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

Eğitim öğretim her zaman olduğu gibi, kıymetli akademisyenlerimizin üstün gayretleri ile başarılı
bir şekilde devam ederken, sosyal
faaliyetlerimizde yoğun bir şekilde
gerçekleştiriliyor.
* Bütün Türk Dünyasında olduğu gibi Azerbaycan’da da Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu, milli
mücadelenin önderi Mustafa Kemal
Atatürk vefatının 75. yılında saygıyla anıldı.
Fotoğraf: 1

Fotoğraf: 2
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Ülke çapında kurum ve kuruluşların da katıldığı anma töreni
Atatürk Parkı’nda bulunan Atatürk
Anıtı’nda gerçekleştirildi. Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti İstiklal
Marşlarının okunmasıyla başlayan
tören saygı duruşu ile devam etti.
Kıymetli dekanımız Prof. Dr. Eyyup
Aktepe, öğretim görevlileri ve öğrencilerimizin de hazır bulunduğu
törende fakültemiz adına Atatürk
Anıtı’na çelenk koyuldu. (Fotoğraf:
1)
* Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi’nin her yıl geleneksel
olarak düzenlemekte olduğu ve bir
aydır devam eden basketbol şampiyonasında ilk üçe giren takımlar
belli oldu. Fakülteler arasında gerçekleştirilen şampiyonada, İnformatika Fakültesi birinci, Biznes
İnzibatçılığı Fakültesi ikinci, Türk
Dünyası Bakü İşletme Fakültesi
üçüncü oldu. (Fotoğraf: 2)
* Fakültelerarası Brain Ring
- Bilgi Yarışmasında, fakültemizi ikinci sınıf öğrencileri Semedov
Mezahir, Lacivert Memmedova,
Cabbarlı İzzethanım, Eldar Aliyev,
Kamran Cavadov, Halil Ağamalızade, Terlan Esedli ve Oruc Ceferli

Fotoğraf: 3

temsil etti. Çekişmeli geçen yarışmada birinciliği Türk Dünyası Bakü
İşletme Fakültesi aldı. (Fotoğraf: 3)

Türk Dünyası
Bakü Atatürk Lisesi

* Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Genel Başkanı Közhan Yazgan ve Yüksek Öğretim Koordinatörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz okulumuzu ziyaret ederek, tüm
bölümleri gözden geçirip, detaylı
bilgiler aldılar. Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bilgi alışverişinde bulunup, yapılması gerekenlerle ilgili talimat ve görüşlerini
sundular. (Fotoğraf: 4)
* 10 Kasım Atatürk’ü Anma
Töreni, önceden hazırlanan program dahilinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin iştirakiyle yapılmış,
Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı
işler ile ilgili öğrencilere bilgiler
Fotoğraf: 4
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verilmiştir. Program günün anlam
ve önemini belirten konuşmalar ve
çeşitli gösterilerle son bulmuştur.
* 11 Kasım’da öğrencilerimiz bir
haftalık ara dinlenme tatiline girmişlerdir.

Fotoğraf: 7

Fotoğraf: 5

Fotoğraf: 6

* 22 Kasım 2012 günü Hakk’ın
rahmetine kavuşan Vakfımızın Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Turan
Yazgan Hocamızın ölüm yıldönümü
münasebetiyle Lisemiz konferans
salonunda Anma Töreni düzenlendi.
Törene öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Dekanımız Prof. Dr. Eyyup
Aktepe, Azer Türk Bank Müdürü
Mehmet Sami Acarözmen ve gönül
dostlarımız iştirak ettiler. Basının
da büyük ilgi gösterdiği programın
gerçekleşmesinde emeği geçenleri
kutluyoruz. (Fotoğraf: 5-6)
* 24 Kasım 2013 tarihinde yapılan veli toplantısında çocuklarının
durumları ile ilgili bilgiler alıp, daha
iyi olması için nasıl katkı sağlayacakları konusunda öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundular.
* Türk Dünyası Bakü Atatürk
Lisesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir kutlama
programı düzenledik.

