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Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Azerbaycan - Bakü
Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi

* TBMM milletvekilleri Sayın
Sinan Oğan, Reşat Doğru, Hasan
Hüseyin Türkoğlu, TÜSİAB genel
sekreter yardımcısı Selçuk Düzgün
fakültemizi ziyaret ettiler. Dekanımız Sayın Prof. Dr. Eyyüp Aktepe
tarafından karşılanan konuklarımız
Merhum Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızı minnet ve saygıyla anarak,
hocamızın başlattığı Türk Dünyası
ile ilgili çalışmalarının, eğitim projelerinin devam ettirilmesi gerektiğini özellikle Türk Dünyası İşletme
Fakültesi’nin Azerbaycan ve hatta

bütün Türk Dünyasına hizmet verdiğini vurguladılar. (Fotoğraf: 1)
* Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi tarafından düzenlenen 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı fakültemiz yönetimi,
öğretim görevlileri ve öğrencilerin
yüksek katılımı ile gerçekleştirildi.
(Fotoğraf: 2) Her iki ülkenin İstiklal Marşlarının okunması ile başlayan Dekanımız Prof. Dr. Eyyup
Aktepe’nin açılış konuşması ile devam etti. (Fotoğraf:3)
Aktepe açılış konuşmasında,
Türk toplumunun milli mücadele sürecindeki durumuna değinerek cumhuriyetin kuruluşundaki Milli iradeye dikkat çekti ve
Cumhuriyetin Atatürk tarafından
gençliğe emanet edildiğinin altını
Fotoğraf: 2
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çizerek gençlere cumhuriyeti yaşatma görevlerini bir kez daha hatırlattı. Cumhuriyetin o günden bu
güne bir yıldız olarak parlamasını
ve gelişmesini değerlendiren Aktepe, beyin gücünden, yaratılması
sürecinden ve kuruluşundan devam
ettirilen eğitim seferberliğinin öneminden bahsetti.
Fakültemiz hocalarımızdan tarihçi Prof. Dr. Samed Bayramoğlu
(Fotoğraf: 4) Türk tarihinin dünü
ve bu gününü değerlendirerek millet ve devlet tarihi kavramlarını
açıkladı. Milli mücadele dönemine
de değinen Bayramoğlu, çok zor
şartlarda bir mucize gerçekleştirildiğini ve bu başarıyı Atatürk
ve onun silah arkadaşlarının gösterdiğini ifade etti. Bağımsızlığın
Fotoğraf: 4
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elde edilmesi kadar korunması ve
yaşatılması da çok önemli olduğunu bunu da çok bilinçli bir şekilde
kurulan cumhuriyetle yaşatıldığını
vurguladı.
Program Atatürk Lisesi hocalarımızdan Dursun Elmas’ın (Fotoğraf: 5) şiir dinletisinin ardından
öğrencilerin hazırladığı sunum ve
gösterilerle son buldu.
Proğramın
gerçekleşmesinde
emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi

Lisemizde eğitim öğretim faaliyetlerimiz kıymetli müdürümüz
Ali Devrim yönetiminde başarı ile
devam etmektedir. Sosyal etkinliklerimiz de eğitim öğretim faaliyetlerimizle paralel olarak yoğun bir
şekilde sürmektedir.
* 5 Ekim Dünya Öğretmenler
Günü münasebetiyle düzenlemiş
olduğumuz kutlama yemeği, müdürümüzün yapmış olduğu açılış konuşması, öğretmenlerimizin
duygularını ifade etmeleri ve müzik
eşliğinde samimi bir ortamda gerçekleşmiştir. (Fotoğraf. 6)
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* Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsilcileri Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğru, Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan ve Osmaniye
Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin
Türkoğlu lisemizi ziyaret ederek,
okul müdürümüzden lisemiz hakkında bilgi aldıktan sonra, sınıflarımızı bir bir gezerek öğrencilerimizle de birlikte oldular. Vakfımızın
Bakü’deki bu güzel faaliyetini yerinde gözlemleme nezaketini gösteren sayın vekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
* İki kardeş ülkeninin belirli günlerinin ihmal edilmeksizin
yapılan kutlamaları çerçevesinde,
18 Ekim Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü kutlama töreni, önceden
hazırlanan geniş program dahilinde yapıldı. Bağımsızlık günü,
protokolün yanısıra, velilerimiz,
öğretmenlerimiz,öğrencilerimiz
ve gönül dostlarımızın katılımı ve
öğrencilerimizin birbirinden güzel
gösterileri ile coşkulu bir şekilde
kutlandı. (Fotoğraf: 7)
* Kurban Bayramı münasebetiyle bayramın ikinci günü düzenlemiş olduğumuz bayramlaşma
merasimine öğretmenlerimiz ve
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tüm çalışanlarımız ile Türk Dünyası İşletme Fakültemiz Dekanı Sayın Prof. Dr. Eyyüp Aktepe ve eşi,
can dostumuz, avukatımız Muhtar Mustafaoğlu 133 no.lu mektep
müdürümüz (Fotoğraf 8) ve gönül
dostlarımız katıldılar. (Fotoğraf: 9)
Bağışlanan kurbanlar ihtiyaç sahiplerine uygun bir şekilde dağıtıldı.
* Bakü Devlet Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi
Gülgüm Caferova rehber öğretmenimiz Mehri Hasanova ile birlikte
öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin de katıldığı “Eğitimde Ailenin Rolü” konulu seminer
verdiler.
Soru cevap faslında sorulara
verilen cevaplardan tüm katılımcıların en iyi şekilde istifade ettikleri
gözlendi. Bu tür eğitim seminerleFotoğraf: 9
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Fotoğraf: 10
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Her iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlayan proğram, okul müdürümüzün açılış konuşması, günün anlam ve önemini
ifade eden konuşmalar, öğrencilerimizin şiirleri ve muhteşem gösterileri ile seyredenleri adeta büyüledi.
(Fotoğraf: 11-12)
Kilometrelerce uzakta, kardeş
ülkede cumhuriyetimizin böylesine
coşku ile kutlanmasına vesile olan
Turan Atamıza birkez daha rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.

İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabat / Kırgızistan

rinin sık sık tekrarlanması dileğiyle
seminer son buldu. (Fotoğraf: 10)
* Okul müdürümüz Ali Devrim, Azerbaycan Tahsil Nazirliği,
Nazır Yardımcılığı görevine atanan
ve vakfımızın Bakü Türk Dünyası
İşletme Fakültesi görevine atanan
Sayın Elnur Hacıyev’i makamında
ziyaret ederek, eğitim öğretim konusunda fikir alışverişinde bulundular. Sayın Hacıyev’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.
* Okulumuzda açılacak olan sınavlara hazırlık ve yetiştirme kursları Cumartesi, Pazar günleri disiplinli bir şekilde devam etmektedir.
* Vakfımız tarafından gönderilen ders kitaplarının dağıtımı yapılmak suretiyle öğrencilerimizin
istifade sunulmuştur.

Fotoğraf: 12

Eğitim öğretim faaliyetlerimizin
devam ettiği okulumuzda, Kurban
Bayramı münasebetiyle bağışlanan
kurbanlar fakültemiz yetkilelerince
titizlikle kesilerek Kimsesiz Çocuklar Yurdu’na, Yaşlılar ve Bakıma Muhtaçlar Evi’ne, Calal-Abad
Askeriyesi’ne, Görme ve İşitme
Engelliler Evi’ne dağıtıldı. (Fotoğraf: 13-14)
Emeği geçenlere ve bağış sahiplerine teşekkür ediyoruz.

Bayramlaşma

* Cumhuriyet Bayramı, Türk
Dünyası Bakü Atatürk Lisemizde
her zaman olduğu gibi büyük bir
coşku ile kutlandı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve
gönül dostlarımızın katılımıyla gerçekleşen proğramda öğrencilerimizin sunumları görülmeye değerdi.

15 Ekim 2013 Salı / Kurban
Bayramımızın birinci günü, vakıf
merkezimizde geleneksel bayramlaşmamızı yaptık. Bu bayramda da,
akın akın Turan Yazgan hocamızın
otağı vakfımızın sıcak ortamına
gelerek birbirleriyle sohbet edip sevinçlerini paylaşan gönül dostlarımızı ağırlamaktan çok mutlu olduk.

Fotoğraf: 13

Fotoğraf: 14
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Turan Hocamızın başlattığı
bu geleneğin yaşatılmasında bayramlaşma merasimimize katılmak
suretiyle katkıda bulunan gönül
dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 15)

Turan Kültür Merkezi
Süleymaniye Kürsüsü

* Açılış konuşmasını Prof. Dr.
Ramazan Taşdurmaz’ın (Fotoğraf: 16) yaptığı konferansta Prof.
Dr. Cezmi Eraslan (Fotoğraf: 17);
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı halkın hür iradesiyle kendini
yönetme fikrinden Osmanlı aydın
ve yöneticilerinin de etkilendiğini ve Yeni Osmanlıcı akımla Jön
Türkler’in bu fikri kendi bakış açılarıyla olgunlaştırdığını belirtti.
Kanun-i Esasi ve Meclis-i
Mebusan’ın açılmasıyla somutlaşan bu halk iradesinin zamanla
cumhuriyet olgusuna dönüştüğünü
ve Millî Mücadele’yi başlatan Atatürk ve silah arkadaşları tarafından
kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görüldüğünü ifade eden Eraslan, Cumhuriyet fikrinin Osmanlı Türkiyesi’nin
son iki yüzyılında devam edegelip
Türkiye Cumhuriyeti olarak tesis

