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Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi 
Bakü / AZERBAYCAN

* Fakültemizde, eğitim-öğretim 
15 Eylül itibariyle başladı. Yeni 
eğitim-öğretim yılında öğrencileri-
mize ve kıymetli hocalarımıza ba-
şarılar diliyoruz.

* Fakültemiz hocalarından Ce-
vahir Memmedov, Rektörümüz 
sayın Prof. Dr. Adalet Muradov 
tarafından fakültemize dekan yar-
dımcısı olarak atandı. Kıymetli 
hocamızı tebrik ediyor, başarılar 
diliyoruz.

* Fakültemizde öğrenim hak-
kı kazanan öğrencilerimiz, fakülte 
yönetimimizle tanıştı. Dekan Ve-
kilimiz Yusif Aliyev, Bölüm Baş-
kanımız Fariz Ahmedov, Dekan 
Yardımcımız Cevahir Memmedov 
ve Öğrenci İşleri Daire Başkanımız 
Oktay Guliyev öğrencilerimize fa-
kültemizi tanıttılar. Sorularını ce-
vapladılar. Tanıtım toplantısı öğ-
rencilerimizin ve velilelerimizin 
memnuniyeti ile tamamlandı.

* Fakültemizde eğitim-öğretim 
Türkiye Türkçesi ile yapıldığından, 
birinci sınıflara kaydolan öğrencile-
rimize 15 gün süreyle verilen hız-
landırılmış Türkiye Türkçesi kursla-
rının verimli geçtiğine inanıyoruz. 
(Fotoğraf: 1)

* Sayın Rektörümüz Prof. Dr. 
Adalet Muradov hocamızın him-
metleri, kıymetli dekanımız Prof. 
Dr. Eyyüp Aktepe hocamızın des-
tekleri ile, İşletme Bölümümüze 
Şahin Ekberov, Ebilhan İsayev, 
Metanet Memmedova, Uluslararası 
İlişkiler Bölümümüze ise Araz As-
lanlı, Akil Memmedov olmak üze-

re 5 yeni öğretim görevlisi alındı. 
Dekanımız Sayın Prof. Dr. Eyyüp 
Aktepe, aramıza yeni katılan hoca-
larımızla bir toplantı yaparak ken-
dilerini kutladı, başarı dileklerini 
sundu. (Fotoğraf: 2)

* Geleneksel olarak kutlanmak-
ta olan “Bilim Günü” kutlamaları, 
rektörümüz sayın Prof. Dr. Adalet 
Muradov’un açılış konuşması ile 
başladı. Rektörlük binası, açık ha-
va meydanında düzenlenen törende 
öğretim görevlilerin yanı sıra öğ-
rencilerimiz ve çok sayıda davetli  
hazır bulundu. Sayın rektörümüz 
konuşmasında, öğrencilerimizin 
yüksek puanlarla üniversitemizi 
tercih etmiş olmalarından dolayı 
memnuniyetlerini ifade ederek, 
“gelecekteki kariyerinizi bizim üni-
versitemizi tercih ederek oluştur-

duğunuz için gururluyuz.” dedi. 
Öğrencilerin düzenlediği gösteri-
lerle devam eden program Haydar 
Aliyev Merkezi’ne düzenlenen bir 
gezi ile son buldu.

* Türkiye’de uygulanan Mevla-
na programı çerçevesinde, Anadolu 
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik 
Bölümü’nden gelen hocalarımız 
Hakan Savaş ve Ayla Savaş yürüt-
tükleri derslerle öğrencilerimize 
akademik ve sektörel tecrübelerini 
aktardılar. Hocalarımıza katkıların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz.

* Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültemizi de ziyaret eden Genel 
Başkanımız, eğitim-öğretimin cid-
diyetinin, idarenin iradesinde ol-
duğunu ve bu durumdan duyduğu 
memnuniyeti dile getirmek, emeği 
geçenlere takdir ve teşekkürlerini 
sunmuştur. 

Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi 
* Lisemizde, 9-12 Eylül tarihle-

ri arasında, bütünlemeye kalan öğ-
rencilerimizin sınavları yapılmış ve 
sınava katılan öğrencilerimiz başa-
rılı olmuşlardır.

* Eğitim-öğretim yılı hazırlık 
çalışmalarını yapmak üzere, erken-

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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ce Bakü’ye ulaşan müdürümüz Ali 
Devrim, okulumuzu her yönüyle 
eğitim-öğretime hazır hale getir-
miştir. 

* 2013-2014 eğitim-öğretim yı-
lında mezun olan öğrencilerimiz, 
yüzde yüz başarı sağlayarak gerek 
Türkiye gerekse Azerbaycan üni-
versitelerinin çeşitli fakültelerine 
yerleşmişlerdir. 

* Eğitim-öğretim yılı açılışı 
15.09.2014 günü yapılmıştır. Öğ-
rencilerimizin, öğretmenlerimizin, 
velilerimizin ve gönül dostları ko-
nuklarımızın katılımı ile gerçekle-
şen açılış programında, öğrencileri-
miz, çeşitli gösteriler yapmışlardır. 
Okul açılışına Azebaycan’ın sevi-
len sanatçısı Zemine Duygu Ha-
nım’da şarkılarıyla renk katmıştır. 
Açılış merasiminin en iyi şekilde 
gerçekleşmesini sağlayan başta 
müdürümüz Ali Devrim olmak 
üzere, emeği geçenlere teşekkürle-
rimizi sunuyor, öğrencilerimize ba-
şarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 3-4)

* Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan, yeni eğitim-öğretim yılının 
açılması münasebetiyle Bakü’ye 
gelmişlerdir. Lisemize yapmış ol-
dukları ziyarette, öğretmen ve öğ-
rencilerimizle ayrı ayrı görüşmek 
suretiyle, A’dan Z’ye her türlü ko-
nuda bilgi alarak, yerinde değerlen-
dirme imkanı bulmuşlardır. (Fotoğ-
raf: 5)

Eğitim-öğretim yılının başlama-
sı münasebetiyle Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Eyyüp Aktepe başta ol-
mak üzere, öğretmenlerimizin, ve-
lilerimizin ve gönül dostlarımızın 
katılımı ile gerçekleştirdiğimiz ye-
meğe de katılan başkanımız öğret-

menlerimizi daha yakından tanıma 
imkanı bulmuştur.

* Müdürümüz Ali Devrim baş-
kanlığında gerçekleştirilen öğret-
menler kurulu toplantısında, eğitim 
ve öğretimin kalitesinin yükseltil-
mesi hususunda yapacaklarımızın 
kararlaştırılmıştır. (Fotoğraf: 6)

* Genel Başkanımız Közhan 
Yazgan, Bakü Türk Evi’ne de bir 
nezaket ziyaretinde bulunarak 
gençlerle bir araya gelmiş, TUMİB 
Gençler Resim Sergisine de katıl-
mışlardır. (Fotoğraf: 7)

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

Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bi-
limler Enstitüsü fakültelerimizde 
hazırlık sınıflarımızın eğitimi 1 
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Eylül 2014 itibariyle başladı.  Eği-
timin Türkiye Türkçesi olması se-
bebiyle yoğun ilgi gören fakültele-
rimizde öğrenim görecek mahalli 
öğrencilerimiz, 1 yıl süreyle Tür-
kiye Türkçesi hazırlık eğitimi gö-
recekler. Hazırlık sınıflarımızda, 
Türkiye Türkçesi Gramer, Kom-
pozisyon, Yazılı Anlatım, Sözlü 
Anlatım ve Uygulamalı Türkçe 
derslerinin yanı sıra Türk Kültürü 
dersleri de verilmektedir. Fakülte-
lerimizde okuyacak olan öğrencile-
rimiz hazırlık sınıfına başlamadan 
önce bir seviye tespit sınavına tabi 
tutulmakta, başarılı öğrencilerimiz 
1 aylık uyum derslerinin ardından 
birinci sınıfa devam etmektedir. 
(Fotoğraf: 8)

