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* Uzman, Türk Dil Kurumu.

PROF. DR. GÜRER GÜLSEVIN ABAY KAZAK MILLÎ 
EĞITIM ÜNIVERSITESININ 90. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 

FAALIYETINE KATILDI

Şule GÜL*

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Alma-
atı şehrinde bulunan Abay Kazak Millî 
Eğitim Üniversitesinin 90. kuruluş yıl-
dönümü çeşitli faaliyetlerle kutlandı. 
1928 yılında kurulan üniversitenin dü-
zenlediği faaliyete Türk Dil Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin özel 
konuk olarak davet edildi. Tören 5 Ekim 
2018 tarihinde düzenlendi. Toplantıya 
Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sekre-
teri Gulshara Abdykalikova, Parlemento 
üyeleri, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı temsilcileri, diplo-
matik misyonlar, Ulusal Bilimler Aka-
demisi temsilcileri, üniversite rektörleri 
ve farklı ülkelerden gelen yabancı bilim 
adamları ile yerli bilim adamları katıldı. 

Kazakistan devlet başkanı Nursultan 
Nazarbayev başta olmak üzere birçok kişi toplantıya kutlama mesajı gönder-
di. Nursultan Nazarbayev’in kutlama mesajı 1928 yılında açılan üniversitenin 
daha sonra önemli bir eğitim kurumu hâline geldiği ve Ahmet Baitursynov, 
Temirbek Zhurgenov, Khalel Dosmukhamedov, Saken Seyfullin gibi önde 

TÜRK DÜNYASI / TURKISH WORLD
Dil ve Edebiyat Dergisi / Journal of Language and Literature

Sayı/Issue: 46 (Güz-Autumn 2018) - ISSN: 1301-0077 Ankara, TURKEY
DOI Numarası/DOI Number: 10.24155/tdk.2018.93

HABERLER



Prof. Dr. Gürer Gülsevin Abay Kazak Millî Eğitim Üniversitesinin 90. Kuruluş Yıl Dönümü Faaliyetine Katıldı

Türk Dünyası 46. Sayı258

gelen isimlerinin üniversitenin gelişmesine 
katkıda bulunduğu, üniversitenin de ülkenin 
gelişimine ve pek çok uzmanın yetişmesinde 
önemli bir yere sahip olduğunu vurgulandı. 

Toplantının açış konuşmasını üniversite-
nin Rektörü Prof. Dr. Takir Balykbayev yap-
tı; konuşmasında bu yıl dönümü faaliyetinin önemini vurguladı ve Kazakis-
tan’da pedagoji alanında önde gelen bir bilim ve eğitim merkezi olan üniver-
sitenin başarıları ve yüksek potansiyeli hakkında bilgi verdi: “Üniversitemiz 
ülkenin önemli bir bilim ve eğitim merkezidir, üniversitemiz dünyadaki en 

iyi lider üniversiteler arasın-
daki konumunu her yıl geliş-
tirmektedir. 2018 QS Dünya 
Üniversite Sıralaması’na 
göre söz konusu üniversite-
nin 481. sırada (2017 yılında 
491. sırada) ve aynı zamanda 
Avrupa ve Orta Asya’da 30 
ülkedeki en büyük 200 üni-
versite arasında da 86. sırada 
yer aldığını ve cumhuriyetin 
pedagojik yüksek eğitim ku-

rumlarının basında yer aldığını, 25 ülkede 130 üniversite ile bilimsel ve aka-
demik bağları sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Takir Balykbayev yıl dönümü 
kutlamalarının tarihî yönüne de değindi. 

Toplantıda üniversitenin tarihi ve başarıları üzerine bir belgesel film de 
gösterildi. Yıl dönümü faaliyeti müzik dinletisi ile sona erdi.