Fotoğraf: 17

* Romanya’dan kıymetli dostumuz Gülten Abdulla vakfımızı
ziyaret ettiler. Gerek vakfımız ve
gerekse Gülten Hanım’ın Romanya’daki çalışmaları üzerine fikir
alışverişinde bulunduk. Kıymetli
Gülten Hanım Romanya’da gerçek
bir kültür elçisi olarak faaliyet yürütmekte. (Fotoğraf: 19)

olan kaçınılmaz bir süreç olduğuna işaret etti. Katılımcıların soru
ve katkılarıyla genişleyen konferans, Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın
vakıf başkanımız Közhan Yazgan
ve vakfımızın aksakallarıyla hatıra
fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Ziyaretçilerimiz

* Turan hocamızın birinci ölüm
yıldönümü münasebetiyle düzenleyeceğimiz Anma Proğramının ayrıntılarını görüşmek üzere kıymetli
hocamız Prof. Dr. Nevzat Atlığ ve
Bakırköy Türk Musikisi Vakfı Başkanı Hilmi Özkahraman vakfımızı
ziyaret ettiler. Program üzerinde
uzun uzun fikir alışverişinde bulunduğumuz kıymetli büyüklerimize
bu nazik davranışlarından dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 18)

Fotoğraf: 19

29 Ekim münasebetiyle düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları için kendilerine bol
bol bayrak ve tanıtım malzemeleri
hediye ettik. Nazik ziyaretleri için
Gülten hanıma teşekkür ediyoruz.
* Vakfımızın yayın organlarından olan Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi ve Akademik Bakış
Dergilerimizin çeşitli indeks prog-

Fotoğraf: 16

Fotoğraf: 18
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Fotoğraf: 23
Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 21

ramlarında taranmaları ve layık olduğu yerlere taşınması konuları ile
ilgili olarak Doç. Dr. Kürşat Gülbeyaz, Doç. Dr. Murat Hakan Korkmaz, Prof. Dr. Mustafa Erkal ve
Genel Başkanımız Közhan Yazgan
ve Genel Müdürümüz Saadet Pınar
Yıldırım’ın katıldıkları bir toplantı düzenledik. Çok verimli geçen
toplantı için hocalarımıza teşekkür
ediyoruz. (Fotoğraf: 20)
* Sakarya Üniversitesi’nden
kıymetli hocalarımız Ahmet Vecdi
Can, Recai Coşkun ve Köksal hocalarımızla, on ikincisini düzenleyeceğimiz Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ile
ilgili bir mini toplantı yaptık, fikir
alışverişinde bulunduk. (Fotoğraf:
21)
Fotoğraf: 22
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29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da
Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde,
İstanbul Valiliği tarafından Vatan
Caddesi’nde düzenlenen Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 90.
yıl dönümü kutlamalarına katıldık.
(Fotoğraf: 22) İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir
Topbaş ve 1. Ordu Komutanımız
Orgeneral Ahmet Turmuş, Vatan
Caddesi boyunca dolaşarak halkın
ve töreni yürüten kuruluşların bayramını kutladılar.
Valinin konuşması, öğrencilerin
okuduğu duygulu Cumhuriyet şiirleri ve halk oyunları gösterilerinin

ardından tören yürüyüşü yapıldı.
Öğrenciler, spor grupları, sivil toplum kuruluşları ve ordu birliklerinin katıldığı geçit resminde, Türk
Dünyası’nın milli kıyafetlerini
giyerek bayraklarını taşıyan tören
kıtamız, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Türk Kahramanlığı ve Yüksek Türk Kültürüdür.”
sözünde ifadesini bulan bir şuurla
yürüyerek kutlamaları izleyenlerin
beğenisini topladı.
Tören kıt’amız tören sonrasında
Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın
kabrini ziyaret etti. (Fotoğraf: 23)

Vefat

Dergimizin kıymetli yazarlarından Prof. Dr. Dr. Arslan
Terzioğlu, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
“Yerli ve Yabancı Kaynaklar
Işığında Ermeni
Tehciri Sorunu”
adlı eseri de Vakfımız yayınları arasında çıkan hocamıza
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Mekanı cennet olsun.

