Біздің уни-
верситет Түрік әлемінде ең маңызды 
ғылыми орталық болуы керек. Бұл 
миссия біздің мойнымызда. Бізде 33
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мемлекеттен және туыстас халықтар-
дан студенттер бар бұл ғылыми ор-
талықтың күндізгі жағдайға сай жаб-
дықталған, білімді студенттері бар 
әлемдік деңгейге жетуі үшін барлық 
мүмкіндіктерді жұмылдыру керек. 
Осы себепті бізде денсаулық сақтау 
сияқты көптеген салаларда инвести-
циялар мен жобалар бар. Мәселен, 
біз Түркістанда ауылшаруашылық өн-
дірісінде өте тың жерлері бар «Ауыл-
шаруашылық факультетін» ашуды жөн 
көрдік. Біздің университеттің 88 гек-
тарлық ботаникалық бағы да осы фа-
культеттің қолданылу аймағы болады. 
Біз осы ғылым үйінде және Түркістан 
рухани астана болғандықтан Түркістан-
да пір Қожа Ахмет Ясави мұратын то-
лығырақ зерттеу үшін бірнеше маңыз-
ды жобаларды бастадық»,- деп  айтты.

Профессор-доктор Мұхиттин Шимшек 
«Түркістан қаласында орналасқан уни-
верситетіміз табиғи туркология зертха-
насы. Осы себепті біз магистратура мен 
докторантурада 3 тілде білім беретін 

және әлемдегі осы саладағы санаулы 
орталықтардың бірі болатын Турколо-
гиялық орталық құрғымыз келеді. Біз 
қандай-да бір іс-шараға салғырт  қа-
ралғанын қаламаймыз ». - деп жалға-
стырды ол.

Профессор-доктор Шимшек «Білім 
беру-оқыту», «Ғылыми зерттеу» және 
«Жергілікті мәселелердің шешімін із-
деу» университеттердің маңызды мис-
сияларының бірі екенін мәлімдеді: 
«Алғашқы екі тармақ біздің жұмысы-
мыз, бірақ үшінші тармақ өте маңызды. 
Біз мұны сіздің қолдауыңызбен жасай-
мыз. Біздің университетіміздің Түр-
кістан халқымен сабақтасатындығын 
білгеніңізді қалаймыз »,-деп айтты.

Басқа да көптеген мәселелер талқы-
ланған кездесу соңында әкім Өмір-
зақ Шөкеев мырза бақыттың көрінісі 
ретінде жаңадан салынған 20 пәтерлі 
үйді (аз ақыға) біздің университет оқы-
тушыларының пайдалануына беруді 
ұсынды.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
XI. YAZ UNIVERSIADE OYUNLARI’NIN 

KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI

15Mayıs 2021 tarihinde başla-
yan ve başkent Nur Sultan da 
dâhil olmak üzere 6 farklı şe-

hirde, Kazakistan’ın 25 üniversitesinden 
yüzlerce sporcunun 30 branşta yarıştığı 
XI. Yaz Universiade Oyunları’nın kapanış 
töreni 9 Haziran 2021 tarihinde Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi’n-
de yapıldı. Törene; Türkistan Eyalet Vali 
Yardımcısı Ulan Tajibayev, Ahmet Yese-
vi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Dr. Ja-
nar Temirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. 
Cengiz Tomar, öğretim üyeleri, sporcu-
lar, teknik ekipler ve çok sayıda davetli 
katıldı.

Dans gösterileri ile başlayan törende Mü-
tevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek yaptığı açış konuşmasında: “Spor, 
barış demektir; kardeşlik demektir. Spor, 
başarmak demektir. Sporun bir güzelli-
ği daha vardır: Eğer yenerseniz kendini-
zi, yenilirseniz nefsinizi terbiye edersiniz. 
Bizim gönlümüzde yenseniz de yenilseniz 
de hepiniz başardınız. Türk Dünyası’nın 
Ruhani Başkenti Türkistan’ın gençliği, 
güzel çocuklarımız birçok başarıya imza 
attılar. Bunu Türkistan’da ilk kez yaşıyo-
ruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibe 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri ailele-
rinize yolcu ederken hepinizi gözleriniz-
den öpüyor, burada bulunan herkesi say-
gıyla selamlıyorum.” dedi.
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XI. Yaz Universiade Oyunları’nda üniver-
sitemiz sporcuları: Okçuluk Şampiyo-
nası’nda kızlar dalında üniversitemiz kız 
takımı 2’nci, erkekler dalında ise üni-
versitemiz erkek takımı 3’üncü; Tekvan-
do Şampiyonası’nda üniversitemiz kız ve 
erkek takımları şampiyon; Judo Şam-
piyonası’nda üniversitemiz kız ve erkek 
takımları 1’inci; Güreş Şampiyonası’nda 
üniversitemiz takımları şampiyon; Bas-
ketbol Şampiyonası’nda üniversitemiz kız 
takımı 1’inci, üniversitemiz erkek takımı 
ise 2’nci; Hentbol Şampiyonası’nda  üni-
versitemiz kız takımı 3’üncü oldu. Sambo 
Güreşi Asya Şampiyonası’nda üniversite-
miz öğrencilerinden Ayjan Jılkıbayeva 50 
kg’da altın madalya, Gülzira Kudasbek 59 
kg’da gümüş madalya ve Nazgül Esimbek 
80 kg’da bronz madalya kazandılar.  

Kazanan takım ve sporculara ödüllerinin 
takdim edilmesinin ardından tören dans 
gösterileriyle son buldu.
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Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінде XI Жазғы Универсиада 

ойындарының жабылу салтанаты өтті.

15.05.2021 жылы басталған XI 
жазғы Универсиада ойын-
дарының жабылу салтанаты 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университетінің 
Мәдениет орталығында өтті. Онда 
Қазақстанның 25 жоғары оқу орында-
рының жүздеген спортшылары 6 түрлі 
қалада, соның ішінде астана Нұр Сұл-
танда 30 салада бақ сынасты. Түркістан 
облысы әкімінің орынбасары Ұлан 
Тәжібаев, Өкілеттік кеңестің төрағасы 
профессор-доктор Мухиттин Шимшек, 
Қожа Ахмет Ясауи  атындағы Халықара-

лық қазақ-түрік университетінің ректо-
ры доктор Жанар Темірбекова, ректор 
өкілі профессор-доктор Женгиз Томар, 
оқытушылар құрамы, спортшылар, тех-
никалық командалар және көптеген 
қонақтар қатысты.

Би қойылымдарымен басталған салта-
натта облыс әкімінің орынбасары Ұлан 
Тәжібаев пен Өкілеттік кеңес төрағасы 
профессор-доктор Мұхиттин Шимшек 
алғы сөз сөйледі. Профессор-доктор 
Шимшек мырза өз сөзінде: «Спорт 
дегеніміз - бейбітшілік; Бұл бауырла-
стықты білдіреді. Спорт дегеніміз - сәт-
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тілік. Спорттың тағы бір әсемдігі бар: 
егер өзіңді жеңсең, өзіңді жаттықты-
расың, егер жеңілсең, өзіңді жігерлен-
діресің. Біздің жүрегімізде жеңсеңіз де, 
ұтылсаңыз да бәріне қол жеткіздіңіз. 
Түркі әлемінің рухани астанасы-Түр-
кістанның жастары, біздің әдемі бала-
ларымыз көптеген жетістіктерге жетті. 
Біз мұны Түркістанда бірінші рет көріп 
отырмыз. Осы жетістікке үлес қосқан 
барлық командаға алғыс айтамын. Біз 
сіздерді отбасыларыңызға жіберген 
кезде мен барлығыңызға алғыс айта 
отырып, осындағылардың барлығына 
құрметпен сәлем жолдаймын »,- деді.

XI Жазғы Универсиада ойындарын-
да университетіміздің спортшылары: 
Садақ атудан чемпионатта универси-
тетіміздің қыздар командасы 2-ші, ер-
лерде университетіміздің ұлдар коман-
дасы 3-ші орынды иеленді; Таэквондо 
чемпионатында біздің университеттің 

қыздар мен ұлдар командалары чем-
пион; Дзюдодан өткен чемпионатта 
біздің университеттің қыздар мен ұл-
дар командалары бірінші орынды ие-
ленді; Күрес чемпионатында біздің 
университет командалары чемпион; 
Баскетбол чемпионатында біздің уни-
верситеттің қыздар командасы 1-ші, ал 
университетіміздің ұлдар командасы 
2-ші; Гандбол чемпионатында біздің 
университеттің қыздар командасы 
3-ші орынға ие болды. Самбо күресі-
нен Азия чемпионатында универси-
тетіміздің студенті Айжан Жылқыбаева 
50 келіде алтын алса, Гүлзира Құдасбек 
59 келіде күміс, Назгүл Есімбек 80 келі-
де қола медаль жеңіп алды.