tesi ile yapmış olduğumuz Mevlana
Değişim Programı protokolünü hayata geçirdik.
Öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeren protokole göre başvurusu kabul edilen İşletme Bölümü 4.
sınıf öğrencilerinden Aycan Kalieva, Tolgonay Kamçıbekova Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf
öğrencilerinden Şavkatbek Aşurov,
Aycan Cusupbek Kızı, Babur Tadcidnov ve Kanışay Mamatova’yı
iki yarıyıl öğrenim görmeleri
için Isparta Süleyman Demirel
Üniversitesi’ne gönderdik.
* Yine Mevlana Değişim programı kapsamında üniversitemize
gelen Doç. Dr. Nazmi Avcı hocamız
ile 01-10 Kasım tarihleri arasında
konuk ettik. Gerek öğrencilerimiz
gerekse Sayın Hocamız için faydalı
olduğuna inandığımız bu programa
emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Doç. Dr. Nazmi Avcı hocamız ile iki
üniversite arasındaki dostluk köprüsünü sağlamlaştıracak ve ileride
iki üniversite arasında giderek artan
işbirliği alanlarının oluşturulması
konularında fikir alışverişinde bulunduk.

Turan Kültür Merkezi
Süleymaniye Kürsüsü

* 2 Kasım 2013 Cumartesi günü,
Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmalarında,
Macaristan’ın Jobbik Partisi’nin
Başkanı Gabor Vona, “Macaristan
ve Türk Dünyası” konulu bir konuşma yaptı. (Fotoğraf: 7-8)
Açılış konuşmasını Dr. Muhsin
Kadıoğlu’nun yaptığı konferansta
Gabor Vona, Türkiye’ye bir parti başkanı olarak gelmediğini, maksadının
Türk kardeşleriyle tanışıp kaynaşıp
kucaklaşmak olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünü kutlayıp Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den Gül Baba’nın
kucak dolusu selamlarını iletti.
Temsil ettiği siyasi hareketin bir
gençlik hareketi olarak başladığını,
fakat Macaristan’daki siyasi partilerin kendilerini temsil etmediğini
görmesi üzerine partileşmeye karar
verdiklerini belirten Vona, bugün
itibarıyla artık hatırı sayılır bir konumda olduklarını söyledi. Gençler
arasında yoğun kabul gördüklerini dile getiren Vona, buna rağmen
hem Macaristan’da hem de Batı
Fotoğraf: 8

İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız Türk Prof. Dr. Turan
Yazgan Sosyal Bilimler
Enstitüsü
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Avrupa’da büyük eleştiri aldıklarını, çünkü kendilerinin hem Türkleri hem Müslümanları kardeş olarak
gördüklerini ifade etti.
Bir açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Macaristan’ın yönünü Türkiye’ye çevirmesi gerektiğini
belirten ifadesinin Türk kamuoyuna
yansımasının ardından Türkiye’den
yoğun ilgi gördüklerini belirten
Vona, bu ilginin Macaristan-Türkiye maçında stadyumda açılan “Hepimiz Atilla’nın torunlarıyız” afişiyle doruğa ulaştığını dile getirdi.
Türkiye
ile
Macaristan’ın
Avrupa’da siyasi ve ekonomik işbirliği yapacak kardeşler olduğunu
belirten Vona, sözlerini “Allah’tan
bu görevi üstlenecek herkese güç
vermesini istirham ederiz.” diyerek
tamamladı.
* 9 Kasım 2013 Cumartesi günü,
Türkiye’nin nükleer fizik alanında
yetiştirdiği seçkin bilim adamı Prof.
Dr. Emin Özbaş, “Türk Dünyası
Nükleer Enerjinin Neresinde?” başlıklı bir konferans verdi. (Fotoğraf: 9)

