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İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız - Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad / Kırgızistan
n 03 Şubat ile 09 Şubat tarihle-

ri arasında İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi’nin Fakülteler Arası 
Spor Turnuvaları’na katıldık.

Üniversitemizin birimlerinde 
görev yapan personel ve öğretim 
üyeleri arasında gerçekleşen spor 
turnuvasında kıyasıya rekabet ya-
şandı.

Bayanlar ve erkekler olmak 
üzere iki grupta katılım gösterdi-
ğimiz spor turnuvasında basketbol, 
voleybol, masa tenisi, koordinas-
yon parkuru, satranç, bilardo ve ha-
lat çekme kategorilerinde eğlenceli 
müsabakalarla 2. yarıyıl öncesinde 
stres attık. (Fotoğraf: 1)

Turnuvanın açılışını İktisat ve 
Girişimcilik Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Abdilbaet Ma-
masıdıkov yaptı.

Mamasıdıkov yaptığı açılış ko-
nuşmasında tüm takımlara başarılar 
dilerken, turnuvanın adilce ve sport-
mence geçmesini diledi.

Turnuva açılışında söz alan Ens-
titü Müdürümüz Doç. Dr. İbrahim 
Kaynar yaptığı konuşmada spor ve 
sporcunun öneminden bahsederken, 
her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
spor turnuvasını hak eden, başarılı 
takımın kazanmasını diledi. Fakül-
teler Arası Spor Turnuvaları’nda 
başarılı bir tablo çizerek, Türk Dün-
yası Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan 
Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü 
olarak dördüncü sırayı aldık. Kapa-
nış töreninde konuşma yapan Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Abdilbaet 
Mamasıdıkov ve fakülte dekanları-

mız tüm takımları kutlarken derece-
ye giren takımlara ödüllerini takdim 
ettiler. (Fotoğraf: 2)
n 03 Şubat 2014 tarihi itibariyle 

fakültelerimizdeki bütün bölümle-
rimiz 2. yarıyıl derslerine başladı. 
Bahar yarıyılında bütün öğrencile-
rimize başarılar dileriz.
n Enstitü müdürümüz tarafın-

dan 2. yarıyıl başlangıcında tüm 
personel ve öğretim görevlileri-
mizin katılımıyla genel durum de-
ğerlendirme toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda konuşan Enstitü Müdü-
rümüz Doç. Dr. İbrahim Kaynar, 
Bahar yarıyılında yapılması gere-
kenlerle ilgili uyarı ve önerilerini 
dile getirdi. (Fotoğraf: 3)
n Türk Dünyası Celalabat Sos-

yal Bilimler ve Eğitim Fakültesi’nin 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğ-
retim Görevlisi Durdu Yücel hoca-
mız, Adana Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ndeki yeni görevine başlamak 
üzere aramızdan ayrılmak zorunda 
kaldı. Durdu Yücel hocamız için 
Enstitü Müdürlüğümüzde düzenle-
diğimiz kısa veda töreninde kendi-
sini, Enstitümüzdeki çalışmaların-
dan dolayı başarı belgesi vererek 
onurlandırdık. (Fotoğraf: 4)

n Mevlana Değişim Programı 
bünyesinde ders ve seminer ver-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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mek üzere Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Elmira Huribaeva hocamızı 3 ay 
süre ile Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi’ne gönderdik. Elmira 
Huribaeva ve Durdu Yücel hoca-
larımızı uğurlarken Kırgız gele-
nekleri çerçevesinde veda yemeği 
verdik.
n Öğr. Gör. Durdu Yücel hoca-

mızın aramızdan ayrılmasıyla bo-
şalan kadroya Öğr. Gör. Serdar Da-
ğıstan hocamızı davet ederek, yeni 
görevine başlattık.
n Türk Dünyası Araştırmaları 