* 23 Eylül Kırgız Dil Bayramı 
münasebetiyle, hazırlık sınıfı öğ-
rencilerimizin düzenlemiş olduğu 
duvar gazetesi büyük ilgi topladı. 
Kırgız Dil Bayramı kutlamaları 
çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğ-
rencilerimizin hazırlamış olduğu 
gösteriler büyük beğeni topladı.  
Üniversitemizdeki yüksek lisans 
programlarına katılarak diploma al-
maya hak kazanan öğrencilerin de 
diplomaları da bu törende takdim 
edildi. (Fotoğraf: 9)

* Eylül ayının ilk haftasında üni-
versitemize yeni kaydolan öğrenci-
lerimizin birbirleriyle kaynaşması 
amacıyla düzenlenen spor müsa-
bakalarına hazırlık sınıfı öğrenci-
lerimiz futbol, basketbol, voleybol 
ve masa tenisi takımlarıyla katıldı. 
Hazırlık sınflarımız, Basketbolda 
ikincilik, futbolda üçüncülük, vo-
leybol da üçüncülük aldılar. (Fo-
toğraf: 10)

Yeni eğitim öğretim yılında tüm 
öğrencilerimize ve öğretmenleri-
mize başarılar diliyoruz. 

Prof. Dr. Turan Yazgan 
Anadolu Lisesi
2014-2015 Eğitim-Öğretim
Yılına Daha Güçlü Başladı
Isparta-Eğirdir Prof. Dr. Turan 

Yazgan Anadolu Lisesi’nde 2014-
2015 eğitim-öğretim yılı 15 Eylül 
2014 günü 08.30’da, İstiklâl Mar-
şı’nın okunması ile başladı. Müdür 
Yardımcısı Osman Sarıtaş ve Kim-
ya Öğretmeni Yusuf Kaptan yap-
mış oldukları açılış konuşmaları-
nı “yeni eğitim-öğretim yılı ve iki 
okulun birleşmesi hepimize hayırlı 
olsun!” temennisiyle bitirdi.

Bu yılki açılış töreni geçen yıl-
dan elbette farklı bir anlam da taşı-
maktaydı. Çünkü aynı bahçede yer 
alan ve adeta iç içe bulunan Dün-

dar Bey Anadolu Lisesi ile Prof. 
Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi 
isabetli bir kararla birleştirilmiş ve 
öğrenci mevcudu 400’e ulaşmıştı.

Açılış törenine, Vakfımızı tem-
silen katılan kıymetli hocalarımız, 
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli ve 
Prof. Dr. Fatma Ürekli öğrencileri-
mizin ve öğretmenlerimizin sevinç 
ve heyecanlarını paylaşarak başarı-
lı bir eğitim-öğretim dönemi geçi-
rilmesi için dilek ve temennilerde 
bulundular.

Konuşmasında önemli mesajlar 
veren Muzaffer Ürekli, “Türk Dün-
yası Araştırmaları Vakfı kurucusu 
Prof. Dr. Turan Yazgan, Eğirdir’-
den yetişen kıymetli ilim ve fikir 
adamıdır. Şüphesiz ki bu eğitim ku-
rumunda O’nun düşünceleri ve uy-
gulamaları sizlerin yolunu aydın-
latacaktır. Ayrıca Vakfın desteği de 
imkânlar çerçevesinde artarak de-
vam ettirilecektir. Bu bakımdan bu 
lisenin öğrencilerinin şanslı oldu-
ğunu düşünmekteyim.” dedi. Ürek-
li, “Birlikten Kuvvet Doğar!” pren-
sibiyle yola çıkılan bu birleşmede, 
geçen yıl bahçeyi ortak kullanan 
öğrencilerin bu yıldan itibaren, sı-
nıfları, eğitim araç-gereçleri, kü-
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tüphanelerinin de birleştirilmesiy-
le öğretmen ve idarecilerin daha 
verimli bir şekilde kullanmalarına 
imkân hazırlandığını belirtti.

Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı’nın geçen yıl olduğu gibi 
yine lise de başarılı olan 10 öğren-
ciye burs vereceğini, sene sonunda 
birinci, ikinci ve üçüncü gelen 3 
öğrenciye sürpriz hediyeler takdim 
edeceğini, ayrıca bahar dönemin-
de başarılı bir grup öğrenciyi öğ-
retmenleri ile birlikte İstanbul’da 
misafir ederek, kentin tarihî ve 
kültürel yerlerini ziyaret ettirmek 
için bir program hazırlığı içinde ol-
duklarını da hatırlattı. Öğrencilerin 
disiplin içinde hedefe kilitlenerek 
sabırla, azimle gayret göstermele-
rini, birbirleri ile kaynaşmalarını 
ve başarıya yönelmelerini tavsiye 
etti. Ürekli konuşmasını, “Dinamik 
branş öğretmenleriniz, ders araç 
gereçlerinizi hazırlamış. Yazdan 
hazır hale getirilmiş sınıflarınız ve 
eğitim teknolojisindeki gelişmelerin 
sınıflarda uygulanıyor olması sizler 
için büyük imkandır. Sizlere düşen 
görev ise, çalışmak, düzenli, plânlı 
ve devamlı çalışmaktır. Bu yapılın-
ca zaten başarı elinizde demektir. 
Bizler sizlere ilk günden başarılar 
diliyoruz.” sözleri ile tamamladı. 

Öğretmenlerle toplu toplu fotoğ-
raf çekimini müteakip öğrenciler 
sınıflarına dağıldı. Ürekli hocaları-
mız kütüphane, öğretmenler odası 
ve bazı sınıfları dolaşıp, öğrenciler 
ve öğretmenler ile sohbet imkanı 
buldular. (Fotoğraf: 11-12)

Ziyaretçilerimiz
* Türk Dünyası Bakü  İşletme 

Fakültemizin kıymetli dekanı Prof. 
Dr. Eyyüp Aktepe hocamız ve kıy-
metli eşi Tülay Hanım, Bakü’ye 
gitmeden önce, vakfımıza bir neza-
ket ziyaretinde bulundular. Eğitim 
öğretim faaliyetlerimizle ilgili ko-
nuların ağırlıklı olduğu görüşme-
den sonra hocamızı ve kıymetli eşi-
ni Bakü’ye gitmek üzere Ankara’ya 
uğurladık. Her zaman yanımızda 
olan ve desteklerini esirgemeyen 
ata dostu, kıymetli hocamıza şük-

ranlarımızı sunuyoruz. (Fotoğraf: 
13)

* 57. Hükümette Devlet Bakan-
lığı görevinde bulunan İnsan Hak-
larını İnceleme Komisyonu Katip 
Üyesi ve Karadeniz Ekonomik İş-
birliği Parlamenter Asamblesi (KE-
İPA) Türk Grubu Üyesi sayın Dr. 
Reşat Doğru, vakfımıza bir nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, 
Dr. Nefi Demirci, Genel Başkanı-
mız Sayın Közhan Yazgan ve dost-
larımızla çeşitli konular üzerinde 
fikir alışverişinde bulunduğumuz 
kıymetli vekilimize nazik ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
(Fotoğraf: 14)

* Türk Dünyası Bakü İşletme 
Fakültemiz  mezunlarından Yıldı-
rım Beyazıt Er diplomasını vakıf 
başkanımız Közhan Yazgan Bey-
den aldı. Öğrencimize başarılar di-
liyoruz. (Fotoğraf: 15)

* Niğde Üniversitesi’nin genç 
akademisyenleri Niğde Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ertuğ-rul 
Şahmetlioğlu ve Florida Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Stephen Albert 
Miller, Hatay Mustafa Kemal Üni-
versitesi’nden Dr. Ersen Göktürk 
vakfımızı ziyaret ettiler. Kendileri-
ne teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 
16)