Fotoğraf: 9

Vakfımızın yükseköğretim koordinatörü Prof. Dr. Ramazan
Taşdurmaz’ın açılış konuşmasını
yaptığı konferansta Prof. Dr. Emin
Özbaş, enerjinin hem iktisadi hem
de günlük yaşamda çok önemli bir
faktör olduğunu, nükleer enerjinin
sanayi, madencilik, tarım, ulaşım,
hayvancılık, tıp ve benzeri birçok
alanlarda kullanıldığını ve gelişmiş
ülkelerin, dünyadaki nükleer reaktörlerin %95’ine sahip olduklarını
ifade etti.
Nükleer reaktörlerin son derece güvenilir bir teknoloji içerdiğini görsellerle izah eden ve nükleer
enerji üretiminin diğer kaynaklara
6
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kıyasla daha çevre dostu olduğunu
belirten Özbaş, bilim adamlarımızın halkı aydınlatamaması sebebiyle
nükleer enerjinin Türkiye’de gerektiği yeri bulamadığını, her geçen yıl
enerji ihtiyacı artan ülkemizin yerli
kaynaklarının bunu karşılamaktan
uzak olduğunu, petrol ve doğalgaza
bağlı enerji üretim politikalarının
ülkemizi gittikçe dışa daha bağımlı
bir hale getireceğini ve milli servet
kaybına sebep olacağını belirtti.
Özbaş, nükleer enerji sahasında
çalışan Türk Cumhuriyetlerinden
bilim adamlarının işbirliği ve güç
oluşturmak maksadıyla bir araya getirme çabalarının da maalesef beklenen neticeyi vermediğini hatırlattı.
Özbaş, Türk Cumhuriyetleri
içinde Kazakistan’ın hem önemli nükleer çalışmalara ev sahipliği
yaptığına hem de Ruslar tarafından
mezalime uğradığını değinerek,
Semey’de 500’den fazla bomba patlatılarak adeta soykırıma uğratılan
Kazak Türklerinin nükleer teknolojiden hak ettikleri verimi alamadıklarını, söyledi. Özbekistan ve
Kırgızistan’da da araştırma reaktörleri bulunduğunu belirten Özbaş,
Azerbaycan ve Türkmenistan’ın
hiçbir nükleer teknolojisi olmadığını ifade etti.
* 16 Kasım 2013 Cumartesi
günü, Kıbrıs davamızın önde gelen
savunucularından Yakan Cumalıoğlu, “30. Yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ve Türk Kimliği”
başlığı altında bir konferans verdi.
Cumalıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu
Erek Çağatay’ın açılış konuşmasını
yaptığı (Fotoğraf: 10) konferansta,
Kıbrıs Türklüğünün tarihini özetleyerek başladı. 1570-1571 yıllarında
Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine
giren Kıbrıs’ın, 1878’de başlayan
İngiliz egemenliğine kadar, adadaki
çoğunluğu oluşturan Türklerle diğer
halkların barış içinde yaşadığı bir
ülke olduğunu belirten Cumalıoğlu (fotoğraf:11), Türklerin birçok
önemli tarihi dönemeçten geçerek, 1960’da Yunanistan, Türkiye
ve İngiltere’nin garantörlüğündeki

Fotoğraf: 10

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sona eren İngiliz hakimiyetinde,
devamlı bir şekilde asimilasyon, göç
ettirilme siyaseti ve Rumların tacizine maruz kaldıklarını, bu sebeple
azınlık konumuna düştüklerini; başbakanlık düzeyinde temsil edildikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Rum
lider Makaryos ve yandaşlarının
Enosis’i gerçekleştirme yolundaki
soykırımından, Türk Mukavemet
Teşkilatı’nın destansı kahramanlıkları, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun 1964’deki müdahalesi ve nihayet 1974’te gerçekleştirdiği Barış
Harekatı sayesinde kurtulduklarını
söyledi.
Kıbrıs Rumlarının, Türkiye’nin
güvencesiyle huzura kavuşan Türklerle hiçbir zaman adil bir anlaşmaya yanaşmadığını belirten Cumalıoğlu, bu sebeple beraber yaşama
şansı kalmayan Türklerin 15 Kasım 1983’te Rauf Raif Denktaş’ın
önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni kurduğunu; bundan
sonra da uzlaşmaz tutumlarının sürdüren Rumların, Türkiye’nin gafil
siyasetinden faydalanıp, Birleşmiş
Milletler, ABD ve AB’nin desteğiyle, dünyada Kıbrıs’ın tek sahibi
olma hukukunu belli bir dereceye
kadar tescil ettirdiklerini ifade etti.
Cumalıoğlu, Yunan-Rum ikilisinin Megali İdea-Enosis siyasetinden
vazgeçmesi gerektiğini, Türklerin,