ve Kültür Merkezi bünyesinde Tür-
kiye Türkçesi sertifika kurslarını 
başlattık. Öğr. Gör. Hamza Özaydın 
ve Öğr. Gör. Serdar Dağıstan hafta-
nın belirli günlerinde Türkçe öğren-
mek isteyen kursiyerlere Türkiye 
Türkçesi’ni öğreterek “Dilde, Fi-
kirde, İşte Birlik” ülküsüne bir neb-
ze olsun katkıda bulunmanın guru-
runu yaşatacaklar. (Fotoğraf: 5)
n Kırgızistan’da her yıl kutla-

nan 23 Şubat Erkekler Bayramı 
münasebetiyle kültür merkezinde 
küçük bir toplantı gerçekleştirdik. 
Enstitümüzün bayan çalışanları, 
Erkekler Günü münasebetiyle er-
kek personelimizin bayramlarını 
kutladılar. (Fotoğraf: 6)

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi
n Lisemiz rehberlik öğretme-

ni Mehri Hasanova’nın babası, 
07.02.2014 tarihinde Allah’ın rah-
metine kavuşmuştur. Öğretmeni-
mize, ailesine ve sevenlerine baş 
sağlığı diliyoruz.
n 12-17 Şubat 2014 tarihlerini 

kapsayan altı günlük bir dinlenme 
tatili geçiren birinci sınıflarımız, 
18.02.2014 Salı günü eğitim-öğre-
timlerine başladılar.
n Rus desteğindeki Ermeni-

lerin Hocalı da yaptığı soykırı-
mın 22. yıldönümü münasebetiyle 
25.02.2014 Salı günü, okulumuz 
salonunda, misafirler, veliler, öğ-
renciler ve öğretmenlerin katılımıy-
la yoğun programlı bir anma töreni 
gerçekleştirildi. Programa katılan 
gazeteci ve Türkolog Rehber Be-
şiroğlu, bizzat yaşadığı Hocalı 
Soykırımı’nı anlattı. (Fotoğraf: 7)
n Bir grup mezun öğrencimiz, 

okulumuzu ziyaret ederek, kendi-
lerini yetiştirip üniversiteye yer-
leşmelerini sağlayan okul idaresi 
ve öğretmenlerine şükranlarını arz 
ettiler. (Fotoğraf: 8)
n Okul Müdürümüz Ali Dev-

rim, 21.02.2014 tarihinde 6. sınıf 
öğrencimiz Ayan Memmedli’nin 

piyano dalında yurt dışında kazan-
dığı başarılar bağlamında İçtimai 
TV’deki canlı yayına katılarak, 
okulumuzdaki sosyal ve kültürel 
çalışmalar hakkında açıklamalarda 
bulundu. (Fotoğraf: 9)
n Tebiet Elmleri İctimai Bir-

liği ve Genclerin Menevi İnkişafi 
İctimai Birliği adına 13.02.2014 
tarihinde okulumuza gelen biyolog 
Rövşen Elekberov başkanlığında-
ki uzmanlar tarafından 9. sınıflara, 
“Çevre Problemleri ve Biyo-tek-
noloji” konulu bir seminer verildi. 
(Fotoğraf: 10)
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Azerbaycan Devlet İktisat
Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi
Bakü / Azerbaycan
n 26 Şubat 1992’de Azerbaycan 

Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ 
bölgesindeki Hocalı kasabasında 
yaşayan Türklerin, Er-
meniler tarafından toplu 
şekilde soykırıma uğra-
tılmasının 22. yıldönü-
mü münasebetiyle Hocalı 
Soykırımı’nı anma prog-
ramı düzenledik. Fakülte 
öğrencilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği program, De-
kanımız Prof. Dr. Eyyüp 
Aktepe’nin soykırımla 
ilgili genel bir bakış orta-
ya koyduğu konuşmayla 
başladı. Sakarya Üniversitesi öğ-
retim üyelerinden tarihçi Prof. Dr. 
Abubekir Sofuoğlu’nun Batı ve 
Doğu ekseninde Türklerin yaşadı-
ğı kıyımlarla ilgili yaklaşımlarını 
değerlendiren konuşmasından son-
ra Hocalı Soykırımıyla ilgili TRT 
tarafından hazırlanan bir belgesel 
gösterildi. (Fotoğraf: 11-12)
n Fakültemizde her ay uygu-

