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İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Kırgız - Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Celalabad/Kırgızistan
* Final ve bütünleme sınavla-

rımızı da başarıyla tamamlayarak 
2013-2014 eğitim-öğretim yılının so-
nuna gelmiş bulunmaktayız. Sınav-
ların bitmesi ile Kırgızistan ve Türk 
Dünyası’nın farklı ülkelerinden gelen 
öğrencilerimiz ve hocalarımız tatile 
başlamış oldular. 

* 2013-2014 öğretim yılı Türk 
Dünyası Kırgız Türk Prof. Dr. Turan 
Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Dünyası Fakülteleri’nde öğre-
nim gören son sınıf öğrencilerimiz 
için Calal-Abad Büyük Barpı Tiyatro 
Salonu’nda muhteşem bir mezuniyet 
töreni düzenledik.

* Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Kantörö Şaripoviç Toktomamatov- 
un konuşmasıyla başlayan mezuniyet 
töreni (Fotoğraf: 1), Enstitü Müdü-
rümüz ve İşletme Fakültesi Dekanı-
mız  Doç. Dr. İbrahim Kaynar’ın ko-
nuşmasıyla devam etti. Rektörümüz 
konuşmasında Kırgız-Türk kardeşli-
ğinin artarak devam etmesi mesajını 
verdi. 

* Mezun olmaya hak kazanan ve 
dereceye giren öğrencilerimizin be-
ratları rektörümüz  Prof. Dr. Kantörö 
Şaripoviç Toktomamatov ve enstitü 
müdürümüz İbrahim Kaynar tarafın-
dan takdim edildi. (Fotoğraf: 2) 

* Türk Dünyası Araştırmaları ve 
Kültür Merkezi tarafından düzen-
lenen mezuniyet töreni, Türk Dün-
yasının farklı bölgelerine ait halk 
oyunları ve müzik şöleni ile devam 
etti. Mezuniyet Törenini izleyenle-
rin ayakta alkışladığı program yerel 
kanallarda da gösterilerek büyük 
beğeni topladı.

* Fakültelerimiz bölümlerinin yıl 
sonu değerlendirme toplantısı Doç. 
Dr. İbrahim Kaynar başkanlığında 
yapıldı.

2013-2014 Eğitim öğretim yı-
lının başarı ile tamamlanmasına 
emeği geçen kıymetli hocalarımız 
ve öğrencilerimizle tüm çalışanları-
mıza teşekkür ediyoruz. 

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İşletme
 Fakültesi
Bakü/Azerbaycan 
* 2013-2014 eğitim öğretim yı-

lını başarılı bir şekilde tamamladık.  
Daha önceden planlandığı şekilde  
gerçekleştirilen final ve bütünleme 
sınavlarının ardından tek ders sınav-
ları yapıldı. Ve öğrencilerimiz, tez 
savunmalarını da yaparak mezun ol-
mayı hakettiler. (Fotoğraf: 3) 

Düzenlemiş olduğumuz mezu-
niyet töreni, her iki ülkenin İstiklal 
Marşlarının okunması ile başladı. 
Dekanımız Prof. D. Eyyüp Aktepe,  
yapmış olduğu açılış konuşmasında, 
fakültemizin  öneminden bahsede-
rek, öğrencilerimizin başarılarından 
gururla bahsetti. 

Azerbaycan Devlet İktisat Üni-
versitesi Rektör yardımcısı Prof. 
Dr. Saadet Kandilova da, eğitimdeki 
yenilikler ve gelinen durumu değer-
lendirerek, Türk Dünyası İşletme 
Fakültesi’nin ayrıcalıklı bir fakülte 
olduğunu, Azerbaycan Devlet İkti-
sat Üniversitesi’ne de katkıda bu-
lunduğunu ifade etti.

Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı adına söz alan Prof. Dr. İsmail 
Tatlıoğlu,  Turan hocamızı rahmetle 
andıktan sonra, Genel Başkanımız 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Közhan Yazgan’ın mesajını ileterek 
başladığı konuşmasında, küreselle-
şen dünya ve eğitimdeki yeniliklerle  
ilgili görüşlerini bildirerek mezun 
olacak öğrencileri ve bu öğrencile-
rin yetişmesinde katkısı olan öğre-
tim görevlilerini tebrik etti.  

Daha sonra kürsüye gelen TÜ-
SİAB başkanı Yavuz ve ATİB baş-
kan yardımcısı Sami Acarözmen 
(Fotoğraf: 4) de fakültenin kaliteli 
bir eğitimle büyük başarılara imza 
attığını ve bundan sonra da devam 
edeceğine inandıklarını belirtti. 

Azerbaycan Devlet İktisat Üni-
versitesi’nde düzenlenen mezuniyet 
törenine ise, üniversitenin bütün fa-
külteleri katıldı. 

Rektörümüz sayın Prof. Dr. Ada-
let Muradov yapmış olduğu açılış 
konuşmasında, Azerbaycan Devlet 
İktisat Üniversitesi’nin ülkemizdeki 
eğitim sisteminde gerçekleşen, ye-
nilikleri uygulama ve sürece katkıda 
bulunma konusunda başarılı yol iz-
lediğini ve bunun da eğitim kalitesi-
ne yansıyacağının altını çizdi. 

Açılış konuşmasının ardından 
öğrencilerimizin hazırladığı sunum 
ve gösteriler büyük beğeni ile izlen-

di. Temsili diploma için, sahneye ilk 
çağrılan fakültemiz mezunları oldu. 
Fakültemiz birincisi, Keniş Gara- 
yev’e ödülü takdim edildi. 