Жеңімпаз командалар мен спортшы-
ларға марапаттар табысталғаннан 
кейін салтанатты шара би қойылымда-
рымен аяқталды.



AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI  

TÜRKİSTAN’DAKİ BASIN MENSUPLARIYLA 
BIR ARAYA GELDI 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Şimşek, 10.06.2021 Perşembe 

günü düzenlenen basın toplantısında ba-
sın mensuplarıyla bir araya gelerek açık-
lamalarda bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanlığınca düzenlenen “Anayurttan 
Atayurda Sağlık Köprüsü” projesi kapsa-
mında üniversitemizde bulunan misafir 
öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mustafa Solak, 
Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mehmet Ya-
vuz Coşkun ve Prof. Dr. Harun Cansız’ın 
da katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda 
konuşan Prof. Dr. Muhittin Şimşek: “13 
yıldır bu coğrafyaya gelip gidiyorum fakat 
dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiy-
le 1 yıldır Türkistan’a gelemiyordum. Şu 
an gördüğüm değişimler için Kazakistan 
Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sa-
yın Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Kasım 
Cömert Tokayev, Eyalet Valisi ve çalışma 
ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye-
rek sözlerine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi-
lerinden “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; 
kucaklayıcı olun ama asla kaliteden taviz 
vermeyin.” olmak üzere iki isteğinin ol-
duğunu belirterek sözlerine devam eden 
Şimşek: “Üniversitelerin eğitim-öğretim, 
bilimsel etkinlikler ve ülkenin sorunları-
na çözüm üretmek olmak üzere 3 önemli 
faaliyeti vardır. Birincisi ve ikincisi bizim, 
yani üniversitelerin işi; üçüncüsü için ise 
yerel yönetim ile koordineli olarak çalış-
mayı gerektirir. Bu nedenle Sayın Eyalet 
Valimizle toplantı yaptık, ortak projeleri 
görüştük. Türkistan’ın ilk ve tek üniver-
sitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Ulusla-
rarası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yıldır 
faaliyet göstermektedir. 31 Mart 2021 
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Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri 
Resmi Zirvesi’nde Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 
ve Kazakistan’ın Birinci Cumhurbaşkanı, 
Elbaşı ve Türk Konseyi’nin Onursal Baş-
kanı Nursultan Nazarbayev üniversite-
mizle ilgili çok önemli şeyler söylediler ve 
vizyon koydular önümüze. Liderlerimizin 
bu vizyonu bize yeni yükler yüklemiştir. 
Biz buna “misyon” diyoruz. Bu misyo-
nun gerçekleşmesi için elimizi taşın al-
tına koymalıyız. Üstlenilmesi gereken 
misyon, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesini dünya çapında 
tanınır ve hatırı sayılır bir konuma getir-
mek olmalıdır.” diye ekledi.

Konuşmasının devamında belirttiği mis-
yon etrafında işe tıp alanındaki çalış-
malarla başladıklarını söyleyen Şimşek, 
“Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü” 
projesi kapsamında yapılan faaliyetleri de 
detaylı olarak anlattı. Benzer projelerin 
başka alanlarda da başlatılacağının müj-
desini veren Şimşek, yapılması planlanan 
projeleri de tek tek sıraladı: “Türkistan, 
doğal bir Türkoloji laboratuvarıdır. Bura-
ya öyle bir Türkoloji merkezi kuracağız ki 
tüm dünyada Türkoloji alanında ‘doktora’ 
yapan herkese burayı görüp görmediğini 
soracaklar. Büyüyen Türkistan’da arazi 

çok fakat ziraat yok. Valiliğimizle yapaca-
ğımız ortak çalışmalar sonucunda üniver-
sitemize, öncelikli bölümlerin yer alacağı 
bir 'Ziraat Fakültesi' kuracağız. Üniversi-
temiz bünyesindeki 88 hektarlık Botanik 
Bahçesi de bu fakültenin inceleme ve uy-
gulama sahasını oluşturacak.”

Konuşmasını, “Türkistan, bizim ata vata-
nımızdır. Her şey, Türkistan içindir. Üni-
versitemiz, Türkistan halkının, Türkiye ve 
Kazakistan’ın ortak değeri, Türkiye ve Ka-
zakistan kardeşliğinin ortaklığının önemli 
nişanesidir. Bu duygularla dün yaptığımız 
ziyarette bize her türlü desteği vereceği-
ne söz veren Eyalet Valisine ve çalışma 
ekibine tekrar teşekkür ederim. Ayrıca 
iki hafta boyunca 42 ağır ameliyat yapan, 
onlarca hasta muayene ve tedavi eden 
misafir öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mus-
tafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. 
Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. Dr. Harun 
Cansız’a sizlerin huzurunda bir kez daha 
teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum.” diyerek ta-
mamlayan Sayın Şimşek daha sonra mi-
safir öğretim üyelerine Kazakların önemli 
bir geleneğini gerçekleştirerek yöresel 
kıyafetleri “çapan”ı giydirdi.

Toplantının ardından tüm misafirlerle 
toplu olarak anı fotoğrafı çekimi yapıldı.
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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетінің Өкілеттік кеңесінің төрағасы 

Түркістандағы баспасөз мүшелерімен кездесті

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Ха-
лықаралық қазақ-түрік универ-
ситеті Өкілеттік кеңесінің төраға-

сы профессорр-доктор Мухиттин 
Шимшек 10.06.2021 бейсенбіде өткен 
баспасөз конференциясында баспасөз 
өкілдерімен кездесіп, мәлімдемелер 
жасады.

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықа-
ралық қазақ-түрік университетінің 
Өкілеттік кеңесі ұйымдастырған «Отан-
нан - Атажұртқа денсаулық көпірі» жо-
басы аясында университетімізде қо-
нақ болған дәрігерлер; проф. Доктор 
Мұстафа Солақ, проф. Доктор Саит 
Билгич, проф. Доктор Мехмет Явуз 
Жошкун және Проф. Доктор Харун 

Жансыз қатысқан жиында сөз сөйле-
ген Проф. Доктор Мухиттин Шимшек: 
«Мен бұл мекенге келе жатқаныма 13 
жыл болды, бірақ әлемге әсер еткен 
эпидемияға байланысты Түркістанға 
1 жыл келе алмадым. Мен қазір көріп 
отырған өзгерістер үшін Қазақстан Ре-
спубликасының негізін қалаушы Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевқа және 
Қазақстан Республикасының Прези-
денті Касым-Жомарт Тоқаев мырзаға, 
облыс әкімі және оның жұмыс тобы-
на өз ризашылығымды білдіргім ке-
леді»,-деп өз сөзін бастады.

Түркия Республикасының Президенті 
Реджеп Тайып Ердоған мырза: «Жеңіл-
детіңіз, қиын етпеңіз, инклюзивті бо-
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лыңыз, бірақ сапаға ешқашан ымы-
расыз болмаңыз ». Шимшек өзінің екі 
тілегі бар екенін айта отырып, сөзін 
жалғастырды: «Университеттерде 3 
маңызды қызмет бар: білім беру, ғылы-
ми қызмет және елдің мәселелеріне 
шешім шығару. Бірінші және екіншісі 
- бұл біздің бизнесіміз, атап айтқанда 
университеттер; үшіншісі үшін жергілік-
ті үкіметпен келісілген жұмыс жасау 
қажет. Осы себепті біз құрметті облыс 
әкімімен кездесіп, бірлескен жоба-
ларды талқыладық. Түркістандағы 
алғашқы және жалғыз университет - 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықара-
лық қазақ-түрік университеті 30 жыл-
дан бері жұмыс істейді. 2021 жылы 31 
наурызда өткен Түркі кеңесі мемлекет 
басшыларының бейресми саммитінде 
біздің Президент Режеп Тайып Ердоған 
мырза, Қазақстан Президенті Касым 
Жомарт Тоқаев және Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті, Елбасы және Түркі 
Кеңесінің Құрметті Президенті Нұрсұл-
тан Назарбаев Университетіміз туралы 
өте маңызды мәселелер айтты. Біздің 
басшыларымыздың бұл көзқарасы 
бізге жаңа ауыртпалықтар жүктеді. Біз 
мұны «миссия» деп атаймыз. Біз бұл 
миссияның орындалуы үшін жауапкер-
шілікті өзімізге алуымыз керек. Алдағы 
міндет - Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік универси-
тетін дүниежүзі мойындаған құрметті 
дәрежеге жеткізу »,- деп қосты ол.