lama tecrübesi ve sektörel değer-
lendirme bağlamında öğrencilerin 
bilgilerini kontrol ederek uygulama 
örneklerini görmelerini sağlamak 
amacıyla, davet edilen alanında ba-
şarılı bir konuğa konferans verdiril-
mektedir. Bu ayki konuğumuz Dr. 
İlkin Manafov’un “Uygulamada 
Pazarlama” konulu konferansına 
katılan öğrencilerimiz, konferansçı-

ya sordukları sorular 
ve ortaya koydukları 
görüşlerle yüksek bir 
başarı örneği sergile-
diler. (Fotoğraf: 13)
n Üniversitemiz-

de her yıl öğretim 
üyeleri arasında ge-
leneksel olarak ger-
çekleştirilen satranç 
ve dama yarışması 
yapıldı. Fakültemi-
zi satranç yarışma-

sında temsil eden Dr. Oktay Guli-
yev,  Dr. Kadir Bayramlı ve Aysel 
Mirzayeva’dan oluşan takımımız 
birincilik ve ikincilikler elde etti. 
Satrançta üniversite birinciliğini 
fakülte hocalarımızdan Dr. Oktay 
Guliyev kazandı. Dama da ise yine 
takım lideri Oktay Guliyev, Kadir 
Bayramlı ve Rana Gurbanova ile 
yarıştık. Oktay Guliyev bu yarışta 

da fakültemize ikincilik kazandırdı.   
(Fotoğraf: 14)
n Üniversitemizde Türk Dün-

yası İşletme Fakültesi öğretim üye-
lerinden oluşan İktisat ve İşletme 
Bölümü kuruldu ve bölüm başkanı 
seçim süreci tamamlanarak her bir 
bölüm ve bölüm başkanının seçimi 
sürecinde geleneksel olarak yapılan 
sunum, fakültemizde de gerçekleş-
tirildi.

Sunuma, Rektör Yardımcıları-
mız Prof. Dr. Damet Bağırov, Prof. 
Dr. Evez Bayramov, Elçin Aliyev 
ve Doç. Dr. Şahin Bayramov yanı 
sıra İnsan Kaynakları Şube Müdürü 
Nizami Kahramanov ve Rektörlük 
makamını temsilen birçok yetkili 
katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Damet Ba-
ğırov, Azerbaycan’da eğitimle ilgili 
yenilikleri dile getirip, özellikle 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin 
bu sürece uyumunun gerekliliğini 
vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Evez Bayramov ise, eğitim konu-
sundaki yeni reformlarla eğitim 
sistemimizin Avrupa uygulamaları-
na uyumu bağlamında çalışmaların 
hızla devam ettiğini, Azerbaycan 
Devlet İktisat Üniversitesi’nin de 
bu doğrultuda bir bütünlük içerisin-
de çalışmalarda yer aldığını ifade 
etti. 

Rektör Yardımcısı Elçin Ali-
yev de Azerbaycan’da, dünyanın 
birçok ülkesinden öğrencilerin bu-
lunduğunu ve bu öğrencilerden bir 
kısmının da üniversitemizde eğitim 
gördüğünü belirtti. Yabancı öğren-
ci profilinin çoğunluğunu Türkiye 
vatandaşlarının oluşturduğunu vur-
gulayan rektör yardımcısı, bu öğ-
rencilerin üniversiteye uyumunda 
Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin 
rolünün öneminden dikkat çekti.

