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İktisat ve Girişimcilik 
Üniversitesi 
Türk Dünyası Kırgız - Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
CELALABAD / KIRGIZİSTAN
* Kırgızistan Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın aldığı karar çerçe-
vesinde Celalabad’taki Fakülteleri-
miz 1 Ocak itibariyle yarıyıl tatiline 
girdi. 

Yarıyıl tatili dolayısıyla Enstitü 
Müdürümüz Doç. Dr. İbrahim Akış, 
Öğretim Görevlileri Sacide Yılma-
zel (Fotoğraf: 1) ve Kürşat Değer 
Türkiye’ye döndüler. Öğretim üye-
lerimiz 30 Ocak’ta yarıyıl tatilinin 
bitmesiyle beraber Kırgızistan’da 
görevlerine başladılar.

Alperenlerimize ikinci yarıyılda 
eğitim-öğretim faaliyetlerinde ba-
şarılar diliyoruz.

* Celalabat İktisat ve Girişimci-
lik Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Öğrenci İşleri Daire Başkanımız 
Çağrı Ergezer’in babası emekli öğ-
retmen Abdülkadir Ergezer vefat 
etmiştir. Kendisine Allah’tan rah-
met dileriz.

Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi 
Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültesi 
BAKÜ / AZERBAYCAN 
* 1990 yılı 20 Ocak günü insan-

lık tarihine kanlı bir gün olarak ge-
çerken, halkımızın tarihine de im-
tihan, kahramanlık, vatanseverlik, 
bağımsızlık ve inanç günü olarak 
yazıldı.

Sovyet ordusunun savunma-
sız halkımıza gaddarca saldırması 
sonucu 132 kişi (123 erkek, 5 ka-
dın, 4 çocuk) öldürülmüş, 744 kişi 
yaralanmış, 200 ev ve 80 arabaya 
ateş açılarak yakılmıştır. Her şeye 
rağmen yapılan bu müdahale so-
nuç bulmamış ve halkımız canıyla 
ve kanıyla bu duruma karşı çıkarak 
bağımsızlığa doğru adım atmıştır. 
Her yıl bütün kurum ve kuruluşlar-
da olduğu gibi bu sene de üniver-
sitemizde 20 Ocak anma programı 
düzenlendi.

Program, üniversite yönetimi, 
fakülte yönetimi ve mezun öğren-
ci temsilcilerimizin şehitlik anıtına 
çiçek koyarak başladı. (Fotoğraf: 2) 

Ayrıca üniversitede düzenlenen 
anma töreninde 20 Ocak gururla 
anlatılarak Azerbaycan halkının 
büyük bir mücadele verdiği, ba-
ğımsız bir irade ortaya koyduğu 
vurgulandı. Anma töreni, son ola-
rak, o gün müdahale anında çekil-
miş video - resimlerden oluşan kısa 
film gösterisi ile tamamlandı. 

* 2014-2015 eğitim-öğretim yılı 
birinci yarıyıl sonu toplantısı ya-
pıldı. Fakülte kurulu toplantısında 
fakülte yönetimi ve öğretim üye-
lerimiz birinci yarı yılı sonuçlarını 
değerlendirdi. Değerlendirmeye 
göre birinci yarıyılın başarılı bir 
şekilde sonuçlandığı bu konudaki 
çabalarından dolayı öğretim üye-
lerine ve çalışanlarımıza teşekkür 
edildi. Hem fakülte kurulu hem de 
bölüm olarak gerçekleşen yıl sonu 
toplantısında ikinci yarıyılda alına-
cak derslerle ilgili ve bu yarıyılı sa-
tajda olacak olan Turizm Bölümü 4 
sınıf öğrencileri ilgili hazırlıkların 
tamamlanması konusunda görev-
lendirmeler yapıldı.

Öğrencilerimize ve öğrencileri-
mize başarılar dileriz.