Медицина саласындағы жұмысты 
өзінің сөзінің жалғасында айтқан мис-
сиясының айналасында бастағанда-
рын айтқан Шимшек, сонымен қатар 
«Отаннан Атажұртқа  дейінгі денсау-
лық көпірі» жобасы аясында жүзеге 
асырылған іс-шараларды егжей-тег-
жейлі түсіндірді. Осындай жобалардың 
басқа салаларда басталатындығы тура-

лы қуанышты хабарды жеткізген Шим-
шек жоспарланған жобаларды бірінен 
соң бірін тізіп берді: «Түркістан - бұл 
табиғи түркология зертханасы. Біз мұн-
да бүкіл әлемдегі түркология саласын-
дағы «доктор» дәрежесі бар адамдар 
бір-бірінен «осы жерді көрдіңдер 
ме?» деп сұрайтындай түркология ор-
талығын құрамыз. Дамып келе жатқан 
Түркістанда жер көп, бірақ ауыл ша-
руашылығы жоқ. Облыс әкімімен 
бірлескен жұмыс нәтижесінде уни-
верситетімізде басым кафедраларды 
қосатын «Ауылшаруашылық факуль-
тетін» құрамыз. Университетіміздегі 88 
га ботаникалық бақ та осы факультеттің 
оқу және қолдану аймағын құрайды ».

Ол өз сөзінде «Түркістан - біздің ата 
қонысымыз. Барлығы Түркістан үшін. 
Біздің университет - Түркістан, Түркия 
және Қазақстан халқының ортақ құн-
дылығы және Түркия мен Қазақстан 
бауырластық серіктестігінің маңызды 
белгісі. Сол себептен мен облыс әкімі-
не және оның жұмыс тобына алғыс 
айтқым келеді, олар кеше біздің сапа-
рымызда бізге барлық қолдауды көр-
сетуге уәде берді. Сонымен қатар, екі 
апта ішінде 42 ауыр операция жасаған 
және ондаған науқастарды қарап, ем-
деген профессор-оқытушылар құра-
мына келсек: сіздердің рұқсаттарыңы-
збен проф. Доктор Мұстафа Солақ, 
проф. Доктор Саит Билгич, проф. Док-
тор Мехмет Явуз Жошкун және Проф. 
Доктор Харун Жансызға тағы да алғыс 
айтамын және баршаңызға құрметпен 
және сүйіспеншілікпен сәлем жолдай-
мын ». Қазақтардың маңызды дәстүрін 
көрсете келе, Шимшек мырза келген 
профессорларға шапан кигізді. 

Кездесуден кейін барлық қонақтармен 
топтық фотосессия өткізілді.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI  

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE “FİDAN DİKİMİ”  
ETKINLIĞINDE BULUŞTU 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi bünyesin-
de bulunan Botanik Bahçesi’nde 

10.06.2021 tarihinde düzenlenen fidan di-
kimi etkinliğinde; Sayın Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz To-
mar ve Mütevelli Heyet Başkanlığımızca 
düzenlenen “Anayurttan Atayurda Sağlık 
Köprüsü” projesi kapsamında üniversite-
miz Tıp Fakültesini ziyaret eden Prof. Dr. 
Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. 
Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. Dr. 
Harun Cansız bir araya geldiler.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in ilk fidanı di-
kerek can suyunu vermesinin ardından, 
misafir öğretim üyeleri de kendi adları 
için ayrılan bölümde fidanlarını dikerek 
can sularını verdiler.

Sayın Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve misa-
fir öğretim üyeleri, Rektör Vekili Tomar’a 
etkinlikten duydukları memnuniyeti dile 
getirerek teşekkür ettiler.



AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 109

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 
REKTÖRÜ VE REKTÖR VEKİLİ YURT DIŞINDA 

EĞİTİM GÖREN MEZUNLAR İLE    
BIR ARAYA GELDI

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü 
Dr. Janar Temirbekova ve Rektör 

Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, yurt dışın-
da eğitim gören mezunlar ile bir araya 
geldi.

Toplantıda, üniversitemizde eğitim kali-
tesinin iyileştirilmesi ve yurt dışı eğitim 
tecrübesinin önemi üzerine istişareler-

de bulunuldu. Soru-cevap bölümüyle 
devam eden toplantıda yurt dışında eği-
tim gören personel, üniversitenin eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi için naçizane 
önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, Elmira İdirisova, Askar Tur-
ganbayev, Şolpan Esimova, Türkiye’deki 
üniversitelerden mezunlar ve Bolaşak 
programından mezun olanlar katıldı.
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AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜNDE 
“MACARİSTAN-ORTA ASYA DIŞ İLİŞKİLERİ”  

KONFERANSI DÜZENLENDI

10Haziran 2021 tarihinde Avrasya 
Araştırma Enstitüsü Araştır-
macısı Baljan Eşmetova “Ma-

caristan-Orta Asya Dış İlişkileri” başlıklı 
çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yar-
dımcısı Dr. Suat Beylur’un açış konuş-
masından sonra seminerine başlayan 
Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırma-
cısı Baljan Eşmetova, öncelikle 20. yüz-
yılın sonundaki büyük siyasi, ekonomik 
ve sosyal gelişmeler, Avrupa ve Asya’nın 
bazı bölgelerinde siyasi sınırların önemli 
ölçüde yeniden yapılandırılmasıyla so-
nuçlandığını açıklayarak Sovyetler Birliği, 
Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın dağılma-

sından sonra Balkanlar’dan Kafkaslar ve 
Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada 
toplam nüfusu 300 milyonu aşan 20’den 
fazla yeni egemen devlet ortaya çıktığı 
hakkında bilgiler sundu. Baljan Eşmeto-
va, geçtiğimiz 30 yıl boyunca, genellikle 
Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri olarak 
adlandırılan bu ülkeler kümesi, küresel-
leşmede eşi görülmemiş bir hızlanma 
ve bununla birlikte gelen tüm olumlu ve 
olumsuz etkileri deneyimlediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan 
Macaristan’ın Orta Avrupa’da önemli bir 
devlet olarak derin tarihi kökleri olan bir 
ülke olduğundan bahseden Baljan Eşme-
tova, Macaristan’ın bağımsızlık sonrası 
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önemli siyasi, ekonomik ve sosyal reform-
lar geçiren Orta Asya ülkeleriyle tarihi 
kültürel bağları olduğunu kaydetti. Dola-
yısıyla Macaristan’ın Orta Asya ülkeleriyle 
ilişkilerini geliştirmeye büyük önem gös-
terdiğini vurgulayan Baljan Eşmetova, bu 
bağlamda Macaristan’ın AB’nin Orta Asya 
bölgesiyle, özellikle de Kazakistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan ile iş birliğinin geliş-
mesinde önemli bir rol oynamakta oldu-
ğunun altını çizdi. Özellikle Macaristan’ın 
2010’dan itibaren “Doğu Açılımı” olarak 
adlandırılan yeni dış politika yaklaşımı 
kapsamında Türk cumhuriyetleri ile daha 
yakın iş birliğini geliştirmekte olduğunu 
anlatan Baljan Eşmetova, 2018’de Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
(Türk Konseyi) gözlemci üyesi olan Ma-
caristan’da 2019’da Türk Konseyi Avrupa 
Ofisi’nin açılmasıyla, ülkenin Türk Konse-
yi çerçevesindeki ilişkililerinin daha ivme 
kazandığı hakkında önemli bilgiler sundu. 

Konferansın devamında, Macaristan ve 
Orta Asya arasındaki siyasi ilişkilerin 
yanı sıra, ticari-ekonomik, insani, kültü-
rel ve diğer alanlarda ilişkilerin mevcut 
durumu hakkında bilgiler paylaşan Bal-
jan Eşmetova, Macaristan’ın Orta Asya 
ile ticari-ekonomi ilişkilerinde özellikle 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ül-
kelerinin ön planda olduğunu söyledi. Bu 
bağlamda, Kazakistan’ın Macaristan’a 
ihracatının ana kalemleri petrol, makine 
parçaları ve borular iken, Kazakistan’ın 
Macaristan’dan ithalatının ana kalemleri 
ise ilaçlar, hijyen ürünleri, böcek ilaçları, 
herbisitler ve farmasötik ürünler olduğu-
nu tabloyla anlattı. Kırgızistan’ın Maca-
ristan’a ihracatının ana kalemleri silikon, 
bakliyat ve et ürünleri ve Kırgızistan’ın 
Macaristan’dan ithalatının ana kalemle-
ri ilaç ürünleri, elektrikli ekipmanlar ve 
konserve sebzeler olduğunu belirtti. Öz-
bekistan’ın Macaristan’a ihracatının ana 
kalemleri kimyasal ürünler, makine teç-
hizatı ve gıda maddeleri ve Özbekistan’ın 
Macaristan’dan ithalatının ana kalemleri-
ni kimyasal ürünler, siyah metaller, enerji 
taşıyıcıları, petrol ürünleri, makine teçhi-
zatı, ambalajlı ilaçlar ve gıda maddeleri 
oluşturduğunu dile getirdi.