Fotoğraf: 11
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vatanları Kıbrıs’taki özgürce ve insanca yaşama haklarından hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini, bunu,
Rumlar başta olmak tüm dünyanın
kabul etmesi gerektiğini belirterek,
Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin bunun dışında bir siyasete alet
olmasının, Türklük açısından vahim
bir hata olacağını vurguladı.
* 23 Kasım Cumartesi günü
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
Gençlik Kollarının hazırlamış olduğu “Türk Gençliğinin Gözünden
Prof. Dr. Turan Yazgan” başlıklı
konferans düzenlendi. (Fotoğraf:
Konferansın açılış konuşmasını vakfımızın Yüksek Eğitim Kurumları Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz yaptı. Ardından
Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 24 Nisan
2010 tarihinde “Gençlik ve Milli
Egemenlik” konferansındaki açılış
konuşması sunuldu.
Konferansta ilk olarak sözü
alan İstanbul Üniversitesi öğrencisi
Zemfira Aliyeva, Turan Yazgan’ın
çocukluk ve gençlik yıllarını, kişisel
özellikleri çerçevesinde anlattı.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden R. Umay Can ise Prof. Dr. Turan Yazgan’ın 15 yaşında Kastamonu Lisesi’nde okurken kaleme almış
olduğu “Türk Tarihi” konulu deneFotoğraf: 13

mesini okudu. Son olarak söz alan
İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans
öğrencisi M. Töre Yıldırım, Prof.
Dr.Turan Yazgan’ın ideolojik mirası
olan Türk Dünyası’na getirmiş olduğu özgün bakış açısının fikri yapısı ve benimsediği ilkeleri anlattı.
(Fotoğraf: 12)
* 23 Kasım Cumartesi günü Şehzade Camii’nde öğle namazının ardından, Hocamızın ölüm yıldönümü
münasebetiyle Mevlidi Şerif okuttuk.
Kur’an- Kerim ve Mevlit tilavetine,
Turan Hocamızın eşi, çocukları, akrabaları; akademisyen arkadaşları,
vakfımızın gönül dostları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Mevlitten
sonra caminin avlusunda yaptığımız
ikramda dostlarımızla, Turan Hocamızı bir kere daha özlemle ve hayırla
yad ettik. (Fotoğraf: 13-14)
* 30 Kasım 2013 Cumartesi günü
yüksek mühendis İbrahim Okur,
“Milletler Yarışında Araştırma ve
Geliştirmenin Önemi” konulu bir
konferans verdi. Konferansın açılış
konuşmasını yapan vakfımızın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Tavukçu, bir ara mesai arkadaşlığı yaptığı
Okur’un başarılarla dolu eğitim ve
çalışma hayatını ana çizgileriyle
özetleyerek, Okur gibi örnek insanların, yazıp ortaya koyduklarının

okunarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. (Fotoğraf: 15)
İbrahim Okur, hayatının uzun
bir dönemine tekabül eden eğitim
ve iş hayatında bilim ve teknolojiyle iç içe olduğunu, bu sayede
bilimsel araştırmanın dünyayı nereden nereye götürdüğünü, bilimsel
araştırmaya değer veren milletlerin
dünyayı nasıl çekip çevirdiklerini
gözlemlediğini ifade ederek başladığı konuşmasını Milletlerin bilim ve
teknolojiyi elde etme, yeni buluşlar
gerçekleştirme yolundaki çabalarından örnekler vererek sürdürdü.
Bilim ve teknoloji yolunda ilerlemenin inançla da bağlantılı olduğunu belirten Okur, Türklerin de
büyük çoğunlukla içinde yer aldıkları İslam dünyasının, dini, yanlış
yorumlayanların arkasına düşerek
yüzyıllarca kendilerine şerefli bir
hayat ve güç kazandırmış bilim yolunu bıraktıklarını, bu sebeple yine
yüzyıllar süren bir geri kalmışlıktan
kurtulamayıp sömürüldüklerini ve
aşağılandıklarını dile getirdi.
Okur, sözlerini yeni kuşakların
içinden çıkacak araştırmacıların,
milletimizi, şer odaklarının bütün
engellemelerine rağmen, layık olduğu en yüksek yere taşıyacağına
inandığını vurgulayarak bitirdi.

Fotoğraf: 14
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Ziyaretçilerimiz

* Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi dekan yardımcımız,
Doç. Dr. Asuman Guliyev (Fotoğraf: 16), vakfımızı ziyaret ederek,
çalışmalarımız ve fakültemizin ihtiyacı olan bazı malzemelerin temini
hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Fotoğraf: 19

bebiyle bir kez daha minnetle andı,
rahmet diledi. (Fotoğraf: 19)
Fotoğraf: 16
* Gönül dostlarımız Prof. Dr.
K. Oğuz Karamustafalıoğlu, Dr.
Latif Alpkan, Dr. Nezih Eradamlar
vakfımızı ziyaret ederek, Yönetim
Kurulu üyemiz Hüseyin Tavukçu ve
Genel Başkanımız Közhan Yazgan
bey ile fikir alışverişinde bulundular. Her konuda destek olmaya ha* Dergimizin yazarlarından, zır olduklarını ifade eden kıymetli
Azerbaycan’dan can dostumuz Prof. dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
Dr. Minehanım Tekleli vakfımı(Fotoğraf: 20)
za bir nezaket ziyaretinde
* Amerika’da yaşayan
bulundular.
Kırım Türkü İnci Bovman
Dergimize hazırlayaHanım her zaman olducakları makaleler üzeğu gibi, Türkiye’ye bu
rine fikir alışverişinde
gelişlerinde de vakfımıbulunduğumuz kıymetli
zı ziyaret ederek, fikir
hocamıza, sağlıklı uzun
alışverişinde bulundular.
ömür, Türk Milletine
Her zaman bütün iyi
Fotoğraf: 17
doğru bilgiler aktaran veniyetiyle yanımızda olan
rimli bir çalışma hayatı diliİnci hanıma sağlıklı uzun
yoruz. (Fotoğraf: 17)
ömür diliyoruz. (Fotoğraf: 21)
* Özbekistan’dan Prof. Dr. Abdurrahim Polat’ın kıymetli eşi Saide
hanım ile kızı Sayyare 15 yıl aradan
sonra vakfımızı ziyaret ederek hasret giderdiler. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür
ederiz. (Fotoğraf: 18)
Fotoğraf: 18

* Azerbaycan Turan Televizyonu
yapımcısı, Turan hocamızın Azerbaycan’daki dostlarından Zernişan
Hanım Turankızı vakfımızı ziyaret
ederek, hocamızı, Türk Dünyasının
her bir ferdi arasında ileriye dönük,
sağlam dostluklar tesis etmesi se8
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Fotoğraf: 21

* Abay Üniversitesi Türk Dili
Edebiyatı Bölümü hocalarımızdan
Ergali Esbosınov beraberindeki Kırgız dostlarımızla vakfımızı ziyaret
ederek, Turan hocamızın vefatı dolayısıyla taziyede bulundular. Hocamızın kabrini ziyaret etme nezaketi
de gösteren hocalarımıza teşekkür
ediyoruz. (Fotoğraf: 22)