* Celalabad İktisat ve Girişimci-
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lik Üniversitesi Prof. Dr. Turan Yaz-
gan Kırgız Türk Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fa-
kültesi mezunumuz Zaur Hamidov, 
diplomasını Tataristan eski millet-
vekili-eski Tataristan Yazarlar Bir-
liği Başkanı Renad Muhammedi ve 
Makedonya Türk Demokratik Bir-
liği Partisi Başkanı, milletvekili Er-
doğan Saraç’tan aldı. Öğrencimizi 
tebrik ediyor, başarılarının devamı-
nı diliyoruz. (Fotoğraf: 17)

* Kazakistan’dan dostumuz Ni-
şanbek Bekbasar, fizik, matematik, 
astronomi ve etnoastronomi üzeri-
ne çalışmalar yürüten kıymetli bir 
bilim adımı. Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Aksoy hocamızla vakıf merkezi-
mizde buluşarak, çeşitli konular 
üzerinde fikir alışverişinde bulun-
dular. Önümüzdeki sayılarımızda 
siz değerli okuyucularımızı Nişan-
bek hocamızın Türk tarihine ışık 
tutacak kıymetli makaleleri ile bu-
luşturacağız. (Fotoğraf: 18)

* Mersin Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen Karacaoğ-
lan Şiir Akşamları Programına, ata 
dostlarımız, Tataristan’dan eski 
milletvekili Renad Muhammmedi, 
Azerbaycan Milletvekili şair Sabir 
Rüstemhanlı, Makedonya Türk De-
mokratik Partisi Başkanı Milletve-
kili Erdoğan Saraç, Altaylı sanatçı 

İrina Kenzina’da, Vakıf Genel Baş-
kanımız Közhan Yazgan ve Yrd. 
Doç. Dr. İbrahim Akış katıldı. Katı-
lımcılar, Mersin’e hareket etmeden 
önce vakıf merkezimizi ve cennet 
mekan Turan Hocamızın kabrini de 
ziyaret ettiler. Kendilerine bu vefa-
lı davranışlarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 19)

* Tataristan Azatlık Gençler 
Birliği’nden kardeşimiz Bulat Ga-
tin vakfımıza bir nezaket ziyaretin-
de bulundu. Türkiye’ye geldiğinde 
muhakkak vakfımızı ziyaret eden 
kıymetli kardeşimiz Bulat nezdin-
de Tataristan Azatlık Gençleri Bir-
liği’ne azatlık yolunda çalışmala-
rında başarılar diliyoruz. (Fotoğraf: 
20)

* Özbekistan İstanbul Kon-
solosluğu’nun Özbekistan Cum-

huriyeti’nin kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle düzenlemiş olduğu 
törende vakfımızı, Eğitim Kültür 
Müdürümüz Metin Köse temsil etti.  

Dostlarımızla da birlikte olma 
imkanı bulduğumuz bu güzel prog-
ram için konsolosluk yetkililerimi-
zi tebrik ediyor, Özbekistan Cum-
huriyetimizin daim olmasını 
diliyoruz. (Fotoğraf: 21)
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12. Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresi
Vakfımızın önemli faaliyet-

lerinden biri olan, Uluslarara-
sı Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Kongresi’nin 12.cisini 30 Ağus-
tos 6 Eylül tarihleri arasında 
Tataristan’ın başşehri Kazan’da,  
Kazan Federal Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde, Sakarya Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniver-
sitesi, Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi, Kırgızistan İktisat ve 
Girişimcilik Üniversitesi, Korkuta-
ta Kızılorda Devlet Üniversitesi ve 
Türksoy’un işbirliği ve Vakfımızın 
öncülüğünde gerçekleştirdik. Der-
gimizin ilerleyen sayfalarında daha 
geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. 

13. Karacaoğlan Şiir 
Akşamları
Mersin Büyükşehir Belediyesi 

tarafından düzenlenen Karacaoğ-
lan Şiir Akşamları’nın 13.sü Türk 
Dünyası’nın her yanından çok sayı-
da şair ve ozanın katılımıyla Mer-
sin’de gerçekleşti.

