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

Fakültemiz 7000 m2.lik bir alanda 
54 sınıf, 5 laboratuvar, bölüm baş-
kanlıkları ve dekanlık olmak üzere 
89 çalışma biriminden oluşan yeni 
binasına taşındı.

Yeni binamızda sadece eğitim 
değil, çeşitli sosyal ve sportif faa-
liyetlerin yapılabileceği tesisler ye-
niden yapılandırılmış; yeme, içme, 
dinlenme ve çalışma odaları da 
öğrencilerimizin istifadesine sunul-
muştur. (Fotoğraf: 1-2)

* Üniversitemizde ve Fakül-
temizde yeni eğitim-öğretim yılı, 
modernize edilmiş üniversite bina-
mızda Milli Eğitim Bakanı Mikayıl 
Cabbarov ve Rektörümüz Prof.Dr. 
Şemsettin Hacıyev tarafından baş-
latıldı. 

Açılış programı Heyder Ali-
yev anıtı önüne çiçek konulması 
ile başladı. Öğrencilerle buluşma 
toplantısına katılan Sayın Baka-
nımız Mikail Cabbarov, eğitim ve 
öğretimle ilgili yeni politikalar ve 
uygulama aşamaları ile ilgili bilgi 
verdi. Bakan, toplantının ardından 
yenilenen eğitim binamızdaki sınıf-
ları, laboratuvarları ve birçok spor 

dalında öğrencilerimize hizmet ve-
ren spor salonlarımızı gezdi. (Fo-
toğraf: 3-4)

Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültesi’ni de ziyaret eden bakan, 
öğretim görevlileri ve öğrencilerle 
bir araya gelerek fakültemiz eğitim 
ve öğretim programları ile ilgili bil-
gi aldı. Sayın Bakanımız hem genç 
akademik kadrodan hem de ulus-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız

Fotoğraf:1
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lararası düzeyde eğitim verildiğini 
görmekten memnuniyet duydukla-
rını ifade ettiler.

* Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi’ne Mevlana Değişim 
Programı çerçevesinde ilk gurup öğ-
retim görevlileri, Türkiye Cumhu-
riyeti Çukurova Üniversitesi’nden 
geldi. Çukurova Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
dekanı Prof. Dr. Turgut Cürük ve 
Dr. Resul Telli iki hafta sürecinde 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin 
derslerinde aktif bir şekilde iştirak 
ettiler.

Rektör Yardımcımız Doç. Dr. 
Şahin Bayramov, misafirleri kabul 
ederek Mevlana programının ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi için bir ve-
sile olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi’nin be-
lirtilen bu alanlarda büyük tecrü-
beye sahip olduğunu bildiren Prof. 
Dr. Turgut Çürük, bu işbirliğinin 
her iki üniversite için faydalı olaca-
ğını belirtti.

İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Kırgız - Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Entitüsü 
Celalabat - Kırgızistan
* Kırgız Cumhuriyeti’nin ba-

ğımsızlığına kavuşmasının 22. yıl 
dönümü vesilesiyle 31 Ağustos 
2013 tarihinde üniversitemiz rek-
törü Prof. Dr. Kantöre Şaripoviç 
Toktomamatov’un da iştirakleriyle 
Celal-Abad Valiliği tarafından ter-
tiplenen kutlama törenine katıldık.

Kırgız Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısı Kamila Kalieva’nın 
da hazır bulunduğu törende 
Kırgızistan’ın bağımsızlığının 22. 
yıldönümü ile ilgili çeşitli gösteri-
ler sergilendi. Celal-Abad kentin-
deki önemli kurumlar tarafından 
ayrı ayrı kurulan Kırgız çadırları 
bayrama renk katarken, çadırlara ev 
sahipliği yapan her kurum ziyaret-
çilerine çeşitli ikramlarda bulundu. 

Üniversitemiz tarafından kuru-
lan Kırgız Çadırı, yapılan yarışma 
sonucunda en başarılı çadır seçi-
lirken, Celal-Abad valisi, belediye 
başkanı ve Kırgızistan Başbakan 
Yardımcısı ve Bakanlar tarafından 
da ziyaret edilerek çalışmalarımız 
hakkında bilgi alındı. (Fotoğraf: 5)

* 1 Eylül 2013 tarihi itibariyle 
fakültelerimize öğrenci alımlarını 
başarıyla tamamladık. 2013-2014 
öğretim yılında fakültelerimizin 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne  
25, İşletme Bölümü’ne 32, Turizm 
İşletmeciliği Bölümü’ne 24, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 14 
öğrenci kaydederek Türkiye Türk-
çesi hazırlık sınıflarımızdaki eğitim 
öğretimi başlattık.