Fotoğraf: 22

* Kazakistan Çimkent Üniversitesi Rektörü ata dostumuz Prof. D.
Bolat Mirzaliyev, vakfımızı ziyaret
ettiler. Vakfımızın çalışmalarının
aksamadan yürümesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mirzayef, ayağının tozuyla Turan Hocamızın kabrini ziyaret ederek, saygı
ve sevgisini sundu, tanrıdan rahmet

Fotoğraf: 23

Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 22
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Fotoğraf: 24

diledi. Vakıf başkanımız Közhan
Yazgan Bey’e el oyması “Bilge Kağan ve atlıları” figürü hediye ederek,
başarılarının artarak devamını diledi. (Fotoğraf: 23)
* Eski Sağlık Bakanımız Sayın
Halil Şıvgın vakfımıza bir nezaket
ziyaretinde bulundular. Genel başkanımız Sayın Közhan Yazgan ve
vakıf mensublarımızla, samimi bir
ortamda çeşitli konular üzerinde
sohbet etme imkanı bulduğumuz
sayın Bakanımız, her konuda her
türlü desteğe hazır olduklarını ifade
ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 24)
* Azerbaycan’dan Ali İkram Bey
de Vakfımıza bir nezaket ziyaretinde bulunarak, Genel Başkanımız
Közhan Yazgan Bey’e başarı dileklerini sundular. (Fotoğraf: 25)

Fotoğraf: 25

* Kazakistan Milletvekili şair ve
yazar Muhtar Şahanov, hocamızın
kadim dostlarından.

Sağlık durumu sebebiyle cenazeye katılamadığı için taziyede
bulunmak üzere Türkiye’ye gelen
Şahanov, hocamızın kabirini ziyaret
ettikten sonra eşi Gülen Hanımefendiyi evinde ziyaret ederek taziyede
bulundu. (Fotoğraf: 26) Şahanov,
Turan hocamızın Türk Dünyasına
hizmetlerinin kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük ve kutsal
olduğunu ifade ederek, ilkelerinin
ve ülkülerinin yaşatılmasının şart
olduğunu vurguladı.
* Çuvaşistan Suvar Televizyonu sahibi kıymetli dostumuz Oleg
Tisiplenkov ve beraberindeki heyet
vakfımızı ziyaret ettiler. Tsiplenkov
ile çeşitli konularda işbirliği kararı
aldık. (Fotoğraf: 27)

Bengütürk Televizyonu

* Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Genel Başkanımız Közhan
Yazgan, Genel Müdürümüz Saadet
Pınar Yıldırım, Eğitim Kültür Müdürümüz Metin Köse, Genel Yayın
Yöneticimiz Yard. Doç. Dr. İbrahim
Akış, Aksakallarımız Nefi Demirci, Yard. Doç. Dr. Namık Kemal
Kurt ve Dr. Muhsin Kadıoğlu’ndan
oluşan bir heyetle Bengütürk Televizyonu Genel yayın Yönetmeni
Murat İde’ye teşekkür ziyaretinde
bulunduk. Heyetimizi, çok sıcak
bir ortamda, samimi duygularla kar-

şılayan sayın İde ve ekibine hiçbir
zaman esirgemedikleri destekleri
için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
(Fotoğraf: 28)

Misafirlerimiz

* Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğretmen, veli
ve öğrencilerimizden oluşan 46
kişilik heyetimizi 3 gün süreyle
İstanbul’da ağırladık. 1 Kasım 2013
günü sabah kahvaltısının ardından
Bahçeşehir Üniversitesi ile İstanbul
Üniversitesi’ne tanıtım proğramı
düzenleyerek, öğrencilerimizin bir
özel, bir devlet üniversitesini tanımalarına yardımcı olduk.
Topkapı Sarayı, Dolmabahçe
Sarayı, Rahmi Koç Müzesi başta
olmak üzere İstanbul’umuzun tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdik.
Deniz altından ve üstünden Boğaz
Turu yaptırdık. İstanbul Akvaryumda gönüllerince eğlendirmeye çalıştık.
Doç. Dr. Cengiz Poyraz, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü
Konferans Salonu’nda öğrencilerimize Stres Yönetimi konulu bir konferans verdi.
Yoğun proğramın ardından yorgun düşen öğrencilerimizi 3 Kasım
Pazar günü yolcu ettik. Moral depolayan öğrencilerimizin, üstün başarılara imza atacaklarından eminiz.

