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KURUM TANITIMI
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ YÜKSEK EĞİTİMİNİN ÖNCÜSÜ: ELFARABİ KAZAK MİLLİ ÜNİVERSİTESİNİN 80. YILDÖNÜMÜ
Prof. Dr. Serikkalı TINIBEKOV1
80 sene evvel 15 Ocak 1934’te, S. M. Kirov adı verilen Kazak
Devlet Üniversitesi kuruldu. Bu kurum, bugüne kadar ülkedeki yüksek
eğitimin öncüsü olarak varlığını sürdürmektedir. Yıllar boyu,
üniversitemiz önemli değişikler geçirmiştir. Onlardan biri statüsüdür; S.
M. Kirov diye adlandırılan Kazak Devlet Üniversitesi, bağımsızlıktan
sonra, yeni bir isim alarak el-Farabi Kazak Milli Üniversitesi oldu (“ElFarabi Atındağı Kazak Ulttık Universiteti”). Böylece, bu üniversiteye, içte
ve dışta milli eğitim sistemini temsil etmek şerefli görevi yüklenmiştir.
Senelerden beri üniversitemiz, birçok alanda yenilikçi olmuş ve
diğer yüksek eğitim teşkilatları için örnek teşkil etmiştir. Fırtınalı
değişiklikler geçirmiş; eğitim ve araştırmaya yeni yaklaşımların
geliştirilmesi üzerinde uzun ve özenli çalışma devirleri tecrübe etmiştir.
Aynı zamanda bizim Hukuk Fakültemiz de dahil, el-Farabi Kazak Milli
Üniversitesi maruz kaldığı bütün zorluklara rağmen, yerleşmiş
gelenekleri ve başarılı mezunlarıyla fahretmektedir. Başbakan
yardımcısı, Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı A. O. İsekeşov, Kazakistan
Cumhuriyeti Anayasa Şurası başkanı İ. İ. Rogov, Kazakistan Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme başkanı K. E. Memi ve pek çok öbür meşhur siyasetçi
ve devlet adamı bu üniversiteden yetişmiştir.
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi bileğinin hakkıyla dünya
üniversiteler sıralamasında yerini muhafaza ediyor. Geçmiş yıllarda
üniversitemiz sıralamada ehemmiyetli bir yükseliş elde etti ki küresel
ölçekte yüksek eğitimin yarışmacı ortamında tam bir iştirakçı olmaya
izin verir.
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin rektörü, akademisyen G. M.
Mutanov yönetim, öğretim ve eğitim süreci ve bilimsel araştırmalar
Kazakistan Farabi Üniversitesi, Medeni Hukuk , Medeni Usul Hukuku ve İş Hukuku
Anabilim Dalı Başkanı, Almatı Avukatlar Forumu Üyesi.
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sisteminde son yıllarda tanıtılan yeniliklerin, dünya sıralamasında
üniversitemizin atılım yapmasını mümkün kıldığını kaydediyor. 2013
yılında, Orta Asya ve Kazakistan üniversitelerinin yükseköğretim
kurumları arasında ilk kez üniversitemiz QS Dünya Üniversitesi
uluslararası oylaması ile, dünya çapında tanınan 800 yükseköğretim
kurumu arasında dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına 299. sırada
girmiştir.
Üniversite inkişafını sonuçlayan ortam, her şeyden önce,
akademik kadro, idari kaynaklar ve El-Farabi Kazak Milli
Üniversitesinde, aynı zamanda oluşturulan Mezunlar Derneği de dahil
olmak üzere üniversitenin insan kaynaklarıyla oluşturulmuştur.
Bu üç bileşen arasındaki karşılıklı işbirliği bugün mümkün olan
yüksek sonuçlara ulaşılmasını sağladı. Üniversitenin başarıları, kendi
gelişimini ve bilim, eğitim ve uygulama arasındaki etkili etkileşimi
kanıtladı.
Üniversitede yararlanılan eğitim programları “potansiyel”
işverenlerin araştırma ve tavsiyeleri temelinde, üniversite hocalarının
eğitici ve yöntemsel gelişimleri ile modern bilimsel başarılar sonucunda
hazırlandı.
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi değişik eğitim kuruluşları ile
kurulan güçlü uluslararası bağlarla etkili bir işbirliğinin sonucu olarak
güçlendi. Öğrenci ve akademik kadroya yönelik değişim programları
sayesinde yüksek öğrenimde uluslararası tecrübe fırsatı yakalandı.
Örneğin; Kazakistan Cumhuriyeti Uluslararası Başkanlık Bursu (Bolaşak:
Gelecek) tarafından maliyeleştirilen ve Birleşik Krallık’ın önde gelen
üniversitelerinden biri olan Reading Üniversitesinde eğitimi
tamamlayan grup içerisinde Medeni Hukuk ve İş Hukuku Profesörü A.S.
Doshchanova da vardır. Ayrıca Medeni Hukuk ve İş Hukuku öğretim
görevlisi A. O. Askarova da yeni nesil İngiliz üniversitelerinden birinde,
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desteklenmektedir. Eğitimlerin sonunda kazanılan birikim ve marifetler
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini değiştirme ve
geliştirme konusunda önemli ölçüde katkı yapma olanağı sağlıyor.
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 14 fakültesindeki onlarca
araştırma merkezi ve enstitüler ve bunlardan yararlanan araştırmacıları
ile sadece milli değil aynı zamanda küresel ölçeğe göre de önemli bir
bilim yuvasıdır.
Üniversite ve fakültelerinin değeri, Yüksek Öğrenim Enstitüsü En
İyi Eğitimci dalında Kazakistan Cumhurbaşkanı adına verilen ödülü de
içeren çeşitli devlet ödülleri ile de taçlandırılmaktadır.
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El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma
konusunda Birleşmiş Milletler Akademik Etki Küresel Merkezinin
emanetine tevdi edilmiştir. El-Farabi Kazak Milli Üniversitesinin bilim
ve eğitimde öncü olduğu yetkili uluslararası kuruluşlarca da, Birleşmiş
Milletler Genel Merkezinden gelen resmi kararla, kanıtlanmıştır.
Üniversitemiz önde gelen yüksek öğrenim kurumları arasında
yükselmeye devam ederken kuruluş yıldönümü de yaklaşmaktadır.
Üniversitemiz, küresel dünyanın rekabetçi çevresinde kendi derecesini
kanıtlamak amacıyla koymuş olduğu hedeflere doğru durmadan
ilerlemektedir. İnsan kaynaklarındaki büyük potansiyel ile El-Farabi
Kazak Milli Üniversitesi Kazakistan-2050 stratejisi ile belirlenen yeni
hedeflere ulaşmak için gereken başarımın en iyisini sergileyecek ve
Kazakistan’ın, en iyi 30 başarılı üniversite arasına girme planlarının
hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır.
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