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İktisat ve Girişimilik 
Üniversitesi
Türk Dünyası 
Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad-Kırgızistan
Enstitümüz bünyesindeki fakül-

telerimizde eğitim-öğretim yılının 
sonuna geldiğimiz şu günlerde sı-
navlar ve eğitim-öğretim yılının 
tamamlanması ile ilgili çalışmalar 
ağırlıklı olarak devam etmektedir. 

* Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Genel Sekreteri sayın 
Mustafa İsen ve beraberindeki he-
yet enstitümüzü ziyaret ettiler. Sa-
yın İsen, enstitümüzün çalışmaları 
ve tarihçesi ile ilgili olarak Sayın 
rektörümüz Prof. Dr. Kantöre Şa-

ripoviç Toktomamatov ve enstitü 
müdürümüz sayın Doç. Dr. İbrahim 
Kaynar tarafından bilgilendirildi.

Sayın İsen’e Turan Yazgan ho-
camızın kurmuş olduğu bu eğitim 
kurumunu ziyaret etme nezaketle-
rinden dolayı şükranlarımızı sunu-
yoruz. (Fotoğraf: 1-2)

* Türk Dünyası Araştırma ve 
Kültür Merkezimiz (TDAKM) 
bünyesinde eğitim-öğretim yılı ba-
şından beri devam eden temel dü-
zey Türkiye Türkçesi kursları ba-
şarıyla tamamlanmış olup, yapılan 
sınavlar sonrasında öğrencilerimize 
katılım belgeleri ve sertifi kaları dü-
zenlenen bir törenle, kurs hocaları-
mız Yrd. Doç. Dr. Bahattin Keleş,  
Öğr. Gör. Seyfettin Gelekçi, Öğr.
Gör. Serdar Dağıstan ve Öğr. Gör. 
Hamza Özaydın tarafından verildi. 

Emeği geçen hocalarımızı kutlu-
yor, öğrencilerimize başarılar dili-
yoruz.  (Fotoğraf: 3)

* Kırgızistan’da kutlanmakta 
olan 1 Haziran Çocukları Koruma 
Bayramı vesilesiyle Çocuk Esirge-
me Kurumu’ndaki kimsesiz çocuk-
ları ziyaret ettik, 40 çocuğumuza 
giyim eşyaları hediye ederek, mut-
lu olmalarına vesile olduk.

* Türk Dünyası Uluslararası Kır-
gız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Fakülteleri-
nin yıl sonu değerlendirme toplantısı 
hocalarımızın katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Eksiklerimiz tespit edildi, ya-
pılması gerekenler planladı.

* Mevlana Değişim Programı 
çerçevesinde Süleyman Demirel 
Üniversitesi ve üniversitemiz ara-
sında protokol imzalandı. Bölümle-
rimizin başarılı öğrencileri değişim 
programına başvurularını yaptılar.

* İktisat ve Girişimcilik Üniver-
sitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Türk Dünyası 
Araştırmaları ve Kültür Merkezi ta-
rafından hazırlanan 2012-2013 eği-
tim-öğretim yılı mezuniyet töreni 
12 Haziran 2013 Çarşamba günü 
Celalabat Barpı Tiyatro Salonu’nda 
gerçekleştirildi. (Fotoğraf: 4)

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Turizm Bölümü Öğr. Gör. Saci-
de Yılmazel ve bölüm öğrencileri, 
mezuniyet törenine katılan misafi r-
lere çeşitli ikramlarda bulundular. 
(Fotoğraf: 5)

Sunuculuğunu öğrencileri-
mizden Doğancan Şengel ve 
Aycamal Kurmanalieva’nın 
yaptığı program (Fotoğraf:6), 
iki ülke milli marşlarının okun-
ması ile başladı. Rektörümüz Sa-
yın Prof. Dr. Kantöre Şaripoviç 
Toktomamatov  açılış konuşması-
nın ardından (Fotoğraf: 7) İşletme 
Bölümü’nde dereceye giren öğren-
cilerimize takdir belgelerini  verdi.