Üniversitemizde uluslararası 
ilişkilerden sorumlu Rektör Yar-
dımcısı Dos. Dr. Şahin Bayramov 
ise üniversitemizin, uluslararası 
alanda faaliyet gösteren üniversi-
teler içerisinde her geçen gün daha 
da tanınarak çekim merkezi haline 
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geldiğini söyledi. Özellikle üniver-
sitemizin Avrupa ve dünyada uy-
gulanan programlarda (TEMPUS, 
MEVLANA vb.) aktif rol alması 
ve bu doğrultuda öncü üniversiteler 
arasında yer alması, bizim için se-
vindiricidir dedi. Bayramov, Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi’nin de 
bu çalışmalarda büyük katkılarının 
olacağını ifade ederek, bölümü ve 
bölüm başkanını tebrik etti. 

Yapılan konuşmaların ardın-
dan söz alan Fakülte Dekanımız 
Prof. Dr. Eyyup Aktepe, özellikle 
Rektörümüz Prof. Dr. Şemsettin 
Hacıyev’in ve üniversite yöneti-
minin Fakülteye verdiği önemi 
ve desteği vurgulayarak, eğitim 
reformlarının uygulanması süre-
cinde, Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın eğitim konusundaki tec-
rübesi ve birikimi ile destek için 
hazır bulunduğunu söyledi.

Son olarak Bölüm Başkanımız 
Dr. Geray Musayev, başta Üniver-
site Rektörümüz Prof. Dr. Şem-
settin Hacıyev olmak üzere bütün 
rektörlük makamına güven ve des-
teklerinden dolayı teşekkür ede-
rek ülkemizde ve üniversitemizde 
gerçekleşen eğitim reformlarının 
öneminden bahsetti ve bu sürecin 
eğitim kalitesindeki artışa büyük 
katkı sağlayacağını belirtti. Bu re-
formların bir temel oluşturduğunu 
ve daha sonra Avrupa eğitim sis-
teminde yapılacak yenilikleri eş 
zamanlı olarak ülkemizde de uygu-
layabilmemize olanak sağladığını 
vurgulayan Musayev, Rektörümüz 
Prof. Dr. Şemsettin Hacıyev önder-

liğinde yapılan çalışmalarda, İktisat 
ve İşletme Bölümü’nün aktif olarak 
yer alacağının sözünü verdi. (Fo-
toğraf: 15)

Süleymaniye Kürsüsü 
n 1 Şubat 2014 Cumartesi günü 

Turan Kültür Merkezi Süleymani-
ye Kürsümüzde, araştırmacı yazar 
Semih Çelik, Türk müziğinin çok 
sevilen sanatçısı Barış Manço’nun 
sonsuzluğa yürüyüşünün 15. yıldö-
nümü münasebetiyle “Türk Dün-
yası ve Barış Manço” başlıklı bir 
konferans verdi. (Fotoğraf: 16)

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan üstad sanatçı Bozkurt İlham 
Gencer, Barış Manço’nun Türk 
müziğini ve Türklüğü, dünyanın 
75 ülkesinde layıkıyla temsil etmiş 
çok kıymetli bir talebesi olduğunu 
ve her zaman hürmetle anılması ge-
rektiğini söyledi.

Sözlerine, Barış Manço’nun 
Allah’ın Türk Milleti’ne son yüz-
yılda müzik alanında bahşettiği bir 
lider olduğunu ifade ederek başla-
yan Çelik, bunun hiç de abartılı bir 
vasıflandırma olmadığını anlamak 
için Manço’nun milleti için yapmış 
olduklarına bakmanın kâfi olacağı-
nı söyledi.

Çelik, Manço’nun, TRT’ye yap-
tığı “Yediden Yetmişyediye” prog-
ramıyla, Türkiye ve dünyanın dört 
bir yanına gidip, sevgi ve barış el-
çisi olarak ulaştığı insanların gön-
lünde manevi fetihler gerçekleş-
tirdiğini, bu kazanımın milletimiz 
için önemini görmemiz gerektiğini 
belirtti.