Türk Dünyası İşletme Fakülte-
si’nin öğretim görevlilerinin de kat-
kılarıyla gerçekleştirilen program 
konuklar tarafından da beğeniyle 
karşılandı. 

Mezun olan öğrencilerimizi bir 
kez daha kutluyor, emeği geçen ho-
calarımıza teşekkürlerimizi sunuyo-
ruz. 

Prof. Dr. Turan Yazgan 
Anadolu Lisesi 
Mezuniyet Töreni
Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu 

Lisesi mezuniyet töreni 5 Haziran 
2014 günü, Eğirdir Belediyesi Dü-
ğün Salonu’nda gerçekleştirildi. 20. 
Türk Dünyası Çocuk Şölenimiz mü-
nasebetiyle Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan’ın katılamadığı progra-
ma, vakfımız adına Prof. Dr. Metin 
Karaörs hocamız katıldı. (Fotoğraf: 
5) Törende, İstiklal Marşı’nın okun-
ması ve saygı duruşunun ardından 
okul müdür vekilimiz Musa Mutlu 
açılış konuşmasını yaptılar. Okul 

birinci Gülsüm Okudan’ın mezun-
lar adına yaptığı konuşmasının ar-
dından Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Adına kürsüye gelen Karaörs 
hocamız, vakfımızı tanıtan konuş-
masının ardından öğrencilerimizi 
ve öğretmenlerimizi tebrik ederek 
başarılar diledi. 

Programda hem Okul birincisi 
ve Turan Yazgan adına düzenlenen 
Kompozisyon Yarışması’nda birinci 
olan Gülsüm Okudan, Turan Yazgan 
Kompozisyon Yarışması ikincisi 
Nevin Bitiktaş vakfımız tarafından 
altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllen-
dirildi. (Fotoğraf: 6) 

Ayrıca mezun olan tüm öğrenci-
lerimize vakfımızın çeşitli hediyele-
ri takdim edildi.  
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Ziyaretçilerimiz
* Sekel Türkleri’nden ressam  

Julia David vakfımızı ziyaret ede-
rek, Vakıf Genel Başkanımız  Köz-
han Yazgan’la çeşitli konularda 
fikir alışverişinde bulundu. Julia 
David, Sekel Türkleri’nin dünyaya 
özellikle Türkiye’ye tanıtılması ko-
nusunda vakfımızla işbirliği için-
de olma isteklerini dile getirdiler. 
Kendilerine  Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı olarak her türlü des-
teğe hazır olduğumuzu ifade ettik. 
(Fotoğraf: 7) 

* İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Ta-
rih Bölümü’nün davetlisi olarak 
Kazakistan’dan gelen yüksek lisans 
ve doktora öğrencileri vakfımızı 
ziyaret ederek, çalışmalarımız hak-
kında bilgi aldılar. Çok sıcak bir or-
tamda, çeşitli konular üzerinde fikir 
alışverişinde bulunduğumuz genç 
akademisyen adaylarına başarılar 
diliyoruz. (Fotoğraf: 8) 

* Abakan’dan Dorin Slava 
eşi ve oğlu ile birlikte vakfımızı 
ziyaret etti. Kendisi 1996  yılın-
da vakfımızın Şehzade Mehmet 
Medresesi’nde düzenlemiş oldu-
ğu Türkiye Türkçesi Kurslarına 

katılmış 3 ay  süreyle konuğumuz 
olmuş. Aradan geçen 18 yıl boyun-
ca, ne Türkiye’ye gelmiş, ne de 
Türkiye Türkçesi konuşma imkanı 
bulmuş. Ama bizi ziyaretlerinde, 
Türkiye Türkçesi ile konuştuk. Çok 
güzel anlaştık, kucaklaştık. 

Kendisine Salavat adını verdi-
ğimizi de hatırlattı bize. Nur içinde 
yat Turan Atam, attığın her tohum 
zaman içinde meyvaya dönüşüyor. 

Hakasya’dan gelen kardeşimizin 
bizimle Türkiye’ye Türkçesi ile ko-
nuşarak anlaşması bunun göstergesi 
değil mi? (Fotoğraf: 9) 

*Aksakallarımızdan Sami Yav-
rucuk ağabeyimiz geçirdiği rahat-
sızlıktan sonra, kendini iyi hisseder 
hissetmez vakfımızı ziyaret etti. 

Büyük bir vefa örneği olduğuna 
inandığımız bu davranışı ile, kalbi-
nin vakıf, vakıf diye attığını  bir kez 
daha ispat etti. 

Saygıdeğer büyüğümüze acil şi-
falar diliyor, en kısa zamanda tekrar 
aramızda görmeyi diliyoruz. (Fo-
toğraf: 10) 

*Türk Dünyası Bakü Atatürk Li-
semizin Sosyal Bilgiler öğretmeni  
Hatice Devrim Bakü dönüşü vak-

fımızı ziyaret ettiler. Hiç fedakar-
lıktan kaçınmadan çalışan kıymetli 
öğretmenimize bu nazik ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

* Yine vakfımızın aksakalların-
dan Dr. Sedat Ongan (Fotoğraf: 11)  
ve Kemal Cabioğlu’nu (Fotoğraf: 
12)  da ziyaret ettik. Kendileri vak-
fımızın her türlü faaliyetinde yanı-
mızda olmuş, aidiyet duygusunu 
dorukta yaşayan büyüklerimizden. 

Her iki büyüğümüze de sağlıklı 
uzun ömür dileklerimizi sunuyoruz. 
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