Eğitim koordinatörlerimizden 
Niğde Üniversitesi Emekli Rektörü 
sayın Prof. Dr. Ramazan Taşdur-
maz (Fotoğraf: 8), Nevşehir Üni-
versitesi rektörü Sayın Prof. Dr. Fi-
liz Kılıç (Fotoğraf: 9) ve Balıke-sir 
Üniversitesi Emekli rektörü Prof. 
Dr. Necdet Hacıoğlu (Fotoğraf: 10)
da birer konuşma yaparak, Uluslar-
arası İlişkiler, Türk Dili ve Edebi-
yatı ve Tarih bölümünden dereceye 
giren öğrencilerimizin takdir bel-
gelerini verdiler.

Türkiye Cumhuriyeti Kırgızis-
tan Büyükelçimiz sayın Nejat Ak-
çal’ın göndermiş olduğu mesajın 
okunmasından sonra, Vakfımızın  
kurucu başkanı merhum hocamız 
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın geçen yıl 
mezuniyet töreninde yapmış olduk-
ları konuşma ekrana yansıtıldı.

Turan Atamızın, duygusal anla-
rın yaşandığı 

konuşma-
s ı n d a n 
s o n r a , 
V a k ı f 
G e n e l 

başkan ı -
mız sayın 

Közhan Yazgan 
Turan hocamızın ilke ve ideallerin-
den hiçbir şekilde sapmadan ilerle-
yeceğimizi vurgulayan bir konuş-
ma yaparak Turizm Bölümü’nden 

dereceye giren öğrencilerimize tak-
dir belgelerini verdi. (Fotoğraf: 11) 

Mezun olan öğrencilerimizden 
Muhtar Abdiev ve Aida Bakieva’nın 
velileri, mezun öğrenci velileri adı-
na, mezun öğrencilerimizden Yücel 
Şahan ve Malika Stamalieva mezun 
öğrenciler adına birer konuşma ya-
parak, emeği geçenlere şükranlarını 
sundular.

Eğlence faslında, fakültelerimiz 
öğrencilerinden oluşan Türk Dün-
yası Korosu Üniversitemizin Milli 
Marşını ve Turan atamızın da çok 
sevdiği Anayurt şarkılarını seslen-
dirdi.

Türk Dünyası Araştırmaları 
Kültür Merkezi (TDAKM) Halk 
Oyunları Ekibi bütün Türk boyları-
nının folklorundan örnekler sundu-
lar. (Fotoğraf: 12-16)
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Enstitümüz mezunlarından ve 
mezuniyetlerinden sonra fakültele-
rimizde çalışan Tolgonay Cusueva 
ve Çolpon Kambarova’nın Kırgız 
Türkçesi ve Türkiye Türkçesi’yle 
söyledikleri şarkılar izleyenleri coş-
turdu. Ayrıca öğrencilerimizden 

Ehsanullah Navid, Çubak Asanov, 
Emirhan Boy, Ahmet Özer, Aynura 
Amankulova ve mezun öğrencileri-
mizden Arzugül Kencebek Türkiye 
Türkçesi, Kırgız Türkçesi ve Özbek  
Türkçesi ile söyledikleri şarkılarla 
geceye ayrı bir renk kattılar.

Programın sonunda mezun öğ-
rencilerimizin diplomaları, bölüm 
başkanlarımız tarafından verildi.

Mezunlarımızın, vatana millete 
yarayan fertler olmalarını yürekten 
diliyor, emeği geçenlere bir kez da-
ha teşekkür ediyoruz.

Fotoğraf: 12
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11. Uluslararası 
Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresi

“Türk Dünyasının Vizyon 
Arayışı”

Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın Kırgızistan’ın Celalabat 
şehrindeki İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi Türk Dünyası Celal-
abat Fakülteleri ve Türkiye’de Sa-
karya Üniversitesi öncüğülünde ve 
pek çok üniversitenin ortaklığında 
2003 yılından bu yana her yıl, ge-
leneksel olarak düzenlenmekte 
olan “Uluslararası Türk Dünyası  
Sosyal Bilimler Kongresi” 10-
16 Haziran 2013 tarihleri arasında 
Kırgızistan’ın Celalabat şehrinde 
fakültelerimizin bağlı bulunduğu 
İktisat ve Girişimcilik Üniversi-
tesinin ev sahipliğinde büyük bir 
coşku ile gerçekleştirildi.

