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İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK
ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI KIRGIZ-TÜRK 
PROF. DR. TURAN YAZGAN
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
* Celalabat Devlet Üniversitesi 

Filoloji Fakültesi Dilbilimi bölü-
mü 4. sınıf öğrencilerinden Ayday 
Narbay Kızı ve Nurmira Adıl-
bekova stajlarını Türk Dünyası 
Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yaz-
gan Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
yaptılar. 

İki üniversite arasındaki dostluk 
ve kardeşliği pekiştirmek için atılan 
bu ilk adımın ileride daha da artma-
sı temennisi ile stajyer öğrencileri-
mize meslek hayatlarında başarılar 
dileriz. (Fotoğraf: 1)

* Üniversite Genel Kurul top-
lantımızda, üniversitemize bağlı 
fakültelerde öğrencilerin başarı ve 
devam durumları gündeme getiri-
lerek, Türk Dünyası Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bi-
limler Enstitüsü’nün progra-
mının  örnek alınmasına 
karar verildi.

* Türk Dünyası 
Uluslararası Kırgız-
Türk Meslek Yük-
sekokulu öğrencile-
ri arasında yapılan 
“Türkçe Okuma” ve 
“Kompozisyon Yaz-
ma” yarışmasında de-
receye giren öğrencilerimize 
başarı belgesi verildi. Öğrencileri-
mizi tebrik ediyor, başarılarının de-

vamını diliyoruz. (Fotoğraf: 2)
* Kültür Merkezimiz tarafın-

dan, Türk Dili ve Edebiyatı 4. sı-
nıf öğrencileri arasında öğretim 
görevlilerimizin de katılımıyla bir  
münazara düzenlendi.

* 21.12.2015 tarihinde, Türk 
Dünyası Kırgız-Türk Prof. Dr. Tu-
ran Yazgan Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, İşletme Fakültesi, İşletme 
Bölümü Öğr. Gör. Davran Yulda-
şev, Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Entitüsü’nde tezini başa-
rı ile savunarak, Doktor (Ph.D.) 
ünvanını kullanmaya hak kazandı. 
Kendisini kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz. (Fotoğraf: 3)

* Cengiz Aytmatov’un 87. do-
ğum günü münasebetiyle enstitü-
müz konferans salonunda düzenle-

nen  anma programında, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü 

öğrencilerimiz Cengiz 
Aytmatov’un “Beyaz 
Gemi” adlı eserinden 
bir bölümü canlandır-
dılar. Büyük bir dikka-

te izlenen proğram için 
emeği geçenlere teşekkür 

ediyor, öğrencilerimizi kut-
luyoruz. (Fotoğraf: 4)
* Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz-

den Muhammed Yusuf Akbarov, 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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Uluslararası Boks Müsabakası 75 
kg. karşılaşmasında birinci olarak 
altın madalya kazandı. Kıymetli 
öğrencimizi kutluyor, üstün başarı-
larının devamını diliyoruz. (Fotoğ-
raf: 5)

* Türk Dünyası Kırgız-Türk 
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Fakülteleri 
öğrencileri arasında yapılan 
“Yetenek Yarışması” 
sonrasında programı-
mızda sosyal, kültürel 
ve spor faaliyetlerin-
de görev alan dördüncü 
sınıf öğrencilerimize 
teşekkür belgesi ve hedi-
yeler verildi. (Fotoğraf: 6)

AZERBAYCAN DEVLET 
İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK DÜNYASI BAKÜ 
İŞLETME FAKÜLTESİ
* Fakültemizde eğitim-öğre-

tim aksamadan devam etmektedir. 
Öğrencilerimiz, Gençlerin Eğiti-
mine Yardım Sosyal Birliği’nin ve 
Şahdağ Kış Turizm Kompleksi’nin 
düzenlediği Şahdağ Kış Turizm 
Kompleksi staj proğramına katıl-
dılar.