* 2013-2014 öğretim yılı resmi 
açılışı tüm öğretim üyeleri ve öğ-
rencilerin katılımıyla gerçekleştiril-
di. (Fotoğraf: 6) Açılışa Celal-Abad 
Valisi Cusubalı Törömamatov’un 
da katıldığı açılış töreninde üni-
versitemizin 20. yılı yeniden kut-
lanarak, 20 yıl içerisinde yapılan 
çalışmalar özetlendi. Celal-Abad 
Valisi Cusubalı Törömamatov yap-
tığı konuşmasında üniversitemizin 
akademik anlamda birçok başarılı 
çalışma yaptığı ve bu çalışmaların 
katlanarak devam etmesi vurgulan-
dı. Aynı zamanda vali tarafından 
rektörümüze madalya ve başarı bel-
gesi takdim edildi.

* Yaz aylarında fakültemiz bi-
rimlerinin gerekli tadilatlarını ve 
eksikliklerimizi gidererek 16 Eylül 
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2013 tarihi itibariyle ders kayıtları-
mızı başlatık. 2013-2014 öğretim 
yılında fakültelerimizde öğrenim 
gören tüm öğrencilerimize başarı-
lar diliyoruz.

* 23 Eylül Kırgız Cumhuri-
yeti’nin Resmi Dil Bayramı. Bu 
vesileyle fakültemiz öğretim üyele-
rinden Doç. Dr. Elmira Huribaeva 
tarafından organize edilen kutlama 
programı Rektörümüz K.Ş. Tokto-
mamatov, tüm öğretim üyelerimiz 
ve öğrencilerimizin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Program boyun-
ca dilin anlam ve önemini belirten 
çeşitli konuşmalar yapılarak Kırgız 
Türkçesi’nde şiirler okundu. Prog-
ramın hemen ardından üniversite-
miz öğrencileri tarafından oluşturu-
lan müzik grupları tarafından mini 
konserler verildi.

* Fakültelerimizde 5.5 yıl sürey-
le dekanlık yapan Prof. Dr. Mehmet 
Yüce hocamız fakültelerimizi ziya-
ret ederek genel durumlar hakkında 
bilgi edindi. Kendisini uzun bir ara-
dan sonra yeniden Celal-Abad’ta 
ağırlamaktan mutlu olduk. Sayın 
rektörümüzün verdikleri yemekte, 
tüm hocalarımız hasret giderme 
imkanı buldu. (Fotoğraf: 7)

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi 
* Yeni Okul Müdürümüz Ali 

Devrim, Ağustos’un ilk günlerinde 
yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık ça-
lışmalarını yürütmek üzere göreve 
başladı. 

Okulun tüm eksiklikleri gözden 
geçirilerek giderilmeye çalışıldı. Ya-
pılması gerekenler karara bağlandı.

* Okulumuzda bütünlemeye 
kalan öğrencilerle ilgili bütün-
leme sınavı komisyonu kurulup, 
karar alınmış kararlar doğrultu-
sunda 9-12 Eylül tarihleri arasında 
sınavlar yapılmış, sınav sonrası tek 
dersten kalanların velilerden görüş 
ve imzaları alınarak gereken yapıl-
mıştır. 

* 2012-2013 eğitim öğretim yılı 
sonunda mezun olan öğrencilerimiz 
Türkiye ve Azerbaycan Üniversite-
lerine girmiş olup okulumuzun ba-
şarısı %100 yükseltilmiştir.

* Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisesi, 2013-2014 eğitim öğretim 
dönemine 16 Eylül Pazartesi günü 
büyük coşku ve heyecanla başladı.

Açılış programı, saygı duruşu ve 
iki kardeş ülkenin milli marşlarının 
okunmasıyla başladı.  Türk Dünya-
sı Araştırmaları Vakfı’nı temsilen 
Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim 
Öğretim Koordinatörlerinden Doç. 
Dr. Şükran Akgül ve okul müdürü 
Ali Devrim’in konuşmaları ile de-
vam etti. Öğrencilerimizden Ayan 
Memmetli, Ümit Şirinov ve folklor 
ekibimiz, muhteşem gösterileriyle 
törene renk kattı. (Fotoğraf: 8-10)

Okul müdürümüz Sayın Ali 
Devrim başta olmak üzere, öğren-
cilerimizin yetişmesinde emeği 
geçen öğretmenlerimize ve velile-
rimize teşekkür ediyor, öğrencileri-
mize başarılar diliyoruz.
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* 2013-2014 eğitim öğretim yılı 
sene başı öğretmenler kurul top-
lantısı yapılarak, eğitim-öğretimde 
başarının daha da arttırılması için 
ne gibi çalışmaların yapılacağı ve 
hangi önlemlerin alınacağı karar-
ları alınmıştır. Geçen yılda görülen 
aksaklıklar ve bunlarla ilgili nasıl 
çalışmaları yapılacağı yine bu karar-
larda belirtilmiştir.  (Fotoğraf: 11)

Ziyaretçilerimiz
* Gönül dostumuz Prof. Dr. 