Konferansın sonunda, katılımcılar konuyla 
ilgili görüş alışverişinde bulundular. Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardım-
cısı Dr. Suat Beylur, semineri için Baljan 
Eşmetova’ya teşekkür ederek gelecekte 
bu konuyla ilgili önemli yayınların ve çalış-
maların yapılması gerektiğini söyledi.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 
MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI  

bilig - TÜRK DÜNYASI SOSYAL BILIMLER DERGISI  
YAYIN KURULU ILE BIR ARAYA GELDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversite-

si Mütevelli Heyet Başkanlığı bünyesinde 
yayınlanan bilig - Türk Dünyası Sosyal Bi-
limler Dergisi’nin yayın kurulu üyeleri ile 
17 Haziran 2021 tarihinde, Mütevelli He-
yeti Başkanlığında düzenlenen toplantıda 
bir araya geldi. 

Toplantıya bilig - Türk Dünyası Sosyal Bi-
limler Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Prof. 
Dr. Fırat Purtaş, yayın kurulu üyeleri Dr. 
Murat Yılmaz, Prof. Dr. Tuba Durmuş, 
Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat, Prof. Dr. 
Yüksel Çelik ve üniversitemiz Genel Sek-
reteri Ahmet Şevki Zengin katıldılar. 

Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Mütevelli He-
yet Başkanlığımız bünyesinde yayınlanan 
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bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler Der-
gi’mizin 2008 yılından beri Clarivate Anal-
ytics’in bünyesinde yer alan Social Scien-
ce Citation Index (SSCI)’teki konumu her 
geçen yıl daha da güçlenmektedir. Web 
of Science Journal Citation Reports (JCR) 
tarafından Haziran 2020’de açıklanan ve-
riler bilig - Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi’nin etki faktörünün (impact fac-
tor) istikrarlı bir şekilde artmaya devam 
ettiğini göstermektedir. Kaliteden ödün 
vermeden yapılan her çalışma başarı ile 

sonuçlanmıştır. bilig dergimiz de bunun 
bir göstergesidir. Bu başarıda emeği olan 
yayın yönetmenimiz ve yayın kurulu üye-
lerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Fırat Purtaş da 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Şimşek’e desteklerinden dolayı teşek-
kürlerini sundu. 

Toplantı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı 
çekiminin ardından son buldu.
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“ASELSAN VE SAVUNMA SANAYII BAŞKANLIĞI 
TEMSILCILERI”NDEN  

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİNE ZİYARET

Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar; 

17.06.2021 Perşembe günü Aselsan Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, 
Kazakistan Aselsan Genel Müdürü Ziya 
Çamoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlı-

ğından Ahmet Raci Yalçın ve beraberle-
rindeki heyeti makamında konuk etti.

Gerçekleşen ziyarette, iş birliği protokol-
leri üzerine istişarelerde bulunuldu. 

Rektör Vekili Tomar, nazik ziyaretleri için 
konuklara teşekkürlerini sundu.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
DOKTORA ÖĞRENCILERI   

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ 
ZİYARET ETTİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanlığınca düzenlenen 
gezi programı kapsamında Türki-

ye'de eğitim gören doktora öğrencilerimiz 
18 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisini ziyaret etti. 

Ziyarete Mütevelli Heyet Başkanı Danışma-
nı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Üniversitemiz Ge-
nel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin, Mali İşler 
Kıdemli Uzmanı Burçin Yapıcı ve Öğrenci 
İşleri Uzmanı İmran Sarıkaya da katıldı.

Gezi sırasında öğrencilerimize eşlik ede-
rek bilgi veren TBMM Halkla İlişkiler Uz-
manı Güller Koç, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tarihi ve mimari yapısıyla ilgili 
bilgi verdi. Öğrencilerimiz gezi sebebiyle 
duydukları memnuniyeti dile getirerek te-
şekkürlerini sundular. 

Gezi programı hatıra fotoğrafı çekimiyle 
son buldu. 
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESINDE  
“CHINA-INDIA RELATIONS AND KAZAKHSTAN 

RECONCEPTUALISING THE REGIONAL 
MULTISTATE PARADIGM” 

PANELI DÜZENLENDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avras-
ya Araştırma Enstitüsü tarafından 
17 Haziran 2021 tarihinde “Chi-

na-India Relations and Kazakhstan Re-
conceptualising the Regional Multistate 
Paradigm” başlıklı çevrim içi panel ger-
çekleştirildi.

Çevrim içi panele Avrasya Araştırma 
Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Albina 
Muratbekova, Hong Kong’dan Bağımsız 
Akademisyen Prof. James D. Seymour, 
SOAS Londra Üniversitesi Araştırma Gö-
revlisi Prof Robert Barnett, Jawaharlal 
Nehru Üniversitesi Uluslararası Politika, 
Örgütlenme ve Silahsızlanma Merkezi 
(CIPOD) Başkanı Prof. Swaran Singh, Av-
rasya Araştırma Enstitüsü Kıdemli Araş-
tırma Görevlisi Dr. Zharmukhamed Zard-
ykhan, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Yerkeshe-
va, Cambridge Üniversitesi ve Satbayev 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Cho-
kan Laumulin ve Cambridge Üniversitesi 
Doktora Öğrencisi Ji Yingfeng katıldılar. 
Etkinliğin yönlendiriciliğini Avustralya’nın 

Gelecek Riski Araştırma Merkezi Müdürü 
Tristan Kenderdine yaptı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Ah-
met Yesevi Üniversitesi Avrasya Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur 
Sümer, öncelikle hem Çin hem de Hin-
distan'ın birbirleriyle ve Orta Asya bölge-
siyle asırlık bir etkileşim geçmişine sahip 
olduğu göz önüne alındığında, Kazakis-
tan'ın araştırma topluluğunun Çin-Hin-
distan ilişkisinin uygunluğunu yeniden 
kavramsallaştırması gerektiğinin önemli 
olduğunu belirterek Enstitü araştırma-
larının ana yönlerini tanıttı. Doç. Dr Va-
kur Sümer, etkinliğin tertip edilmesinde 
katkıda bulunan paydaşlara ve tüm katı-
lımcılara teşekkürlerini sundu.

Panel, Çağdaş Himalaya Jeopolitiğindeki 
Dönüşümler ve Orta Asya-Çin-Hindistan 
Araştırma Paradigması başlıklı iki otu-
rum kapsamında gerçekleşti. İngiltere, 
Avustralya, Hindistan, Hong Kong ve Ka-
zakistan’dan önde gelen uzmanların bir 
araya geldiği panelde, öncelikle Kazakis-
tan’ın Çin-Hindistan ilişkilerini yeniden 
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kavramsallaştırmasına ilişkin projenin 
bulgu ve önerileri paylaşıldı. Kazakistan 
uluslararası ilişkiler uygulayıcılarının Çin 
ve Hindistan çalışmalarına ilişkin algıları-
nın uzman anketi sonuçları da kamuoyu-
na sunuldu. Ayrıca, toplantıda Hem Çin’in 
hem de Hindistan’ın Orta Asya bölgesin-
deki jeopolitik hırslarının yanı sıra coğrafi 
yakınlık, jeopolitik rekabet bağlamında ve 
aralarındaki ilkel çelişkileri hesaba kata-
rak saiklerin analitik bir şekilde anlaşıl-
ması ihtiyacı vurgulandı.

İlk oturumda, Avrasya Araştırma Ensti-
tüsünden Dr. Albina Muratbekova kendi 
araştırma projesinin kilit sonuçlarını sun-
du. Hong Kong’dan Prof. James D. Sey-
mour ve SOAS Üniversitesinden Prof. Ro-
bert Barnett, Çin-Hint ve Çin-Bhutan sınır 
sorunlarına ilişkin bakış açılarını paylaş-
tılar. Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nden 
Prof Swaran Singh küresel pandeminin 
Çin ile Hindistan arasındaki iş birliğini na-
sıl etkilediğini tartıştı.

İkinci oturumda, Future Risk Araştırma 
Merkezinden Tristan Kenderdine Çin ve 

Hindistan’a yönelik yaptığı çalışmaları-
nın örnekleri üzerinde durdu. Al-Farabi 
Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. 
Laura Yerekesheva Güney Asya çalış-
malarının en son halini paylaştı. Camb-
ridge Üniversitesi ve Satbayev Üniversi-
tesi’nden Dr. Chokan Laumulin Sovyet 
bilim politikasının Çin-Hindistan ilişkile-
rine etkisine değerlendirdi.  Son olarak, 
Cambridge Üniversitesinden Ji Yingfeng 
ise Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki 
Çin’in Orta Asya devletleriyle iş birliği 
durumunu ele aldı.

Toplantının sonunda katılımcılar ilgi-
li konulara yönelik görüş alışverişinden 
bulundular. Kapanış konuşmasını yapan 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur 
Sümer, panelde önemli tebliğler sunan 
tüm değerli katılımcılara ve panelin or-
ganizasyonunda emeği geçen herkese te-
şekkürlerini sunarak söz konusu panelin 
çeşitli bakış açılarının paylaşıldığı önemli 
bir etkinlik olduğunun altını çizdi.