İktisat ve Girişimcilik Üniversi-
tesi (Kırgızistan), Sakarya Üniver-
sitesi, İstanbul Üniversitesi, Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Azerbaycan 
Devlet İktisat Üniversitesi (Azer-
baycan), Kızılorda Korkut Ata 
Devlet Üniversitesi (Kazakistan) 
olmak üzere 4 ülkenin (Kırgızistan-
Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan) 6 
üniversitesinin işbirliğiyle ve Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 
öncülüğünde düzenlenen “Türk 
Dünyasında Vizyon Arayışı” baş-
lıklı kongrenin açılışı, 12 Haziran 
2013 saat 10:00’da İktisat ve Giri-
şimcilik Üniversitesi ana binasında 
yapıldı. (Fotoğraf: 17)

Açılışa ilgili ülke ve üniversi-
telerden önemli bilim adamları, 
devlet adamları ve iş adamları ka-
tıldılar. Açılış konuşmasına “Ana 
Vatan’dan Ata Vatan’a hoş geldi-
niz!” diye başlayan İktisat ve Giri-
şimcilik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kantöre Şaripoviç (Fotoğraf: 
18), sözlerine;

“Türk Dünyasının günümüzde 
yaşadığı sorunların tanımlanmasın-
da ve çözüm önerilerinin üretilme-
sinde sosyal bilimlerin sağlayacağı 
katkıların önem ve gereği ortadadır. 

Zira sosyal bilimlerin öncelikli ilgi 
alanı, toplumların hemen her alan-
da yaşadıkları sorunların nedenle-
rini ortaya çıkaracak araştırmalar 
yapmak ve bu nedenleri sistematik 
biçimde ortaya koymaktır.

Önceki yıllarda gerçekleştiri-
len Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
kongrelerinde 1990 sonrası şekille-
nen yeni Türk coğrafyasının siyasi, 
idari, ekonomik, kültürel ve sosyo-
lojik verileri çıkarılarak mevcut 
şartlarda Türkiye ve Türk Dünyası 
ilişkileri tartışmaya açılmıştı. Zira 
dağılma sürecinin sona ermesiyle 
birlikte özellikle Türk Cumhuri-
yetleri uluslaşma, devletleşme, li-
beralleşme, demokratikleşme, ku-
rumsallaşma, özelleştirme sürecine 
girmişler ve bu süreç içerisinde 
hukuk sistemi, siyasal sistem, fi nan-
sal sistem, eğitim sistemi, sağlık 
sistemi konularında ciddi ve büyük 
sorunlar ile karşı karşıya kalmış-
lardır. Bu çerçeveden bakıldığında 
11.sini düzenlediğimiz Uluslarara-
sı Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Kongresi, bölge ülkeleri ve özellik-
le Kırgızistan açısından çok önem 
arz etmektedir.” diye sürdürdü.

Şaripoviç, kongrenin, İktisat ve 
Girişimcilik Üniversitesi’nin 20. 
kuruluş yıl dönümüne de rastlaması 
dolayısıyla, tüm üniversitenin aka-
demik personeli, idari personeli ve 
öğrencilerine teşekkür ederek de-
vam ettiği konuşmasına;

“Bugün Üniversitemizin kurulu-
şunun resmi gazetede yayınlanma-
sının üzerinden 20 yıl geçti. İkti-sat 
ve Girişimcilik Üniversitesi bu 20 
yıllık süreci çok zor şartlardan ge-
çerek bu günlere taşıdı. Bugün gel-
diğimiz noktada artık kuruluş aşa-
masını büyük ölçüde tamamlamış 
ve Kırgız yüksek öğretim hayatın-
da önemli bir yere sahip olmuş du-
rumdadır.

Tabi Üniversitemizin uluslarara-
sı bir eğitim kurumu olmasına Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın 
kurucusu rahmetli Prof. Dr. Turan 
Yazgan Atamızın katkısının çok ol-
duğunu biliyoruz. Bugün 20. yıldö-
nümümüzde ve kongremizin açı-
lışında bizleri yalnız bırakmayan 
Turan Atamızın oğulları Közhan 
ve Karahan Yazgan’a ve muhterem 
katılımcılara çok teşekkür eder, gö-
revlerinde başarılar dilerim.” diye 
noktaladı.

Kongre açılışına Kırgızistan’dan 
Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkan 
Yardımcısı, Kırgız Cumhuriye-
ti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, 
Kırgız Cumhuriyeti Suudi Arabis-
tan Büyük Elçisi, Oş ili Valisi, Ce-
lalabat ili Valisi, Celalabat ili Be-
lediye Başkanı ve Kırgızistan’ın 
Üniversitelerinden rektörler ve 
akademisyenler katıldı.