Çelik, Türk Dünyası’nın çağ-
daş devlet adamlarının iltifatlarına 
mazhar olmuş Manço’nun, yaşar-
ken ve aramızdan ayrıldıktan sonra 
aldığı en büyük ödülün, milyonlar-
ca insanın, şahsına, sanatına sevgi 
ve saygısı olduğunu vurgulayarak  
konferansını noktaladı.
n 8 Şubat 2014 Cumartesi günü 

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye 
Kürsümüzde İ.Ü. Edebiyat Fakül-
tesi Araş. Gör. Kürşat Yıldırım, 
“Doğu İpek Yolunda Seyahat” baş-
lığı altında bir konuşma yaptı.

Yıldırım, Doğu İpek Yolu’nun 
büyük ölçüde, Çin egemenliği al-
tında kalan Doğu Türkistan top-
rakları üzerinde olduğunu, her ne 
kadar konferansına böyle bir başlık 
koysa da, İpek Yolu tabirini pek de 
doğru bulmadığını, bu yolda, sa-
dece ipek değil, daha başka birçok 
ticarî malın taşındığını; İpek Yolu 
kavramının Çin’in değerini yücel-
tirken, hem bu yolun işleyişini ve 
güvenliğini sağlayan hem de bu 
yolda taşınan malların büyük bir 
bölümünü üreten Türklerin adının 
anılmadığına dikkat çekerek sözle-
rine başladı.

Eşiyle birlikte, bugünkü Çin’in 
Henan Bölgesi içinde kalan tarihî 
olan Loyang şehrinden başlayıp Şi-
yan, Donhuang, Kumul, Ara Turk, 
Barkol, Urumçi, Turfan, Toksun, 
Kuça, Kaşgar, Yarkent, Hoten, 
Keriye, Çarçen, Çarkılık, Korla, 
Urumçi güzergâhında bir ay bo-
yunca 17.000 km yol katettiklerini 
belirten Yıldırım, böylece, ataları-
mızın binlerce yıldır yaşadıkları bu 
yerlerde meydana getirdikleri pek 
çok eserin varlığına tanık oldukları-
nı söyledi. Yıldırım, Türk tarihinin 

Fotoğraf: 15

Fotoğraf: 16
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somut delilleri olan bu eserlerin, 
doğal tahripler bir yana, yüzyıllar-
ca inanç yobazları, rejim bağnazları 
ve Türk düşmanları marifetiyle yok 
edildiğini / edilmekte olduğunu 
görmenin, bir tarihçi olarak kendi-
sini çok endişelendirdiğini söyledi.

Bildiklerini gördükleriyle teyit 
ettiklerini belirten Yıldırım, Türk-
lerin göçebe olduğunu söylemenin 
gerçeği yansıtmadığını, Türklerin 
göçtüklerinin doğru olduğunu, fa-
kat bu göçlerin devam ettiği bin-
yıllar sürecinde kurup yerleştikleri 
yüzlerce şehirde dünya bilimine, 
teknolojisine ve medeniyetine bü-
yük katkılar yaptıklarını vurgula-
yarak konuşmasını tamamladı. (Fo-
toğraf: 17)
n 15 Şubat 2014 Cumartesi 

günü, Antarktika Kutup Bilimsel 
Araştırmalar Merkezi / TAKBAM 
Başkanı Mehmet Ali Türkel, Do-
kuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Orhan Dede Polat 
ve İstanbul Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik 
Turan Kültür Merkezi Süleymani-
ye Kürsümüzde “Antarktika’ya 1. 
Türk Bilim Seferi”  başlıklı bir kon-
ferans verdiler. (Fotoğraf: 18)

Konferansın açış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Emin Özbaş; bi-
lime, bilimsel çalışmaların yön ver-
diğini, ilim adamlarının araştırma-
larını, kendi kültürünü ifade eden 
millî dille adlandırdıklarını, bilim 
tarihine adınızı yazdırabilmeniz 
için, çalışmalarınızın millî eksenli 
olmasının çok önemi olduğunu, bu 
bağlamda Türk bilim adamlarının, 
dünyanın doğal arşivi Antaktika’da 
attıkları her adımın desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı.