Staj programı çerçevesinde, 
“Otelcilik  ve Kış Turizmi” konu-
sunda uygulamalı eğitim yapılmış, 
otel yönetim sistemi olan opera 
programı konusunda ayrıntılı bilgi 
verilmiş ve stajlarını başarı ile ta-
mamlayan öğrencilerimize sertifi-
ka takdim edilmiştir. (Fotoğraf: 7)

* Azerbaycan Dağcılık ve Ext-
reme Spor Türleri Federasyonla-
rı Birliği ve Azerbaycan Hava ve 
Extreme Spor Türleri Federasyo-
nu tarafından Milli Lider Haydar 
Aliyev’in vefatının 12. yıldönümü 
münasebetiyle düzenlenen Baş-
dağ Silsilesi, Kızılkaya Mevkii, 
3751 metre yüksekliğinde bulunan 
“Haydar Zirvesi” yürüyüşünde, 
üniversitemizi Türk Dünyası İş-
letme Fakültesi temsil etti. İşlet-
me Bölümü 2. sınıf öğrencimiz 
Memmedhan Bağırov fakültemizin 
bayrağını zirvede dalgalandırarak, 
Aliyev’in büstüne çiçek koydu.  
(Fotoğraf: 8)

* TÜSİAB ile Azerbaycan Dev-
let İktisat Üniversitesi arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde, 
fakültemiz öğrencilerine, Kafkas 
City Otel Genel Müdürü sayın Ali 
Taşdemir tarafından bir eğitim se-
mineri verildi.

Seminerin ardından İnsan Kay-
nakları müdüresi Ülviye Hanım öğ-
rencilerimize oteli gezdirerek, otel 
işleyişini yerinde inceleme imkanı 
sağladılar. Bu vesile ile, Kafkas 
City Otel yetkililerine teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 9)

TÜRK DÜNYASI 
BAKÜ ATATÜRK LİSESİ 
* TRT-AVAZ kanalı, eğitim ve 

öğretimin başarı ile devam ettiği 
lisemizde, “Dünyadaki Türkiye” 
programı çerçevesinde çekimler 
yaptı.

1992 yılında cennet mekan Prof. 
Dr. Turan Yazgan hocamız tara-
fından, “dilde, fikirde, işte birlik” 
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ülküsü ile, milletinin ve devletinin 
emrinde, soran, sorgulayan, düşü-
nen, fikri hür, vicdanı hür nesiller 
yetiştirmek amacıyla açılan Türk 
Dünyası Bakü Atatürk Lisesi’nin 
sesini TRT-AVAZ aracılığıyla 
Türk Dünyası’na en iyi şekilde du-
yurmaya çalıştık.

Sınıflarımızda yapılan çekim-
lerde öğrencilerimiz marifetlerini 
sergileyip, duygularını dile getir-
diler.TRT-AVAZ kanalına göster-
dikleri ilgiden dolayı teşekkür ede-
riz (Fotoğraf: 10)

* OMMUR FAR’ın desteği ile, 
öğrencilerimize okulumuzda göz 
taraması yaptırdık. Bu güzel hiz-
metlerinden dolayı şirket yetkilisi 
Sayın Gönül Hüdaverdiyeva ve kıy-
metli doktorumuz Günel Muradova 
ile hemşirelerimiz Sevda Mürselo-
va ve Naibe Memmedova’ya teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 
11)

* Hedef Dershaneleri’nin katkı-
larıyla 5.6.7.8.9. ve 10. sınıf öğren-
cilerimize bir deneme sınavı yapa-
rak seviyelerini tespit etme imkanı 
bulduk. Bu vesileyle Hedef Dersa-

nesi yetkililerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. (Fotoğraf: 12)

* Azerbaycan Cumhurbaşka-
nı Haydar Aliyev’i, vefatının 12. 
yıldönümünde lisemiz konferans 
salonunda düzenlenen bir törenle 
andık. Tören, müzik öğretmenimiz 
Gönül Ayvazova’nın yönettiği okul 
koromuzun ve katılımcıların her iki 
ülkenin istiklal marşlarını birlikte 
okumaları ile başladı. Tarih öğret-
menimiz Müşfik Alizade, Umu-
mi Milli Lider Haydar Aliyev’in 
hayatını anlatan konuşmasında, 
Aliyev’in Sovyetler Birliği döne-
minde de Azerbaycan için çalış-
tığını, bağımsızlık mücadelesini 

desteklediğini, bağımsızlık sonra-
sında da “milli birlik” mücadelesi 
verdiğini, ülkenin refahı için gayret 
sarf ettiğini dile getirdi. 7-A sınıfı 
öğrencilerimizden Rüya Meherre-
mova ve Elnur Aslanov “Ömrün 
Tatlı Bir Nağme”, 8-A sınıfından 
Leman Sadıkzade ise “Senin Ye-
rin Görünecek” şiirlerini okudular. 
Program Haydar Aliyev’in haya-
tının anlatıldığı video gösterisiyle 
son buldu. (Fotoğraf: 13-14)