Fotoğraf: 28

Fotoğraf: 26
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FAALİYETLERİMİZ
Fotoğraf: 29

Bu proğramın gerçekleşmesinde
büyük emeği olan kıymetli müdürümüz İsmet Erdal’a ve refakatçi
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 29)

Patrikhane’yi Ziyaret

Vakfımız Genel Başkanı Közhan Yazgan ve Aksakalımız Nefi
Demirci başkanlığında, vakfımızın
gönül dostlarından oluşan bir heyetle Türk Ortodoks Patrikhanesi’ne
bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik.
(Fotoğraf: 30)
Ortodoks Türklerini, emperyalist Hristiyanlık siyasetinin kirli oyunlardan korumak için Papa
Eftim tarafından 1921 yılında
Kayseri’de kurulan Patrikhane,
Türk Kurtuluş Savaşı’na büyük
destek vermişti. Atatürk’ün “Tek
başına bir ordu gibi mücadele verdiğini” söylediği Patrikhane, kurucusu Papa Eftim ve halefleri, mensubu oldukları Türk milletinin her
alanda savunucusu olmuş ve birçok
sıkıntıya katlanmışlardır.

Kurucu Başkanımız Prof. Dr.
Turan Yazgan hocamızın dostları
Papa Eftim III / Selçuk Erenerol ve
Papa Eftim IV/ Paşa Ümit Erenerol,
Türk Dünyasına açıldığımız 90’lı
yılların başından beri, inançlarına
göre ayrıma tabi tutmadığımız Türk
kardeşlerimizin dilde, fikirde, işte
birliği yolundaki faaliyetlerimize
gönülden destek olmuşlardır.
Patrikhanemizin, her zaman
olduğu gibi bundan sonra da Türk
Dünyası’nın kardeşliği ve dünya
barışına destek olmaya devam edeceğine inanıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin
Kuruluşunun
30. Yıl Kutlaması

* 15 Kasım 2013 Cuma günü Vakıf Başkanımız Közhan Yazgan’ın
da katılımıyla, İstanbul Taksim
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 30.

Yıldönümü kutlama törenine katılıp anıta çelenk koyduk.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene konsolosluk yetkililerinin yanı sıra, Kıbrıs
Harekatı’nda savaşmış gaziler, şehitlerin yakınları, subay dernekleri
temsilcileri, Kıbrıslı iş adamları,
KKTC üniversitelerinin temsilcileri ve benzeri sivil toplum kuruluşları katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Servet Dorak törende yaptığı konuşmada; Dr.
Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanları Rauf Raif Denktaş öncülüğünde büyük bedeller ödeyerek
kurdukları cumhuriyetin uluslararası hukuktan hiçbir şekilde taviz
vermeyeceklerini vurgulayarak, bu
mücadelede en büyük teminatları
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne şükranlarını ifade etti.
Aynı günün akşamı, Başkanımız
Közhan Yazgan, eşi ve Eğitim Kültür Müdürümüz Metin Köse ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
İstanbul Başkonsolosluğu tarafından verilen 30. Yıldönümü Resepsiyonuna katıldık. (Fotoğraf: 31)
Türkiye Cumhuriyeti Avrupa
Birliği Bakanı Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,
3. Kolordu Komutanı Korgeneral
Kenan Hüsnüoğlu başta olmak üzere üst düzey katılımla gerçekleşen
resepsiyonda, Kuzey Kıbrıs davamıza sahip çıkan resmi ve sivil yetkililerle görüşüp fikir alışverişinde
bulunduk.
***

Fotoğraf: 30

Fotoğraf: 31

10

TARİH ARALIK 2013