AYHABER SAYI: 71118

REKTÖR VEKILI TOMAR 
“ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNİ AĞAÇLANDIRMA 

PROGRAMI”NA KATILIM GÖSTEREN AKADEMİK 
PERSONEL VE ÖĞRENCİLERE  

SERTİFİKALARINI VERDİ

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Ve-
kili Prof. Dr. Cengiz Tomar, 22 Ha-

ziran 2021 Salı günü, “Üniversite Çevresi-
ni Ağaçlandırma Programı” kapsamında 
üniversitemizde ağaç diken ve ağaç di-
kimini destekleyen akademik personel 
ve öğrencilerle makamında düzenlenen 
sertifika programında bir araya geldi.

Rektör Vekili Tomar, program kapsamın-
da bu yıl toplam 5100 adet ağaç dikildi-
ğine ve dikilen ağaçların üniversitemiz 
bünyesinde bulunan “Botanik Bahçesi”n-
de yetiştirildiğine dikkat çekti.

Sayın Tomar, etkinliğe katılım gösteren-
lere duyarlılıkları için teşekkür ederek 
sertifikalarını takdim etti.

Anı fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.



AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 119

HOCA AHMET YESEVI ULUSLARARASI  
TÜRK-KAZAK ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI 

“2021 TOKYO OLİMPİYATLARI”NA  
KATILIM HAKKI KAZANDI

Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Türk - Kazak 
Üniversitesi öğrenci-

lerinden Devlet Niyazbekov 
ve Didar Hamza “2021 Tokyo 
Olimpiyatları”na katılmaya hak 
kazandılar.

Judo dalında Kazakistan’da 
“şampiyon” olan öğrencimiz 
Didar Hamza ve güreş dalında 
“Dünya ikincisi” olan öğrenci-
miz Devlet Niyazbekov’u kutlu-
yor, başarılarının olimpiyatlar-
da da daim olmasını diliyoruz.



AYHABER SAYI: 71120

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI,   
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İLE HASBİHÂL PROGRAMINDA 

BIR ARAYA GELDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevel-
li Heyet Başkanlığı Türk Dünyası 
Araştırma Topluluğu tarafından 

23 Haziran 2021 tahirinde, Ankara’da bu-
lunan Mütevelli Heyet Binası Türkistan 
Salonu’nda “Hasbihâl-Kalem ile Kâğıdın 
Aşkı” başlıklı program düzenledi. 

Programa Ahmet Yesevi Üniversitesi Mü-
tevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fıraf 
Purtaş, Genel Sekreter Ahmet Şevki Zen-
gin, idari personel ve üniversitemizin burs-
lu doktora programı öğrencileri katıldı.

Türk Dünyası Araştırma Topluluğu olarak 
Türkiye’de doktorasına devam eden üni-
versitemiz öğrencileri ile her iki haftada 
bir tertip edilmesi planlanan programın 
ilk konuşmacısı Mütevelli Heyet Başka-
nı Prof. Dr. Muhittin Şimşek oldu. Sayın 
Şimşek, programın tertiplenmesinde 

emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak 
imkân oldukça öğrencilerimizle bir araya 
gelmeye özen gösteriyoruz, zaman za-
man devlet büyüklerimiz ve hocalarımız 
ile “Hasbihâl” programlarımız olacaktır. 
Bugün düzenlenen programın “Türkis-
tan” ismini verdiğimiz salonda gerçek-
leşmesi de bizim için özel bir anlam ifade 
ediyor, dedi.

“Kalem ile Kâğıdın Aşkı”nın konuşulduğu 
hasbihâl programında Sayın Şimşek, kâ-
ğıdın ve kalemin kısa tarihçesinden bah-
sederek bir tane dolma kaleminiz olsun, 
notlarınızı onunla alın. Kalemin değeri 
onun pahasında değil hatıralardadır. Tarih 
yazan kalemler vardır ve onların değeri bu 
tarihi kararlardaki rolünden gelir." dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardın-
dan sona erdi.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI 
TÜRTEP MEZUNLARI DİPLOMALARINI 

ALDI

Üniversitemiz Siber Güvenlik Yük-
sek Lisans Programından mezun 
olan öğrencilerimiz Abdulkadir 

Yüksel ve Ersin Metin; Yönetim ve Orga-
nizasyon Yüksek Lisans Programından 
mezun olan öğrencimiz Yavuz Akbıyık; 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek 
Lisans programından mezun olan Serpil 
Özer diplomalarını TÜRTEP Başkanımız 
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül'den teslim 
aldılar.



AYHABER SAYI: 71122

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI REKTÖR VEKILI  
PROF. DR. CENGIZ TOMAR  

ABU TELP KAPSAMINDA TÜRKİYE’YE 
GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİMİZLE  

BIR ARAYA GELDI

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz To-
mar, ABU TELP (Antalya Bilim 
Üniversitesi, Turizm Deneyimle-

yerek Öğrenme Programı) Kapsamında 
Türkiye’ye gönderilecek 27 öğrencimiz-
le 24.06.2021 Perşembe günü bir araya 
geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - 
Kazak Üniversitesi ile uluslararası üni-
versite iş birlikleri kapsamında Antalya 
Bilim Üniversitesi arasında başlatılan 
öğrenci değişim programında, üniversi-

temiz “Turizm Bölümü” öğrencileri “ABU 
Turizm Yaz Okulu”nda okurken turizmin 
incisi Ege Bölgesi’nde ve Antalya’daki 
“Rixos” tesislerinde iş deneyimi ve yurt 
dışı tecrübesi kazanacaklar. 

Rektör Vekili Tomar, 25.06.2021 tari-
hinden itibaren ABU TELP kapsamında 
Türkiye’ye gönderilmeye başlayacak öğ-
rencilerle buluşmasında, kendi yurt dışı 
tecrübelerini aktararak başarı haberle-
rini beklediklerini dile getirdiği öğrenci-
lerle toplu anı fotoğrafı çekimine katıldı.
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AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
“GENÇ KAMU HİZMETİ OKULU”NUN  

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 
KAPANIŞ TÖRENI YAPILDI

“Genç Kamu Hizmeti Okulu”nun 2020-
2021 Eğitim-Öğretim Yılı Kapanış Töreni; 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Ka-
zak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Te-
mirbekova, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz 
Tomar’ın, Kazakistan Cumhuriyeti Kamu 
Hizmeti İşleri Ajansı Türkistan Eyaleti Şu-
besinin Başkanı Şilmanov Aibek Akber-
genulı’nın, Kamu Yönetimi ve Bölgesel 
Kalkınma Programı Başkanı Khairulla 
Massadikov’un ve “Kamu Hizmeti Oku-
lu” mezunlarının katılımlarıyla 25.06.2021 
Cuma günü üniversitemiz senato salonun-
da gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Ka-
zak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temir-
bekova’nın açış konuşmalarıyla başlayan 
tören, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz To-
mar’ın konuşmalarıyla devam etti. Törende 
ayrıca, “Kamu Hizmeti Okulu”nun 2018-
2019 ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı me-
zunları Gulnur Edilkızı’nın ve Erdaulet Töre-
han’ın konuşmalarına de yer verildi. 

Katılımcıların soru ve cevaplarıyla devam 
eden program, sertifika teslim töreninin 
ardından verilen kısa müzik dinletisiyle 
son buldu.
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ZİYARETLER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ya-
vuz Selim Kıran, 15 Haziran 2021 
tarihinde üniversitemiz Mütevelli 

Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek'i makamında ziyaret ederek iş 
birliği hususlarında görüştüler.

DIŞIŞLERI BAKAN YARDIMCISI   
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ  

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
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Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel 
Sekreteri, IPA (International Pe-
diatric Association) Başkanı, Gazi 

Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Enver 
Hasanoğlu 23 Mart 2021 tarihinde, Müte-

velli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette üniversite-
miz tıp fakültesi ile iş birliği konuları gö-
rüşüldü.

DÜNYA PEDIATRI DERNEĞI BAŞKANI    
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ  

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINI  
ZIYARET ETTI
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Kazakistan Al-Farabi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüyme-
bayev 24 Mart 2021 tarihinde, Müte-

velli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek'i makamında ziyaret etti. 

Ziyarette Ahmet Yesevi Üniversitesi ile 
Al-Farabi Üniversitesi arasında yapılacak 
faaliyetler ve ortak iş birliği konuları gö-
rüşüldü.