TAKBAM Başkanı Mehmet Ali 
Türkel, kendilerinin Türkiye’de bir 
ilki gerçekleştirdiklerini, daha bir-
kaç yıl öncesine kadar sanal arama 
motorlarında Antarktika kavramını 
Türk adıyla aradığımız zaman sıfır 
sonuç aldığımız gerçeği göz önün-
de tutulduğunda, bugünkü aşama-
nın daha da bir önem kazandığını 
kabul etmemiz gerektiğini belirtti.

Bir jeofizikçi olarak, gitmeyi 
son derece arzu ettiği Antaktika’yla 
ilgili araştırmalara başladığı zaman, 
bu konuda Türk bilim toplumunda 
ve Türk kaynakçasında bir farkın-
dalık göremediğini belirten Doç. 
Dr. Orhan Dede Polat, uluslarara-
sı formaliteleri aşmasını sağlayan 
TAKBAM’ın çizdiği yol haritasıyla 
gerçekleştirdiği bu bilim gezisinin, 
kendisi ve sonuçlarının Türk bilim 
hanesine yazılması açısından çok 
önemli olduğunu belirtti. Üniver-
sitesinden götürdüğü cihazla çok 
miktarda deprem kaydı gerçekleş-
tirdiğini belirten Polat, net ölçüme 
uygun sakinlikteki Antarktika’da 
elde ettiği bu verilerin, deprem ül-
kesi Türkiye için çok önemli oldu-
ğunu söyledi.

TAKBAM’ın ve İstanbul 
Üniversitesi’nin desteğiyle gerçek-
leştirdiği bu gezinin, Antaktika’nın 
yaz mevsiminde olmasının, karla-
rın ve buzulların erimesiyle az da 
olsa ortaya çıkan kara parçalarında 
jeolojik yapı ve doğal yaşantıyı in-
celeme imkânı sağladığını söyleyen 
Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik, getirdi-
ği verileri incelenmek üzere Türk 
devlet üniversitelerine gönderdik-
lerini, gelen sonuçların TAKBAM 
vasıtasıyla yayınlanacağını ve 
Antaktika’yla ilgili merkezlere de 

ulaştırılacağını belitti. 
Türkiye’nin yeni başladığı An-

tarktika araştırmalarında, dünyanın 
diğer ülkelerinin, sayıları yüzleri, 
binleri bulan personel barındıran 
üsler kurarak, büyük mesafe kat 
ettiklerini belirten konuşmacılar, 
TAKBAM’ın, Bulgaristan misyo-
nu çatısı altında ve Bulgaristan’ın 
Antarktika’da kurduğu üste yürüt-
tüğü bu araştırmaları, Türkiye adı-
na kuracakları üslerde ve daha çok 
bilim adamını bu alanda istihdam 
ederek yürütmeyi planladığını, bu 
yöndeki her türlü çalışmayı destek-
lediğini ve her türlü iyi niyetli gi-
rişime açık olduğunu ifade ederek, 
bu çalışmaların milletimize uzun 
vadede büyük getirisi olacağına 
işaret ettiler.
n 22 Şubat 2014 Cumartesi günü 

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye 
Kürsümüzde “Kuzey Irak Petrolleri 
ve Türkmenler” konusunu ele aldık. 
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği 
Onursal Başkanı Dr. Nefi Demirci 
ve Irak Türklerinin haklarının ulus-
lararası düzeyde duyurulması ve 
savunulmasında önemli faaliyetleri 
olan Dr. Cüneyt Mengü’nün ko-
nuşmacı olarak katıldıkları konfe-
ransta, Mengü’nün bu haftanın ba-
şında yayımladığı Kerkük ve Türk 
Sevdalısı Nefi Demirci adlı kitabı-
nın tanıtımı da yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Ramazan Taşdur-
maz, Türk Dünyası’nın meselele-
riyle ilgili veri ortaya koyma işinin 
değişik toplantılarda yeterince ya-
pıldığını belirterek, bu problem-
lerin nasıl çözüleceği hususunda 
öneri ve programların ortaya kon-
masının önemine dikkat çekti.