Emin Özbaş hocamız, sağlık prob-
lemleri olmasına rağmen, Vakfımı-
za bir nezaket ziyaretinde buluna-
rak, Turan Atamızın emaneti olan 
vakfımızın faaliyetlerini takdirle 
izlediklerini ifade ederek, üzerle-
rine düşen herşeyi yapmaya hazır 
olduklarını ifade ettiler. Kıymetli 
hocamıza bu vefakar davranışların-
dan dolayı saygılarımızı sunuyo-
ruz. (Fotoğraf: 12)

* Bakü Türk Dünyası İşlet-
me Fakültemizin bağlı bulunduğu 
Azerbaycan Devlet İktisat Üni-
versitesi rektör yardımcısı Şahin 
Bayramov ve hocalarımızdan Fariz 

Bey Fakültemizle ilgili fikir alışve-
rişinde bulunmak üzere, vakfımızın 
misafiri oldular. Eğitim öğretim 
koordinatörümüz Sayın Prof. Dr. 
Ramazan Taşdurmaz ve Genel Baş-
kanımız Közhan Yazgan Bey’in de 
katılmları ile faydalı görüşmeler 
yaptılar. (Fotoğraf: 13)

* Celalabad Belediye Başka-
nımız Sayın Muhtar Agarbayev 
ve kıymetli eşi, Celalabad İktisat 
ve Girişimcilik Üniversitesi rek-
törümüz sayın Prof. Dr. Kantöre 
Şaripoğlu’nun kardeşi ve bera-
berindeki heyetle iki gün süreyle 
vakfımızın misafiri oldular. Kendi-

leri ile çeşitli konularda fikir alış-
verişinde bulunduk. Göreve yeni 
atanan Belediye Başkanımız Sayın 
Agarbayev, Vakfımızla Celalabad 
şehrinin ilişkilerinin devamı için 
her türlü işbirliğine hazır oldukla-
rını ifade ettiler. Kendilerine teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 14)

* Vakfımızın müdavimlerinden 
kıymetli gazeteci yazar Kemal Çap-
raz, ölüm yıldönümünde kabri başın-
da anıldı.Anma programına vakfımı-
zın gönüldaşları ile birlikte katıldık. 
Türk Dünyası’na büyük hizmetleri 
olan kıymetli kardeşimize Tanrıdan 
rahmet diliyoruz. (fotoğraf: 15) 
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Prof. Dr. Turan Yazgan 
Eğirdir Anadolu Lisesi 
Açılışı
16 Eylül Pazartesi günü Is-

parta Eğirdir’de Prof. Dr. 
Turan Yazgan Eğirdir 
Anadolu Lisesi’nin açılı-
şı gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde dü-
zenlenen açılış törenine 
Eski Isparta Valisi Mem-
duh Oğuz, Eğirdir Kay-
makamı Yalçın Yılmaz, 
Eğirdir Belediye Başkanı 
Osman Nuri Özmeral, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Yılmaz Boztepe, 
İlçe Emniyet Müdürü Yasin Ora-
koğlu, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanı Közhan Yaz-

gan ve Yazgan Ailesi katıldı. Okul 
Müdürü İsmet Erdal, Okul Birinci-
si Gülsüm Okudan, Prof Dr. Metin 
Karaörs, Yazgan Ailesi’ni temsilen 

Karahan Yazgan, Eğirdir 
Kaymakamı Yalçın Yıl-
maz ve Eski Isparta Va-
lisi Memduh Oğuz’un 
konuşmalarının ardından 
yeni ders yılının ilk der-
sini vermek üzere Eğirdir 
Belediye Başkanı Osman 
Nuri Özmeral kürsüye 
davet edildi.

Program, Prof. Dr. 
Turan Yazgan Eğirdir Anadolu 
Lisesi’nin açılışının yapılması ve 
okulun gezilmesinin ardından çeki-
len toplu fotoğrafla sona erdi.

Eski Isparta Valisi
Memduh Oğuz

Okul Müdürü 
İsmet Erdal

Eğirdir Kaymakamı 
Yalçın Yılmaz 

Eğirdir Belediye Başkanı 
Osman Nuri Özmeral

Karahan YazganProf. Dr. Metin Karaörs