Fotoğraf: 17

Fotoğraf: 18

faa319.indd   7 13.07.2013   14:13:51



FAALİYETLERİMİZ

TARİH TEMMUZ 20138

Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanı Közhan Yaz-
gan, Yönetim Kurulu üyemiz Kara-
han Yazgan, Nevşehir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç, Niğ-
de Üniversitesi Eski Rektörü Prof. 
Dr. Ramazan Taşdurmaz, Balıkesir 
Üniversitesi Eski Rektörlerinden 
Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı Ba-
kü İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Eyyup Aktepe başta olmak 
üzere Türkiye’de-
ki pek çok akade-
misyenin katıldığı 
kongrede  Vakfı-
mızı temsilen Prof. 
Dr. Ramazan Taş-
durmaz, kongrenin 
önemini;

“Sovyetler Birli-
ği’nin dağılmasından 
sonra Sovyetlerden 
ayrılan beş bağımsız 
cumhuriyetin (Azerbay-
can, Kırgızistan, Kaza-
kistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan) tamamı Türkçe konu-
şan halklardan oluşuyordu. Türkiye 
Türkleri ve bölge halklarının ortak 
dini, tarihi ve kültürel bağları, uzun 
bir aradan sonra “Türk Dünyası” 
kavramını anlamlı ve değerli hale 
getiriyordu. Ne var ki, tüm iyi niyet-
li çalışmalara rağmen, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra 
bugün, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
“Büyük Türk Dünyası” hayalinin 
çok uzağındayız. Dahası bu dünya-

nın temellerini oluşturacak sosyal, 
ekonomik, politik ve teknolojik iş-
birliklerinin önünde “Çin Seddi” 
gibi duran dahili ve harici kaynak-
lı engellerin ortadan kaldırılması 
noktasında sahip olduğumuz en-
tellektüel birikim nedir”? Dolayı-
sıyla Türk Dünyası olarak vizyon 
arayışımızda hep beraber iş birliği 
içerisinde hareket etmemiz kaçınıl-
mazdır.” sözleriyle vurguladı.

10’dan fazla ülke-
den Türk Dünyası üze-
rine çalışmalar yapan 
200’e yakın akademis-
yen bir araya geldi-
ği Kongre, açılıştan 
sonraki aşamada, 
katılımcıların bildiri 
sunumları ile otu-
rumlar halinde de-
vam etti.

K o n g r e d e , 
Coğrafya, Çevre-
sel Sorunlar ve 

Sağlık, Din Bilimleri, 
Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felse-
fe, Finans, Girişimcilik ve Küçük 
İşletmeler, Hukuk, Kamu Yöneti-
mi, Maliye, Muhasebe, Üretim 
Yönetimi ve Pazarlama, Psikoloji, 
Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Spor, Ta-
rih, Töre Bilim ve Ahlakî Değerler, 
Turizm, Türk Dili, Türk Kültürü, 
Uluslararası İlişkiler, Yönetim ve 
Organizasyon alanlarında, 97’si 
Türkiye Türkçesi, 90’ı Kırgız Türk-
çesi ve diğer Türk lehçeleri olmak 
üzere toplam 187 bildiri sunuldu.

Akademisyenler dışında Türk 
Dünyasının farklı yerlerinden gelen 
bir kısım devlet adamı, şirket yöne-
ticisi, Tarsus Belediyesi yetkilileri, 
yazar ve sanatçı da kongreye katılıp 
düşüncelerini ve birikimlerini katı-
lımcılar ile paylaşma fırsatı buldular.

Kongrenin kapanışı, yine aka-
demisyenlerin katılımı ile 13 Hazi-
ran 2013 saat 17:30’da gerçekleş-
tirildi. Kapanışta Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı 
Közhan Yazgan ve Üniversite Rek-
törlerine, ev sahibi İktisat ve Giri-
şimcilik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kantöre Şaripoviç, geleneksel 
Kırgız kalpağı ve çapanı; diğer tüm 
katılımcılara da Kırgız kalpağı giy-
dirdiler. (Fotoğraf: 19) Bir bayram 
havasında geçen Kongre, geleceğe 
yönelik kararlı dilek ve temenniler-
le sona erdi.

Katılımcılara, kongre vesilesiy-
le Kırgızistan’ın tabiat güzellikleri-
ni, tarihi mekanlarını da gezip tanı-
ma fırsatı sunuldu.