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız

Fotoğraf: 1
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Türk Dünyası 
Bakü Atatürk Lisesi
BAKÜ / AZERBAYCAN
* 29 Aralık 2014 günü yarıyıl 

tatiline giren lisemizde, ikinci dö-
nem 6 Ocak günü başladı. İkinci 
döneme dinlenmiş olarak giren öğ-
rencilerimize ve öğretmenlerimize 
başarılar diliyoruz.

* Birinci dönemin değerlen-
dirmesi ve ikinci dönem yapacak-
larımızın tespiti amacıyla düzen-
lediğimiz Öğretmenler Kurulu 
toplantımızı 17 Ocak günü gerçek-
leştirdik. Öğrencilerimizin daha iyi 
yetişmesi için yapmamız gereken-
leri planladık, fikir alışverişinde 
bulunduk.

Öğretmenler Kurulu toplantımı-
zın ardından Şehitler Hıyabanı’nı 
ziyaret ederek, şehitlerimize şük-
ranlarımızı sunduk.  (Fotoğraf: 3) 
İkinci dönemin, öğrencilerimize ve 
öğretmenlerimize hayırlı olmasını 
diliyoruz.

* İstanbul Kültür Üniversitesi 
öğretim üyelerinden İsa Kocakap-
lan, lisemizde “Mehmet Akif’i An-
lamak” konulu bir konferans verdi. 
Konferans, Mehmet Akif’in hayatı, 
eserleri ve fikirleri konusunda öğ-
rencilerimiz için ışık oldu. Sayın 

Kocakaplan’a teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. (Fotoğraf: 4)

* Sanatçımız Mustafa Yıldızdo-
ğan, Bakü’ye geldiklerinde mutla-
ka lisemizi de ziyaret eden kıymetli 
gönül dostlarımızdan. Kıymetli sa-
natçımız lisemize bir nezaket ziya-
retinde bulunarak, öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimizle bol bol sohbet 
ettiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı münasebetiy-

le lisemizde bir konser düzenleme 
sözü veren sayın Yıldızdoğan’a te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğ-
raf: 5-6)

* Can Azerbaycan’ımızın işgal 
altındaki bölgesi Karabağ’ımızın 
adını, futbolda kazandığı başarılar 
ile dünyaya bir kez daha duyuran 
Karabağ Futbol Kulübü’nün oyun-
cusu, Azerbaycan’da “Yılın Futbol-
cusu” seçilen Sayın Gara Garayev 
lisemizi ziyaret ederek, öğrenci-
lerimizle sohbet etti. Tavsiyelerde 
bulundu. Sayın Garayev’e bu nazik 
ziyaretleri için teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. (Fotoğraf: 7-8)

* Lisemizin konferans salonun-
da düzenlenen 20 Yanvar Prog-
ramı’nda günün anlam ve önemi 
öğrencilerimize ibret olması bakı-
mından tüm gerçekleri ile anlatıldı. 

Fotoğraf: 4
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Öğrencilerimizin hazırladıkları 
sunumla şehitlerimiz layık olduk-
ları şekilde anıldı. (Fotoğraf: 9-12) 

* 21 Ocak 2015 günü 3. ve 4. 
sınıflar, 25 Ocak 2015 Pazar günü 
9. sınıflarımız için “Deneme Sına-
vı” yapıldı. 

Sınavın gerçekleştirilmesine 
katkı da bulunan Hedef Kursları’na 

teşekkür ediyoruz. (Fotoğraf: 13)
* Öğretmenlerimizden Anar 

Aliyev’in İbrahim, müdür yardım-
cımız Tural Abasguliyev’in Oğuz 
adını verdikleri oğulları dünyaya 
gelmiştir.

Hocalarımızı tebrik ediyor, ev-
latlarımızın vatana millete hayırlı 
olmasını diliyoruz.

