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Malum yaz dönemi münasebetiy-
le, vakfımızın eğitim öğretim faali-
yetleri Eğitim kurumlarımızın tatile 
girmesiyle, nisbeten azaldı. Hoca-
larımız bir yılın yorgunluğu atmak 
üzere Türkiye’ye geldiler. Mahalli 
hocalarımız ders harici çalışmalarını 
sürdürüyorlar.  Ağustos’un 15 inden 
itibaren idari görevdeki hocalarımızı 
bölge bölge göndermeye başlayaca-
ğız. 

* Vakıf merkezimizde ise, yaz 
tatili süresince, yeni eğitim öğretim 
yılının hazırlıkları yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Üinversite hocasın-
dan, lise öğretmenine, ders araç ge-
reçlerinden okul formalarına vara-
na kadar her türlü ayrıntı bir bir ele 
alınarak çözümlenmeye çalışılıyor. 
Amacımız, Turan atamızın açtığı 
yolda, kurduğu ilkede layıkıyla yürü-
mek.  Bize destek olan gönül dostla-
rımıza, alperenlerimize bir kez daha 
teşekkür etmeyi borç biliyoruz. 

* Vakfımızın, başta Prof. Dr. 
Faruk Kadri Timurtaş ve kuru-
cu başkanımız Prof. Dr. Turan 

Yazgan olmak üzre, pek çok gönül 
dostumuzun kitap bağışıyla oluşan 
kütüphanemizin fiziki şartlarını iyi-
leştirmek ve daha çok insanın isti-
fadesine sunabilmek amacıyla bir 
çalışma başlattık. İnşallah kısa süre 
içinde okuyucularımızın istifadesine 
sunabileceğimiz kütüphanemiz hazır 
duruma gelebilecek. 

* Adet olduğu üzere, bayramlaş-
ma merasimimizi, bayramın ikinci 
günü (9 Ağustos 2013 Cuma) Saat 
11.00’den itibaren vakıf merkezimiz-
de gönül dostlarımızla birlikte yapa-
cak, gönül dostlarımızla bir arada ol-
manın mutluluğunu yaşayacağız.

* 20 Temmuz 2013 Cumartesi 
günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun, 
Taksim Meydanındaki Atatürk Anıtı 
önünde, Türk ordusunun Yavru Vatan 
Kıbrıs Türkleri’nin Rum mezalimin-
den kurtarılması için gerçekleştirdiği 
Mutlu Barış Harekatı’nın 39. Yıldö-
nümünü kutlamaları çerçevesinde 
tertip ettiği törene Vakfımızdan bir 
heyetle katılıp anıta çelenk koyduk.

Aynı günün akşamı Kıbrıs Türk 
Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin, 
KKTC İstanbul Başkonsolosluğunun 
himayelerinde İstanbul Barosu Kan-
lıca Tesislerinde, üst düzey sivil ve 
askeri erkân, Kıbrıs gazileri ve sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirdikleri iftar 
yemeği ve kutlama programına da iş-
tirak ettik. (Fotoğraf: 1) 

Her iki programda da, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosu Servet Dorak Hanıme-
fendi başta olmak tüm konuşmacılar, 
Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının 
kolay kazanılmadığını, Türk milleti-
nin  ve özellikle Kıbrıs Türklüğünün 
kanı canı pahasına ulaşılan bugünkü 
kazanımlardan asla vazgeçilmeyece-
ğini, Birleşmiş Milletler ve Avrupa 
Birliği’nin oldu bittilerine kesinlikle 
karşı çıkılacağını vurguladılar.

Ziyaretçilerimiz 
* Turan Yazgan Hocamızın İ.Ü. 

İktisat Fakültesinden mezun öğren-
cisi, Bakü Atatürk Lisesi öğrenci 
velimiz ve Azerbaycan Banka Res-
publika şube müdürlerinden Habil 
Aydınoğlu ve kardeşi Gabil Aydınoğ-
lu ile vakfımızı ziyaret edip Turan 
Hocamıza ve vakfımıza şükranlarını 
ve hayır dualarını ifade ettiler. (Fo-
toğraf: 2) 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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