Başta Kongrenin Genel Koordi-
natörü Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can 
olmak üzere emeği geçen tüm yü-
rütme kurulu üyelerine, katılımcı 
üniversitelerin yetkililerine, tebliğ 
vermek suretiyle destek olan tüm 
akademisyenlere, ev sahipliğini 
kusursuz bir şekilde yerine getiren 
Türk misafi rperverliğini en güzel 
şekliyle yaşatan Üniversite-miz 
Rektörü Kantöre Şaripoviç Tokto-
mamatov’a, üniversite çalışanları-
na, Celalabad Türk Dünyası Fakül-

Fotoğraf: 19
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telerinin kıymetli mensuplarına ayrı 
ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi
Türk Dünyası İşletme Fakülte-

si’nin 20. yılı kutlama programı ve 
2012-2013 eğitim-öğretim yılı Me-
zuniyet töreni büyük bir coşku ile 
yapıldı.

Programa Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı’nın kurucusu ve Türk 
Dünyası’nın aksakalı merhum Tu-
ran Yazgan Atamızı saygı ve sükut-
la anılarak başlanıldı. Yurt içi ve 
yurt dışından yoğun katılımla ger-
çekleşen programa başta Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı’nın Genel 
Başkanı Közhan Yazgan olmak 
üzere, Vakfımızın eğitim-öğretim 
koordinatörü Prof. Dr. Ramazan 
Taşdurmaz ve Doç. Dr. Şükran Ak-
gül de katıldı.

Törende Azerbaycan’da bulu-
nan başta T.C. Büyükelçimiz Alper 
Coşkun olmak üzere birçok bürok-
rat, iş adamı ile velilerimiz ve gö-
nül dostlarımız hazır bulundular.

Programda yine başta Başkanı-
mız ve Büyükelçimiz olmak üzere 
tüm konuşmacılar tarafından “mer-
hum Turan Yazgan hocamızın oluş-
turduğu o yolun devamını başarılı 
bir şekilde tüm Türk Dünyası için 
yürütülmesi gerektiği” ortak ifade 
olarak dile getirildi.

Program Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı’nın Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi öğrencilerinin 
oluşturduğu mehter takımının gös-

terileri ile devam etti. (Fotoğraf: 
20) Katılımcıların büyük beğenisi-
ni kazanan mehter gösterisinin 
ardından öğrencilerin hazırladığı 
gösteri ve sunumlar yapıldı.

Diploma verme törenine geçme-
den önce fakültemize katkıları olan 
önemli şahsiyetlere “Turan Yaz-
gan Onur Ödülü”, kurumumuza 
eğitim alanında katkıları bulunan 
akademisyenlere de “Turan Yaz-
gan Eğitim Ödülü” verildi.

Program, İşletme ve Uluslar-
arası İlişkiler Bölümü’nden 156 
öğrencimizin cübbe giyerek diplo-
malarını almalarıyla tamamlandı. 
(Fotoğraf: 21)

* Azerbaycan’ın ulusal bayram-
larından biri olan Ordu Günü kut-
lamaları her yıl olduğu gibi bu sene 
de, Bakü’de bulunan Azadlık Mey-
danında güçlü Azerbaycan gösteri-
leriyle başladı.

Halkın yoğun ilgisiyle gerçekle-
şen program, halkla ordu mensupla-
rının buluşmasına dönüştü. Ayrıca 
gün geçtikçe güçlenen ve profes-

yonelleşen Azerbaycan ordusunun 
geçmişi ve bu günü arasındaki ba-
riz fark memnuniyetle karşılandı.  

Türk Dünyası Bakü İşletme Fa-
kültesi öğretim görevlileri olarak 
Ordu Gününü uzun yıllar orduda 
hizmet vermiş, Karabağ Savaşı’nda 
gazi olmuş Elisahab Ezizov ve Ne-
bi Abdullayev gibi kahramanlarla 
geçirdik.  

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi
Bakü-Azerbaycan
* Başarılı bir eğitim-öğretim yı-

lını tamamlamış olmanın mutlulu-
ğu içindeyiz. Mezunlarımızı yeni 
hayatlarına yolcu ettik. Yeni öğren-
cilerimizi kabul ettik. İnşallah onla-
rı da vatana ve millete yarayacak 
fertler olarak yetiştirmenin mutlu-
luğunu yaşayacağız. Bu vesiley-
le öğrencilerimizin yetişmesinde 
emeği geçen herkesi bir kez daha 
kutluyor, gençlerimizin bahtlarının 
açık olmasını diliyoruz.