KAZAKISTAN  
AL-FARABI ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ    
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINI  

ZIYARET ETTI



AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ 127

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhit-
tin Şimşek, Aksaray Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Ahmet Yesevi Üniversitesi ile 
Aksaray Üniversitesi arasında yapılacak 
faaliyetler ve ortak iş birliği konuları gö-

rüşüldü. Rektör Şahin, yükseköğretim 
kurumlarının karşılıklı çalışma ortamla-
rı oluşturmasının yeni ve farklı işlerin or-
taya çıkmasına vesile olduğunu söyleye-
rek  ziyaretlerinden dolayı Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek’e teşekkürle-
rini sundu.

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI   

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ 
ZIYARET ETTI



AYHABER SAYI: 71128

AHMET YESEVI ÜNIVERSITESI  
MÜTEVELLI HEYET BAŞKANI    

AKSARAY VALİSİNİ  
ZIYARET ETTI

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Aksaray Valisi Hamza Ay-

doğdu’yu makamında ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek’e ziyaretleri için teşekkür etti.



Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr. 
Birol Akgün ve Başkanlık Müşaviri 
Dr. Metin Çelik, Üniversitemiz Mü-

tevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek'i makamında ziyaret ederek ikili 
iş birliği hususlarında görüştüler.

TÜRKIYE MAARIF VAKFI BAŞKANI    
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ  

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINI  
ZIYARET ETTI



¥½ðûëûñ æ½ìûñòàðû 2022 æûëµû øiëäå
àéûíäà òîëû° àÿ°òàëàäû.ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ¹24 (626) 

17 ìàóñûì 2021 æûë4 Äåðåê
ïåí

ä´éåê

Ò¾ðêiñòàí °àëàñûí ò¾ðêi
´ëåìiíiº ì´äåíè-ðóõàíè

îðòàëûµû ðåòiíäå äàìûòó
æ¼íiíäåãi áàñ æîñïàðäûº

ò½æûðûìäàìàñû iñêå àñûðó
êåçåºäåði á¼ëiï ê¼ðñåòiëiï,

åë àóìàµûíäàµû
°îëäàíûñòàµû °àëà

°½ðûëûñû æ´íå áàñ°à äà
íîðìàëàð ìåí °àµèäàëàðµà
ñ´éêåñ ´çiðëåíãåíi ì´ëiì.

Ò½æûðûìäàìàíûº òóðèñòiê
êîíòåêñò òàðìàµûíäà ñ´óëåò

åñêåðòêiøòåðiíiº ì´äåíè-
òàðèõè æ´íå ðóõàíè ì´íiíåí
áàñ°à, íà°òû ýêîíîìèêàëû°

ìàµûíàñû äà áàðû, ±ëû
Æiáåê æîëûíûº Îðòà Àçèÿ

àóìàµûíäàµû òóðèñòiê
áàµäàðûí °àéòà ¼ðêåíäåòó

ýêîíîìèêàëû° äàìóµà
ñåðïií áåðóãå °ûçìåò åòåòiíi

àéòûëµàí.

Óíèâåðñèòåòòi
äàìûòó áîéûíøà
àó°ûìäû æîáà
æ¾çåãå àñàäû

¥îæà Àõìåò ßñàóè àòûíäàµû
Õàëû°àðàëû° °àçà°-ò¾ðiê óíè-
âåðñèòåòi Ò¾ðêiñòàíìåí áiðãå
ã¾ëäåíiï, äàìóû òèiñ. Æàñòàðäû
æ½ìûñ°à òàðòó, óíèâåðñèòåòêå
æàíû àøèòûí, î°ó îðíûíà áå-
ðåði ìîë àçàìàòòàðäû òàºäàó
°àæåò. Iøêi êîíòåíòòi ê¾øåéòó
êåðåê. ±ñòàçµà, ñòóäåíòêå äåãåí
òàëàïòû ê¾øåéòêåíäå µàíà,
´ëåìíiº äàìûµàí î°ó îðäàëàðû-
ìåí òåºäåñå àëàäû. Îë ¾øií ñòó-
äåíòòåðäi, ì½µàëiìäåðäi ìàòåðè-
àëäû° ò½ðµûäà °îëäàó °àæåò.

Ò¾ðêiñòàí îáëûñûíûº ´êiìi
¯ìiðçà° Ø¼êååâ ¥.À.ßñàóè
àòûíäàµû Õàëû°àðàëû° °àçà°-
ò¾ðiê óíèâåðñèòåòiíiº ¯êiëåòòi
Êåºåñ ò¼ðàµàñû Ìóõèòäèí Øèì-
øåê ìûðçàìåí êåçäåñóäå îñûí-
äàé ½ñûíûñ-ïiêiðií àéòòû. Ñîí-
äàé-à° îáëûñ ´êiìi àðíàéû

øà°ûðòóìåí êåëãåí óíèâåðñè-
òåò ì½µàëiìäåðií áàñïàíàìåí
°àìòàìàñûç åòóäi ½ñûíäû. Îë
¾øií ½ñòàçäàðµà àðíàëµàí ò½òàñ
áið ê¼ï °àáàòòû ¾é – «ïðîôåñ-
ñîðëàð ¾éi» á¼ëiíói ì¾ìêií. Àë
Ò¾ðêèÿ óíèâåðñèòåòòiº äàìóûíà
20 ìëí À¥Ø äîëëàðûí á¼ëìåê.
Á½ë – èãi iñòiº áàñû µàíà. ¥î-
ìà°òû °àðàæàò °àðà øàºûðà°-
òû æàºµûðòó æîáàëàðûíà æ½ì-
ñàëàäû. Æàíàð Òåìiðáåêîâà áàñ-
¶àðûï îòûðµàí áiëiì îðäàñûíäà
ò¾ðêîëîãèÿ, ßñàóèòàíó îðòà-
ëû°òàðû àøûëàäû. ¦ëåìíiº åº
¾çäiê î°ó îðûíäàðûíàí áiëiêòi
ìàìàíäàð òàðòûëàäû. Æàºà ôà-
êóëüòåòòåð àøûëûï, ¾ø òiëäå
áiëiì áåðåòií ìåêòåï ñàëûíàäû.
Óíèâåðñèòåò êëèíèêàñû çàìàíà-
óè æàáäû°òàðìåí °àìòûëûï,
ìàìàíäàðäûº ò¾ðêèÿëû° áiëiêòi
ä´ðiãåðëåðìåí ò´æiðèáå àëìà-
ñóû æ¾éåãå °îéûëàäû. Î°ó îð-
íûíûº áîòàíèêàëû° áàµû æ¼í-
äåóäåí ¼òåäi. Õàëû°àðàëû°
áiëiì îðäàñûíûº äàìó æîñïàðû

òàë°ûëàíµàí êåçäåñó áàðûñûí-
äà, ñîíäàé-à° óíèâåðñèòåòòå àó-
ûë øàðóøàëûµû ôàêóëüòåòi,
çåðòõàíà, ãèäðîìåëèîðàöèÿ ñà-
ëàñûíûº ìàìàíäàðûí äàéûí-
äàéòûí ôàêóëüòåò àøó òóðàëû
àéòûëäû. Î°ó îðíûíûº æåêå
ñïîðò êåøåíií ñàëó ì´ñåëåñi îð-
òàµà ñàëûíäû.

Ò¾ðêiñòàí °àëàñûí ò¾ðêi
´ëåìiíiº ì´äåíè-ðóõàíè îðòà-
ëûµû ðåòiíäå äàìûòó æ¼íiíäåãi
áàñ æîñïàðäûº ò½æûðûìäàìà-
ñûíäà åëiìiç ò´óåëñiçäiê àëµàí-
íàí áàñòàï ê¼íå °àëà äàìóûíûº
æàºà êåçåºi áàñòàëµàíû àéòûëà-
äû. «1991 æûëû Ò¾ðêiñòàí óíè-
âåðñèòåòi àøûëäû. 1993 æûëû
îë °àçið 22 ìûº ñòóäåíò áiëiì
àëàòûí ¥îæà Àõìåò ßñàóè
àòûíäàµû Õàëû°àðàëû° °àçà°-
ò¾ðiê óíèâåðñèòåòi áîëûï °àé-
òà àòàëäû. Õàëû°àðàëû° °à-
çà°-ò¾ðiê óíèâåðñèòåòi °àëà-
íûº µûëûìè-áiëiì áåðó îðòàëû-
µûí °½ðóµà ñåðïií áåðåäi» äåëií-
ãåí ò½æûðûìäàìàäà. Á¾ãiíäå
Ò¾ðêiñòàíäà àò°àðûëûï æàò°àí