Fotoğraf: 18

Fotoğraf: 17
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Dr. Nefi Demirci, Irak Türkle-
rinin mücadelesine başladığından 
beri kendisine yüzlerce plâket, te-
şekkür, takdir verildiğini, bunların 
kendisi için değerli olduğunu, fakat 
sağlığında kendi adıyla, şahsında 
Irak Türkleri’nin davasını da anla-
tan bir kitap yazılmasının kendisi 
ve ailesi adına büyük bir onur mut-
luluk olduğunu belirterek, Dr. Cü-
neyt Mengü’ye şükranlarını ifade 
etti. (Fotoğraf: 19)

Konuşmasında, Kürtlerin li-
deri Molla Mustafa Barzani’nin 
1967’de İsrail ile işbirliği yapma-
sıyla başlayıp bugüne kadar Ku-
zey Irak’ta oynanan oyunlar ve 
Türkmenlerin bu oyunlar sonucu 
günden güne uğradıkları zulüm ve 
mağduriyetleri ele alan Mengü, bu 
hususta bir hayli aydınlatıcı bilgi 
verdi. Mengü, aşağı yukarı yarım 
asırdır Türkmenlerin haklarını Irak, 
Türkiye, Avrupa, ABD’de her tür-
lü toplantı ve makamlar karşısında 
dile getirip, savunup çözüm aradık-
larını, fakat günü kurtarmak adına 
kendilerine tanınan geçici haklar 
dışında, kalıcı bir konum / kimlik 
elde edemediklerini söyledi. Bu-
nun temelinde, Türkmenlerin kendi 

içlerinde birlik sağlayamamış ol-
maları / sağlamalarına her zaman 
engel olunmasının yanı sıra, hakla-
rının korunması hususunda çok gü-
vendikleri Türkiye hükumetlerinin 
izlediği yanlış politikaların olduğu-
nu belirten Mengü, haklarını elde 
etmek için her türlü mücadeleye 
devam edeceklerini ifade etti. Dr. 
Cüneyt Mengü, konferans sonunda 
tanıtımı yapılan kitabını imzaladı.

Orman Mühendisleri Odasına
Ziyaret
İstanbul Orman Mühendisleri 

Odası Başkanlığı’na seçilen kıy-
metli kardeşimiz Orman Mühendisi 
Yüksel Yüksel nezdinde, oda yöne-
timine tebrik ziyaretinde bulunduk.  
Vakıf Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan, Genel Müdürümüz Saa-
det Pınar Yıldırım, Eğitim Kültür 
Müdürümüz Metin Köse, Yönetim 
Kurulu üyelerimizden Hüseyin Ta-
vukçu, Genel Yayın Yöneticimiz 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış, Türkan 
Ulutan ve aksakallarımız Ali Sırtlı, 
Nefi Demirci, Cahit Saraylı’dan 
oluşan heyetimizle yaptığımız ziya-
ret samimi bir ortamda gerçekleşti. 
Başta kıymetli kardeşimiz Yüksel 

Yüksel olmak üzere, tüm kadrosu 
ile yönetime başarılar diliyoruz. 
(Fotoğraf: 20)

Ziyaretçilerimiz
n Kıymetli dostumuz Emekli 

Albay Ali Güngör Öngören, Vak-
fımıza bir nezaket ziyaretinde bu-
lunup, Başkanımızla, Vakfımızın 
çalışmaları, cennet mekan hocamı-
zın hatıraları üzerine sohbet ettiler.  
(Fotoğraf: 21)

n Gazi Üniversitesi’nden hoca-
mız, gönül dostumuz Prof. Dr. Ha-
yati Beşirli, Vakfımızı ziyaret edip 
çeşitli konular üzerinde fikir alışve-
rişinde bulundular. (Fotoğraf: 22)

n Azerbaycanlı gazeteci yazar 
Rehber Beşiroğlu Vakfımızı ziya-
ret etti. Kendisiyle bizzat yaşadı-
ğı ve dünyaya duyurduğu Hocalı 
Soykırımı’yla ilgili bir söyleşi yap-
tık. (Fotoğraf: 23)