* Bakü TİKA Başkanı Sayın Ali 
Muslu’ya, lisemize yapılan teçhizat 
desteği için, Vakfımız ve iki kardeş 
ülke çocukları adına teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 22)

* Azerbaycan Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından yapılan 2012-
2013 eğitim-öğretim yılı ilköğretim 
ve lise mezuniyet sınavı yapılmış 
olup, öğrencilerimizin diplomaları-
nın hazırlanması çalışmaları hızla 
yürümektedir.

Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 21
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* Yeni atanan T.C. Bakü Büyük-
elçiliği Eğitim Müşavirimiz sayın 
Durmuş Gökmen, Lisemizi ziyaret 
ettiler. Sınıfl arımızı bir bir dolaşa-
rak öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimizle tanışma fırsatı buldular, 
çalışmalarımızı yerinde gözlemle-
diler. Kendilerine bu nazik ziyaret-
lerinden dolayı teşekkürlerimizi su-
nuyor, yeni vazifelerinde başarılar 
diliyoruz.

* Okul müdürümüz Şinasi Gü-
ner, tatil öncesi öğrencilerimize hi-
taben yaptığı konuşmada, başarılı 
olanları tebrik etti, bütünlemeye 
kalanların tatilden de istifade ede-
rek daha sistemli ve daha fazla ça-
lışmak suretiyle başarılı olmaları-
nın mümkün olduğunu söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılında fi zi-
ki şartların daha da iyileştirilmesi 
kararı alındı ve çalışmalara hemen 
başlandı.

* Demirbank Bakü Müdürü Sa-
yın Roman Emircanov, lisemize her 
zaman destek olan kıymetli dostla-
rımızdan. Kendilerine teşekkürle-
rimizin ifadesi olarak hazırlamış 
olduğumuz plaket, Vakfımız adına 
Şinasi Güner tarafından makamın-
da takdim edildi. (Fotoğraf: 23)

* Türk Dünyası İşletme Fakül-
tesi’nin kıymetli dekanı Prof. Dr. 
Eyyup Aktepe ve eşi başta olmak 
üzere, lisemizde görev yapan tüm 
öğretmenlerimizin katılımıyla Gu-
ba’ya düzenlemiş olduğumuz gezi 
ile yılın yorgunluğunu attık. Eğitim 
öğretim kadromuzla birlik beraber-
lik ruhumuzu perçinledik, daha bü-
yük başarılara imza atacağımız sö-
zünü verdik. (Fotoğraf: 24)

Kızılorda Korkutata 
Devlet Üniversitesi  
Türk Dünyası Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü
Kızılorda-Kazakistan
Türk Dili Edebiyatı Bölümünde-

ki öğrencilerimiz diplomalarını, 
Filoloji Fakültesi öğrencileriyle 
birlikte, 20 Haziran günü, Öğrenci 
Sarayı’nda yapılan törende aldılar. 
Törene rektörümüz Kılıçbay Bise-
nov, rektör yardımcıları, öğretim 
üyeleri, Filoloji Fakültesi öğrenci-
leri ve veliler katıldı. Rektörümüz, 
öğrencilerimize çok özel ilgi göste-
rerek, diplomalarını bizzat kendisi 
verdi.

Rektörümüz diploma töreninde 
yapmış oldukları konuşmada, “20 
yıldır mezun veren Türk Dili Ede-
biyatı Bölümü’nün, Kazakistan ve 
Türkiye arasında köprü olduğu-

nu, Türkiye Türkü öğrencilerin, 
Türkiye’de Kazakistan’ın gönül-
lü elçileri olacağı-na inandığını” 
söyledi. Mezunlarımıza yeni hayat-
larında başarılar diliyoruz. (Fotoğ-
raf: 25)

Kızılorda Korkutata
Kazak Türk Lisesi
2012-2013 eğitim-öğretim yılını 

başarı ile tamamladık.
* Kazakistan genelinde yapılan 

üniversiteye giriş sınavlarına giren, 
20 öğrencimizden 18’i çeşitli yük-
sek öğretim programlarına yerleşti. 
Öğrencilerimizin 9’u burslu (Aliya 
Temirova, Ayzat Eleysin, Araylım 
Esengalieva, Nagimat Sadir, Ayjan 
Begolı, Sultangali Aygara, Ravba-
nu Amankeldi ve Bekzat Elevsin) 
okuma, iki öğrencimiz de “Kızıl 
Diploma” almaya hak kazandı.  
Lisemiz, Kızılorda şehri genelinde  