ZİYARETÇİLERİMİZ
* Cennet mekan Turan Atamı-

zın, Türk Dünyası’na atmış olduğu 
dostluk, kardeşlik, birlik tohumları 
filizlenmeye devam ediyor. Türk 
Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin 
mezunlarından Deniz Turan İs-
miyeva, Mersin Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde tahsiline devam edi-
yor. Vakfımızın mensubu olmaktan 
duyduğu gururu her fırsatta dile ge-
tiren, Turan idealimizin yılmaz ne-
feri Turan’ımıza başarılar diliyor, 
nazik ziyareti için teşekkür ediyo-
ruz. (Fotoğraf: 14) 

* Kazakistan’ın yetiştirdiği dün-
yaca ünlü ses sanatçısı bestekar 
Marat Omarov, eşi ve kızı ile bir-
likte Vakfımızı ziyaret etti. Kaza-
kistan Cumhurbaşkanlığı Filarmoni 
Orkestrası’nda da görevli olan Oma-
rov, Milli Kazak Akademisi’nde öğ-
retim üyesidir. 1991 yılında ilk kez 
İstanbul’a gelmiş ve Barış Manço 
ile sahneye çıkmıştır. Çok samimi 
bir ortamda sohbet etme imkanı 
bulduğumuz Omarov’un kızı da 
babasının izinden gidiyor. Pek çok 
ülkede yapılan uluslararası ses ya-
rışmalarında derece alan Meryem 
Omarov, 21. Türk Dünyası Çocuk 
Şölenimizde sesiyle Kazakistan’ı 
temsil edecek. (Fotoğraf: 15)
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* Alperen Ocakları Eğitim Kül-
tür ve Dayanışma Vakfı’nın teşki-
latlardan sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman Solmazgül 
Vakfımıza bir nezaket ziyaretinde 
bulundu. (Fotoğraf: 16)

* Kırgızistan Kooperatifler Bir-
liği Başkanı dostumuz, Cambıl 
Abakirov Vakfımızın konuğu oldu. 
Kendileri ile çeşitli konular üzerin-
de sohbet etme imkanı bulduğumuz 
Cambıl Bey’i 29 Ocak günü yolcu 
ettik. (Fotoğraf: 17) 

* Eski Isparta milletvekillerin-
den Mehmet Emin Murat Bilgiç, 
Vakfımıza bir nezaket ziyaretinde 

bulunarak, Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan bey ile, çeşitli konular-
da fikir alışverişinde bulundular. 
Cennet mekan Turan hocamızın da 
hemşehrisi olan sayın vekilimize, 
nezaketlerinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. (Fotoğraf: 18)

8. TÜYAP ÇUKUROVA 
KİTAP FUARI
13-18 Ocak 2015 tarihleri ara-

sında Adana açılan Tüyap Çuku-
rova 8. Kitap Fuarı’na katıldık. 
Fuarda Vakfımızın Adana Temsil-
cisi Çağatay Koçar ve Vakfımız-
dan Mücahit Öktem görev aldı. Bu 
fuarda bize her türlü desteği veren 
kıymetli kardeşimiz Halime Kü-
çükgüzel, Tüyap yetkilileri ve Ça-
ğatay Bey ile emeği geçen dostla-
rımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
(Fotoğraf: 19)

İSTANBUL ÜLKÜ 
OCAKLARI
İstanbul Ülkü Ocakları İl Baş-

kanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ı, 
makamında Vakfımız Genel Başka-
nı Közhan Yazgan, Gençlik Kolla-

rımız ve aksakallarımızla ziyaret et-
tik. Başarılar diledik. (Fotoğraf: 20)

SÜLEYMANİYE 
KÜRSÜSÜ 
* Türk maliyesinin üstatlarından 

Kadir Boy, 3 Ocak 2015 Cumarte-
si günü Süleymaniye Kürsümüzde 
“2015 Bütçesi Işığında Ekonomide 
Son Durum” başlıklı bir konferans 
verdi. Konferansın başında, TDAV 
Gençlik Kolları’ndan İ.Ü. öğrenci-
si Rümeysa Ulakçı, 5 Ocak 1975’te 
ebediyete yürüyen millî şairimiz 
Arif Nihat Asya’yı yâd eden bir ko-
nuşma yaptı. (Fotoğraf: 21) 
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