Fotoğraf: 19

Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 21

Fotoğraf: 22

Fotoğraf: 23
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n Kazakistan’ın Çimkent Eya-
leti’ndeki hastahanelerde çalışan ve 
Ankara’da iki hafta Türk doktorla-
rının yanında farklı alanlarda uygu-
lamalı eğitim alan 8 kişilik doktor 
grubu, Kentav şehir hastanesi anes-
tezi uzmanı Dr. Erjan Cumaşov 
başkanlığında Vakfımızı ziyaret et-
tiler. (Fotoğraf: 24)
n Orman Mühendisleri Oda-

sı İstanbul Şubesi Başkanı Yük-
sel Yüksel, Kanlıca Orman 
İşletmesi’nden Ali Osman Torun, 
İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü’nden Ziraat Mü-
hendisi İsmet Okay Yıldırım ve 
Veteriner Hekim Şafak Tandoğan, 
Vakfımızı ziyaret edip, çalışmala-
rımızla ilgili fikir alışverişinde bu-
lundular. (Fotoğraf: 25)
n Vakfımızın emektarı Turan 

Yazgan Hocamızın şöförü, 20 yıl 
boyunca, ailemizin bir ferdi olarak 
her türlü vazifeyi büyük bir özve-
riyle yerine getiren, hizmette sınır 
tanımayan, Muzaffer Aşçı ağabeyi-
mizi emekli ettik. 

Kendisine Vakfımıza yapmış 
olduğu hizmetleri için teşekkür edi-
yoruz. (Fotoğraf: 26)

Sosyal Bilimler Akademisi
Vakıf olarak; üniversite ve si-

yasi partilerin düzenledikleri siya-
set akademileri ile günlük siyasete 
yönlendirilen idealist ama bilgi ve 
tecrübe açısından gelişmeye ihtiya-
cı olan üniversite öğrencilerini sos-
yal bilimlerle yeniden tanıştırmak, 
onları sosyal bilimlere ısındırmak, 
onlara çok disiplinli bir bakış açısı 
kazandırmak, ileride bu alanda ça-
lışmalar yürüteceğine inandığımız 
gençleri birbirleriyle tanıştırıp güç-
lü bağlar kurmalarına ve işbirliği 
içerisinde çalışmalar yürütmelerine 

aracı olmak ve bunu yaparken de 
millî sosyal bilimler perspektifini 
öğrencilere sunmak amacıyla Bi-
rinci Türk Dünyası Sosyal Bilim-
ler Akademisi düzenlenmiştir.

Vefatının 100. yılı münasebe-
tiyle İsmail Gaspıralı’ya atfedilen 
programımız üç modülde, toplam 
dokuz sosyal bilim disiplininden on 
sekiz akademisyenin 14 Şubat - 12 
Nisan tarihleri arasında vereceği 
derslerle gerçekleştirilmektedir.

Akademimizin ders zili 14 Şu-
bat tarihinde Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Akış’ın “Türk Dilinin Kökeni, Ge-
lişim Evreleri, Özellikleri ve Milli 
Bir Dil Anlayışı Üzerine” verdiği 
dersle çaldı. 

15 Şubat tarihinde Prof. Dr. 
Vahit Türk’ün “Dilin Önemi ve 
Güncel Sorunları Üzerine”, 21 
Şubat tarihinde Prof. Dr. Gülçin 
Çandarlıoğlu’nun “Tarih Metodu 
ve Türk Tarihine Bakış Açısı Üzeri-
ne” ve 22 Şubat tarihinde Prof. Dr. 
Abdulkadir Donuk’un “Milli Bir 
Tarih Anlayışı ve Tarih Biliminin 
Güncel Sorunları Üzerine” verdiği 
derslerle devam etti. (Fotoğraf: 27-
28)
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