Fotoğraf: 22 Fotoğraf: 23
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Fotoğraf: 25 Fotoğraf: 26
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yapılan üniversite sınavlarındaki 
başarı sıralamasında, dördüncü ol-
du. Ayrıca, 4 öğrencimiz “Türkiye 
Bursları” kapsamında, üniversite-
yi Türkiye’de okumak üzere başvu-
ruda bulundu. (Fotoğraf: 26)

* Lisemizin 21 Haziran’da yapı-
lan Mezuniyet Törenine, rektör yar-
dımcıları, öğretmenler, öğrenciler 
ve veliler katıldı. Öğrencilerimizin 
ve velilerin mutluluğu görülmeye 
değerdi. Öğrencilerimize bundan 
sonraki öğretim hayatlarında başa-
rılar diliyoruz. (Fotoğraf: 27)

* Vakfımızın geleneksel ola-
rak düzenlemekte olduğu 19. Türk 
Dünyası Çocuk Şöleni’ne katılan 
14 öğrencimiz İstanbul’da unutul-
maz 10 gün geçirdiler.

Bütün Türk coğrafyasından ge-
len kardeşleri ile Türkiye’de buluş-
tular. Gelecekte Türk Dünyası’nın 
istikbali olduklarını dünyaya hay-
kırdılar.

Türk çocuklarının her yıl bir 
araya gelerek kardeşlik bağlarının 
pekişmesi, dostluk köprülerinin 
kurulması, birlik beraberlik ruhu-
nun tesis edilerek, dilde fi kirde işte 
birliğin sağlanması amacıyla, Türk 
Dünyası Çocuk Şölenlerini, Türk 
Dünyası çocuklarına armağan eden 
Vakıf kurucu başkanımız Prof. Dr. 
Turan Yazgan hocamıza rahmet 
diliyor, çocuklarımızın hafızaların-
dan bir ömür boyu silinmeyecek bu 
güzellikleri, Türk misafi rperverli-
ğini en güzel şekliyle yaşatan, ev 
sahibi ailelere, okul idarecilerine 
ve şölenin gerçekleşmesinde emeği  
geçen herkese teşekkürlerimizi su-
nuyoruz.

Ziyaretçilerimiz
* İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mi-

marlık Bölümü, Mimarlık Tarihi 
Programı ile dini eğitim veren gele-
neksel eğitim yapıları ve medreseler 
üzerine ortak çalışmalar yürütmek-
te olan, 1398 yılında kurulan Sung-
kyunkwan Üniversitesi’nden bir 
grup akademisyen, devlet memuru, 
kültür merkezleri yetkilileri ve ba-
sın yayın mensuplarından oluşan 
bir heyetle Vakfımızı ziyaret ettiler. 
Kendilerini sıcak Türk misafi rper-
verliği ile karşıladık. Grubu önce 
Vakfımızın çalışmaları ile ilgili bil-
gilendirdik. Ardından medresemizi 
gezdirdik. (Fotoğraf: 28)

* Eğitim-öğretim koordinatörü-
müz Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz, 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniver-
sitesi Türk Dünyası Bakü İşletme 

Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ey-
yup Aktepe, Genel Başkanımız 
Közhan Yazgan, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Doç. Dr. Şükran Akgül. fa-
kültemizin mezuniyet töreni dönü-
şünde Vakıf merkezinde yeni eği-
tim-öğretim yılında yapılacaklar 
üzerine bir durum değerlendirmesi 
yaptılar. (Fotoğraf: 29)

* Zeytinburnu Belediye Başka-
nı Murat Aydın’ı, Türk Dünyası Ço-
cuk Şölenimize göstermiş oldukları 
destek için teşekkürlerimizi sun-
mak üzere bir nezaket ziyaretinde 
bulunduk. Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan, Genel Yayın Yönetme-
nimiz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış, 
Eğitim-Öğretim Müdürümüz Metin 
Köse’nin hazır bulunduğu ziyaret-
te Başkan Murat Aydın’a teşekkür 
belgemizi sunduk. (Fotoğraf: 30)
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