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Yaz dönemi olması sebebiyle gerek 
eğitim öğretim gerekse kültür faali-
yetlerimize kısa bir ara vermiş bulunu-
yoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde 
faaliyetlerimizi sizlerle paylaşacağız.

İftar Yemeği
Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu ho-

camız, vakıf merkezimizde, öğrenci-
leri ve vakıf çalışanlarına bir iftar 
yemeği verdi. Hocamızın, pek çoğu 
Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın kıy-
metli akademisyenleri olan öğrencileri 
ile vakfımız çalışanlarını kaynaştır-
mak, tanıştırmak amacı ile düzenle-
miş olduğu yemek samimi bir aile 
ortamında gerçekleşti. Hocamıza bu 
nazik davetleri için teşekkür ediyoruz. 
(Fotoğraf: 1)

Bayramlaşma
Vakfımızın geleneksel bayramlaşma 

merasimi, pek çok kurum ve kuruluşta 
bayramlaşma merasimi olmasına rağ-
men, yoğun katılım ile 29 Temmuz 
Salı günü yapıldı. Çok samimi bir or-
tamda gönül dostlarımızın birbiriyle 
bayramlaşma imkanı bulduğu, buluş-
tuğu vakıf merkezimizde tam bir bay-
ram havası vardı. Cennet mekan Turan 
Atamız başta olmak üzere, vakfımız 
camiasından ebediyete intikal eden bü-
yüklerimizi dualarla andık. Geleneksel 
kurufasulye-pilav ikramımızdan sonra 
bir gurup gönül dostumuzla birlikte 
hocamızın kabrini ziyaret ettik. Gele-
nekler, gönül dostlarının katılımı ve 
desteği ile yaşar. Bu güzel geleneğimiz 

yaşatılmasında katkısı olan herkese te-
şekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 2)

Acı Kaybımız
Vakfımızın aksakallarından kıy-

metli büyüğümüz Sami Yavrucuk 
ağabeyimizi ebediyete uğurladık. Sami 
Ağabeyimiz, seni çok arayacağız, çok 
özleyeceğiz. Maalesef etkinliklerimiz-
de yerin boş olacak. Ruhun şad, meka-
nın cennet olsun.

Kıbrıs Barış Harekatı
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40. yıl-

dönümü münasebetiyle İstanbul’da dü-
zenlenen kutlamalara Vakfımız adına 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akış katıldı. 
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ta-
rafından Taksim Atatürk Anıtı’nda dü-
zenlenen törene Başkonsolos Servet 
Dorak, başkonsolosluk personeli, İs-
tanbul’da faaliyet gösteren çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kıb-
rıs gazileri ve halk katıldı. Saygı du-
ruşu ve istiklal marşının okunmasının 

ardından Atatürk Anıtı’na çelenkler 
konuldu. Program, başkonsolos Servet 
Dorak’ın konuşmasıyla son buldu. 
Sayın Dorak, Kıbrıs Türk halkının 
bağrından çıkan kahraman Kıbrıs 
Türk Mücahidi’nin, Türk Silahlı Kuv-
vetleri’yle omuz omuza savaşarak ger-
çekleştirdikleri 20 Temmuz 1974 Mutlu 
Barış Harekatı’nın 40. yıldönümünü bu 
yıl da büyük bir coşku ve gururla kut-
ladıklarını ifade etti.  (Fotoğraf: 3)

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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