MHP Mersin Milletvekili Ali 
Öz ve Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın 
da katıldığı bu yılki Karacaoğlan 
Şiir Akşamlarına onur konuğu ola-
rak Azerbaycan Milletvekili Sabir 
Rüstemhanlı, Rusya Federasyonu 
Tataristan Milletvekili Renat Mu-
hammedi, Makedonya Milletvekili 
Erdoğan Saraç, Altay’dan sanat-
çı İrina Kenzina, Vakfımız Genel 
Başkanı Közhan Yazgan ve Genel 
Yayın Yöneticimiz Yrd. Doç. Dr. 
İbrahim Akış katıldı.

‘13. Karacaoğlan Şiir Akşam-
ları’nda etkinlik öncesinde bir ko-
nuşma yapan Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocamaz, “Gönül dünya-
mızın mimarları olan şairlerimize, 
ozanlarımıza, sesleriyle, nefes-
leriyle programımıza verecekleri 
katkı için şükranlarımı sunuyor ve 
Mersin’e hoş geldiniz diyorum.” 
dedi. Bakü, Tebriz, Kaşgar, Se-
merkant, Buhara, Kerkük, Halep, 
Batum, Kırım, Gümülcine, Kırca-
li, Üsküp ve Saraybosna’yla ara-

larında fiziki sınırlar olduğunu, 
ancak gönül sınırlarının bu fiziki 
sınırları hiçbir zaman tanımadığını 
kaydeden Kocamaz, “İşte burada 
olduğu gibi her vesileyle, her fır-
satta bir araya gelecek, sadece gö-
nüllerimizle değil, kollarımızla da 
kucaklaşarak, birliğimizi, beraber-
liğimizi cümle aleme ilan edece-
ğiz. Çünkü bizim gönül dünyamızı, 
aradaki tüm engellere rağmen bir 
ve beraber olarak tutan Karacaoğ-
lan’larımız var, Yunus’larımız var, 
Mevlana’larımız var, Ahmet Yese-
vi’lerimiz, Kaşgarlı Mahmud’ları-
mız var. Dünya var oldukça bu ses-
ler, bu nefesler yaşayacak, sade-ce 
yaşamakla kalmayacak, bizim birli-
ğimizin, beraberliğimizin, mazimiz-
le olan gururumuzun, istikbalimize 
olan ümidimizin teminatı olmayı 
sürdürecek. Karacaoğlan Şiir Ak-
şamları Etkinliği’nde, Mersin’de 
şahit olduğumuz bu güzel manzara-
nın, hasretle beklediğimiz o baha-

rın müjdecisi bir kardelen çiçeği 
olmasını ümit ediyorum.” dedi.

‘13. Karacaoğlan Şiir Akşam-
ları’nda Başkan Kocamaz’ın ko-
nuşmasının ardından kente gelen 
şairler en güzel şiirlerini, halk oza-
nı ve aşıklar da en güzel deyişlerini 
Mersinlilerle paylaştılar. 

13. Karacaoğlan Şiir Akşam-
ları’nın Türk Dünyası’ndan gelen 
şair ve ozanlara ayrılan 25 Eylül’-
deki kapanış programında Vakfımı-
zın Genel Yayın Yöneticisi Dr. İb-
rahim Akış, Rusya Federasyonu 
Tataristan Milletvekili Renat Mu-
hammedi ve Makedonya Milletve-
kili Erdoğan Saraç birer konuşma 
yaptılar. Şairlerin ve Ozanların 
şiirlerini okuduğu ve Geleneksel 
Gırtlak Sanatçısı Altay Türkü İrina 
Kenzina’nın eserlerini sunduğu ge-
ce Mersin Büyük Şehir Belediyesi 
Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın 
katılımcılara Karacaoğlan heykel-
ciğini takdimi ile son buldu.
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