áàðëû° iñ áàñ æîñïàð ò½æûðûì-
äàìàñûíäà °àðàëµàí ìà°ñàòòû
æîáàëàð øåºáåðiíäå æ¾çåãå
àñûðûëûï æàò°àíûí àéòà êå-
òåëiê. Êåçäåñóäå óíèâåðñèòåòòiº
¯êiëåòòi Êåºåñ ò¼ðàµàñû Ìóõèò-
äèí Øèìøåê òå èãi òiëåãií æåò-
êiçäi. «Ìåí Ò¾ðêiñòàíµà øåêñiç
µàøû° æàíìûí. Îé-ïiêiðiìiçäiº
áið æåðäåí øû°°àíûíà °óàíûï
îòûðìûí. Óíèâåðñèòåòòi äà-
ìûòó áîéûíøà àó°ûìäû æîáà
æ¾çåãå àñàäû. Ñèíãàïóðäàµû
áiëiì áåðó æ¾éåñií ê¼ï çåðò-
òåäiì. Îñû áàµûòòà æ½ìûñ
àò°àðàòûí áîëàìûç. Ò¾ðêèÿ-
äàí ïðîôåññîð, î°ûòóøû ìà-
ìàíäàðäû øà°ûðûï æàòûð-
ìûç. Î°ûòóøûëàðäû òàºäàµàí
êåçäå ¾ëêåí ì´í áåðåìiç. Óíèâåð-
ñèòåòòi äàìûòóµà øàìàììåí
20 ìëí äîëëàðäû °½ðàéòûí
°àðàæàò á¼ëiíåäi», – äåäi Ìó-
õèòäèí Øèìøåê. Êåçäåñó
ñîºûíäà òàðàïòàð àëäàµû óà°ûò-
òà ì´äåíè-òàíûìäû° æ½ìûñòàð-
äû æàíäàíäûðóµà óàµäàëàñòû.

Áåëãiëåíãåí
ìåðçiìäå àÿ°òàó

ìiíäåòòåëäi 
Óíèâåðñèòåò ½ñòàçäàðûí áàñ-

ïàíàìåí °àìòó ì´ñåëåñi äå áàñ-
òû íàçàðäà. Á½ë îðàéäà îáëûñ
îðòàëûµûíäà °½ðûëûñ °àð°ûíû
á´ñåºäåìåãåíií àéòà êåòåëiê.
Ìûñàëû, Ò¾ðêiñòàí °àëàñûíäà
æàëïû àóìàµû 45 ìûº øàðøû
ìåòð áîëàòûí 7 °àáàòòû 15
ò½ðµûí ¾éäiº °½ðûëûñû àÿ°òà-
ëûï °àëäû. Ê¼ï °àáàòòû 735
ï´òåðëi ò½ðµûí ¾éëåðäiº °àáûð-
µàñû ê¼òåðiëiï, òåðåçåëåði îðíà-
òûëóäà. Áàñïàíàëàðäû «Îòáàñû-
ëû° áàíê» æ´íå åêiíøi äåºãåé-
äåãi áàíêòåðìåí ñàòó æ´íå êå-
çåêòå ò½ðµàí àçàìàòòàðµà áåðó
æîñïàðëàíµàí. Ò½ðµûí ¾é °½ðû-
ëûñûíäà îáëûñ ´êiìi ¯ìiðçà°
Ø¼êååâ, ´ñiðåñå, ñàïàµà áàñòû
íàçàð àóäàðó °àæåòòiãií ¾íåìi
åñêåðòiï æ´íå òàëàï åòiï êåëåäi.
Æàëïû Ò¾ðêiñòàí îáëûñûí ´ëåó-
ìåòòiê-ýêîíîìèêàëû° äàìûòó-
äûº 2021-2025 æûëäàðµà àð-
íàëµàí êåøåíäi æîñïàðû àÿñûí-
äà áåñ æûë iøiíäå 5 ìëí øàðøû
ìåòðãå æóû° ò½ðµûí ¾é ñàëó
æîñïàðëàíµàí. Îáëûñ îðòà-
ëûµûíäà °àçið 7, 9 æ´íå 12
°àáàòòû 82 ò½ðµûí ¾éäiº °½ðû-
ëûñû æ¾ðiï æàòûð. Æûë ñîºû-
íà äåéií 1000-µà æóû° ï´òåð ïàé-
äàëàíóµà áåðiëåäi äåï æîñïàð-
ëàíµàí. ¦êiìøiëiê-iñêåðëiê îðòà-
ëûµûíäàµû ê¼ï °àáàòòû ò½ðµûí
¾éëåðäiº ò¼ìåíãi °àáàòòàðûíäà
´êiìøiëiê µèìàðàòòàð îðíàëàñ-
°àí. ¥½ðûëûñ æ½ìûñòàðû 2022
æûëµû øiëäå àéûíäà òîëû°
àÿ°òàëàäû. Ñîíäàé-à°, 4, 6, æ´íå
8 °àáàòòû ò½ðµûí ¾éëåð êåëåð
æûëäûº íàóðûç àéûíäà åë
èãiëiãiíå áåðiëåäi. Á¾ãiíäå °½ðû-
ëûñ°à 150-ãå æóû° æ½ìûñøû
æ½ìûëäûðûëµàí. ¥àëàäàµû
°½ðûëûñ àëàºäàðûí àðàëàµàí
îáëûñ ´êiìi ¯ìiðçà° Ø¼êååâ
æàóàïòû áàñøûëàðµà íà°òû òàï-
ñûðìàëàð æ¾êòåï,  áîé ê¼òåðãåí
æàºà íûñàíäàðäûº àéíàëàñûí
àáàòòàíäûðó ìåí ê¼ãàëäàíäûðó
æ½ìûñòàðûí æ¾çåãå àñûðóäû
ìiíäåòòåäi. Ò¾ðêiñòàíäà ñàëû-
íûï æàò°àí ýêîáàçàð äà æóûðäà
iñêå °îñûëìà°. Ä´ñò¾ðëi àóûë
øàðóàøûëûµû íàðûµûíûº æ´-
íå çàìàíàóè ñàóäà îðòàëûµûíûº
àðòû°øûëû°òàðûí áiðiêòiðåòií
æàºà ôîðìàòòàµû ôåðìåðëåð
áàçàðû 14 ãåêòàð æåðãå îðíà-
ëàñ°àí, 900 ñàóäà îðíû áàð. Àë
æàºà íûñàííûº æàëïû °½ðû-
ëûñ àëàºû 5 ãåêòàðµà æóû°òàé-
äû. Æàºà ñàóäà îðòàëûµûíäà
¼ºið äè°àíäàðû ¾øií °àæåòòi
æàµäàé òîëû° æàñàëìà°. Æà-

áû° áàçàð áàðëû° àçû°-ò¾ëiê òà-
óàðëàðû ê¼òåðìå áàµàìåí ñàòû-
ëàòûí åº iði ñàóäà îðíûíà àéíà-
ëàäû. ßµíè äè°àíäàðäûº ¼ç
¼íiìií ñàòóûíà áàðëû° æàµäàé
æàñàëàòûí áîëàäû. 

Îðòàëû° ñòàäèîííûº àéíàëà-
ñûí àáàòòàíäûðó æ½ìûñòàðû äà
°ûçó æ¾ðãiçiëóäå. Îáëûñ ´êiìi
ìåðäiãåðëåðãå áið°àòàð åñêåðòó-
ëåð àéòûï, æ½ìûñòû øèðàòó,
êåñòåãå ñ´éêåñ ìåðçiìäå àÿ°òàó-
äû ìiíäåòòåäi. Àë äåíäðîáà° àó-
ìàµûíà 12 ìûºíàí àñòàì àµàø
îòûðµûçó, 2360 øàðøû ìåòðãå
ã¾ë åãó, 20 ìûºíàí àñòàì øàðøû
ìåòðãå ê¼ãàëäàíäûðó æ½ìûñòà-
ðû æîñïàðëàíµàí. Á¾ãiíãå äåéií
àëóàí ò¾ðëi àµàø åãiëiï, àñôàëüò,
àÿ°æîë ò¼ñåëãåí. Îðûíäû°òàð
ìåí °î°ûñ æ´øiêòåði îðíà-
òûëµàí. Æàðû°øàìäàð °îéû-
ëûï, ãàçîí ìåí ñóàðó æ¾éåñi
æ¾ðãiçiëãåí. Äåíäðîáà° àó-
ìàµûíäà ñûéûìäûëûµû 200
ìûº òåêøå ìåòðäåí àñàòûí ñó
àéäûíû ñàëûíàäû. Æàñàíäû

ê¼ë 4,5 ãåêòàð àóìà°òû àëìà°.
Ñó àéäûíû Á¼ãåí ñó °îéìàñû-
íàí êåëåòií Àðûñ–Ò¾ðêiñòàí êà-
íàëû àð°ûëû òîëòûðûëàäû.
Ò¾ðêiñòàí øà¿àðûí ê¼ðêåéòiï,
ýêîëîãèÿëû° æàµäàéäû æà°ñàð-
òó ¾øií êåøåíäi æ½ìûñ æ¾ðiï
æàò°àíû áåëãiëi. ¥àëàíûº òà-
áèµè òûíûñûíà àéíàëµàí æàñûë
àóìà° ê¾íäåëiêòi °àäàµàëàóäà.
Á½ë îðàéäà °àëàíû àáàòòàíäûðó
¾øií á¼ëiíãåí 32 ñåêòîðäà 33
ìûº àµàø åãiëãåí.  Ñóá½ð°à°òàð
°îéûëûï, âåëîæîëäàð ò¼ñåëiï,
ãàçîí åãiëãåí. Àïòà ñàéûí 32 ñåê-
òîð àóìàµûíäà àóäàí, àóûëäàð-
äàí êåëãåí àçàìàòòàðäûº °àòû-
ñóûìåí ñåíáiëiêòåð ½éûìäàñòû-
ðûëóäà. Æàñûë ê¼øåòòåðäi æåë-
äåí, ñóû°òàí æ´íå áàñ°à äà
ñûðò°û ôàêòîðëàðäàí °îðµàó
¾øií àµàøòàð °îðµàíûø æiïïåí
áàéëàíûï, òiðåóëåðìåí °îð-
øàëµàí. Ò¾ðêiñòàíäû°òàðäûº
òiêåëåé àòñàëûñóûìåí áið°àòàð
«õàëû°òû° æîáà» æ¾çåãå
àñûðûëóäà.

Òóðèçì ñàëàñûíà
°ûçûµóøûëû°
òàíûòóäûº åº
îºòàéëû êåçåºi

Ò½æûðûìäàìàäà, ñîíäàé-à°
±ëû Æiáåê æîëûíûº Îðòà Àçèÿ
àóìàµûíäàµû òóðèñòiê áàµäàðûí
°àéòà ¼ðêåíäåòó ýêîíîìèêàëû°
äàìóµà ñåðïií áåðóãå °ûçìåò
åòåòiíi àéòûëµàí. Ê¾íi êåøå îá-
ëûñ ´êiìi ¯ìiðçà° Ø¼êååâ
«2021 ¥àçà°ñòàí-Àìåðèêà èí-
âåñòèöèÿëû° ôîðóìûíà» °àòû-
ñûï, Ò¾ðêiñòàí ¼ºiðiíå èíâåñòè-
öèÿ °½þ ì¾ìêiíäiêòåði æ´íå àð-
òû°øûëû°òàðûìåí òàíûñòûð-

äû. Åóðàçèÿ æàó¿àðû îðíà-
ëàñ°àí Ò¾ðêiñòàí °àëàñûí òó-
ðèçì îðòàëûµû ðåòiíäå °àëûï-
òàñòûðó øåøiìií °àáûëäàµàí
Ò½ºµûø Ïðåçèäåíò – Åëáàñû
Í½ðñ½ëòàí Íàçàðáàåâòûº û°ïà-
ëûìåí àò°àðûëµàí ¾ø æûëäû°
æ½ìûñ æåìiñiìåí òàíûñòûðûï
¼òêåí ¼ºið áàñøûñû, °àçiðãi
òàºäà æåðãiëiêòi òóðèçì ñàëàñû-
íà °ûçûµóøûëû° òàíûòóäûº åº
îºòàéëû êåçåºi åêåíií äå àéòûï
¼òòi. Æèûíµà °àòûñóøû À¥Ø,
Áiðiêêåí Àðàá ¦ìiðëiêòåði ìåí
Ãåðìàíèÿíûº õàëû°àðàëû° ñà-
ðàïøûëàðûí îáëûñòûº ìåìëå-
êåò áîéûíøà èíâåñòèöèÿ òàðòó-
äà àëµû °àòàðäà áîëóûíûº ñå-
áåïòåðií äå àòàäû. ¯òêåí æûëû
Ãåðìàíèÿ, Ëèòâà, Óêðàèíà,
Ïîëüøà, Ëàòâèÿ, Ýñòîíèÿ,
Ò¾ðêèÿ, Ìîëäîâà, Îðòàëû° Àçèÿ
ìåí ÒÌÄ-µà ê¼ðøiëåñ åëäåðäiº
íàðûµûíà îºòàéëàíäûðûëµàí
ýêñïîðòïåí 1,8 ìèëëèàðä À¥Ø
äîëëàðû ñîìàñûíà àóûë øàðóà-
øûëûµû ¼íiìií øûµàðà áiëãåí
Ò¾ðêiñòàí ¼ºiðiíiº àìåðèêàëû°
íàðû°°à äà äàÿð åêåíií æ´íå
îñû áàµûòòà °ûçûµóøûëû° òà-
íûòóøûëàð òàáûëàòûíûíà ñå-
íiì áiëäiðäi. Ãåîãðàôèÿëû° îð-
íû åðåêøå Ò¾ðêiñòàí àóìàµûíàí
øûµàòûí ¼íiìäåðäiº áið àïòà-

ëû° óà°ûòòà ¥ûòàé åëiíå, Åóðî-
ïàµà æåòêiçiëó ì¾ìêiíäiãi – ´ð
àëóàí ñàëàäà èíâåñòèöèÿ °½éûï,
ê´ñiï æåòiëäiðó òàáûñòûëûµû-
íûº áiðäåí-áið ê¼ðñåòêiøi. Ìåì-
ëåêåò òàðàïûíàí èíâåñòîðëàðµà
àðíàëµàí ñàëû°ñûç æ´íå ¼çãå
æåºiëäiêòåð °àðàñòûðûëµàí
áàµäàðëàìàëàðû ¼ºið ´ëåóåòií
àðòòûðóäà ¼ç ñåïòiãií òèãiçåäi.

Àéòà êåòåëiê, ¥àçà°ñòàí ìåí
À¥Ø àðàñûíäàµû ñàóäà-ýêîíî-
ìèêàëû° °àòûíàñòàðµà 30 æûë
òîëóûíà îðàéëàñòûðûëµàí ôî-
ðóì îíëàéí ôîðìàòòà ¼òòi.
Åëiìiçäiº Ñûðò°û iñòåð ìè-
íèñòðëiãi, À¥Ø-òàµû Åëøiëiãi,
«KAZAKH INVEST» ±Ê » À¥
À¥Ø Ñàóäà-¼íåðê´ñiï ïàëàòà-
ñûìåí áiðëåñiï ½éûìäàñòûðµàí
¥àçà°ñòàí-Àìåðèêà ýêîíîìèêà-
ëû° ôîðóìûíà Ïðåìüåð-ìè-
íèñòðäiº îðûíáàñàðû - Ñûðò°û
iñòåð ìèíèñòði Ì½õòàð Òiëåó-
áåðäi, ñîíäàé-à° ìåìëåêåòòiê îð-
ãàíäàðäûº, ¥àçà°ñòàí Ðåñïóá-
ëèêàñû ìåí Àìåðèêà ¥½ðàìà
Øòàòòàðûíûº iði áèçíåñ æ´íå
½éûìäàðäûº áàñøûëàðû °àòûñ-
òû. Ôîðóìäà Ò¾ðêiñòàí îáëûñû-
íûº ´êiìi ¯ìiðçà° Ø¼êååâ ñïè-
êåð ðåòiíäå °àòûñûï, îáëûñòûº
èíâåñòèöèÿëû° æ´íå òóðèñòiê
ì¾ìêiíäiêòåði òóðàëû ôîðóì
°àòûñóøûëàðûíà ïðåçåíòàöèÿ
æàñàäû. Àó°ûìäû øàðà áàðû-
ñûíäà àóûë øàðóàøûëûµû æ´íå
òàìà° ¼íiìäåðií ¼íäiðó, èí-
ôðà°½ðûëûì æ´íå öèôðëàíäû-
ðó, äåíñàóëû° ñà°òàó æ´íå ôàð-
ìàöåâòèêà, ýíåðãåòèêà æ´íå
òàó-êåí ¼íäiðó ¼íåðê´ñiái ñàëà-
ëàðûíäàµû ûíòûìà°òàñòû°òûº
òðåíäòåði ìåí ïåðñïåêòèâàëàðû
òàë°ûëàíäû. 

Äèàñ Í±ÐÊÅÍ±ËÛ

Ò¾ðêiñòàííûº äàìóû: 
Èíâåñòèöèÿëû° òàðòûìäûëû°

æ´íå òóðèçì 
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Fakülteler
Beşeri Bilimler Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Fakültesi
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Hazırlık Dil Öğretim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sanat Fakültesi
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burs imkânı
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Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe...

www.turtep.edu.tr

Türkiye Türkçesiyle
Uzaktan Eğitim

Programları

www.ayu.edu.tr

Mütevelli Heyet Başkanlığı
Aşağı Öveçler Mahallesi, 1314. Cadde, 
No: 19, Çankara / Ankara / TÜRKİYE
Tel: 0312 216 06 00 
Faks: 0312 216 06 09

Rektörlük
Bekzat Sattarhanov Cad. No:29 
Türkistan / KAZAKİSTAN
Tel: 007-72533-63636 - Faks: 007-72533-63605
www.ayu.edu.kz