* Müdürümüz Sayın Ali Dev-
rim başkanlığında, öğretmenleri-
mizin de katılımı ile, Ermenistan’ın 
Karabağ’ı işgali sonucu, Laçin şeh-
rinden Bakü’ye göç etmek zorunda 

Fotoğraf: 10 Fotoğraf: 11

Fotoğraf: 12

Fotoğraf: 13 Fotoğraf: 14
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kalan ailelerin çocuklarının okudu-
ğu “Laçin Orta Mektebi”ni ziyaret 
ettik. Okula bilgisayar, yazıcı, fo-
tokopi makinesi ve çeşitli kırtasiye 
malzemeleri des-
teğinde bulunduk. 
Okulun öğretmen 
ve öğrencileriyle ta-
nıştık, sohbet ettik. 
Sınıfları dolaşarak 
öğrencilerle sohbet 
ettik. 

Bir öğrencimizin 
okuduğu “Çırpınır-
dı Karadeniz” tür-
küsünün “Türkün 
şanlı bayrağını Karabağ’a dike-
ceğiz.” ve “Azerbaycan bayrağını 
Karabağ’a dikeceğiz.” sözleri ile 
duygulu anlar yaşadık.

Ziyaretimiz esnasında La-
çin Orta Mektep öğrencilerini 31 
Aralık’ta lisemizde yapılacak olan 
“Dünya Azerbaycanlıların Hem-
reylik Günü” kutlamalarına davet 
ettik. (Fotoğraf: 15-16)

* Yerli Malı Haftası’nı, “Yerli 
Malı Türk’ün Malı / Herkes Onu 
Kullanmalı” sloganıyla kutlayarak  
öğrencilerimize “Milli Bilinç” ka-
zandırmaya çalıştık. (Fotoğraf: 17)

* Bakü’nün iyi üniversitelerin-
den biri olan Ada Üniversitesi’nin 
düzenlemiş olduğu ve 303 öğren-
cinin katılımıyla gerçekleşen 1. İn-

gilizce Olimpiyatı’nda, 
11. sınıf öğrencimiz Rü-
fet Eskerzade  ilk 20’ye 
girmiştir. Kendisini teb-
rik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. (Fo-
toğraf: 18)

* Azerbaycan Dili 
ve Edebiyatı öğretmeni-
miz Metanet Hudiyeva, 
Av. Vakıf Memmedov 
ile hayatını birleştirdi. 
Kendine mutluluklar di-

liyoruz. (Fotoğraf: 19)

TURAN KÜLTÜR MERKEZİ 
SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜ
* Turan Kültür Merkezi Sü-

leymaniye Kürsümüzde 5 Aralık 
2015 Cumartesi günü Anadolu 
Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. 
Dr. İbrahim Öztek’i “Büyük Or-
tadoğu ve Suriye Gerçeği” başlıklı 
konferans ile ağırladık.

Prof. Dr. İbrahim Öztek kon-
feransında, dünyadaki özellikle İs-
lam alemindeki savaş ve kargaşa-
ların arkasında olduğu iddia edilen 
Batı / Amerika kaynaklı, dünyayı 
bankacılık, petrol ticareti, silah sa-
nayisi gibi stratejik alanlarda elinde 
tutan ve Yahudi veya Yahudi oldu-
ğu söylenen Rockshield, Rockefel-
ler gibi on üç ailenin faaliyetlerine 
dikkat çekti.

Ortadoğu’da son onlu yıllar-
da gelişen olayları anlatan Öztek, 
PKK/PYD, IŞİD veya başka hangi 
adlar altında faaliyet gösterirlerse 
göstersinler, bu yapılanmaların ta-
mamen yukarda adı geçen odaklar-
ca kurgulanıp sahneye sürüldüğünü 
ve Türkiye, Irak, Suriye başta ol-
mak üzere Ortadoğu’nun millî dev-
letlerine yakın-uzak vadede büyük 

Fotoğraf: 15

Fotoğraf: 17

Fotoğraf: 18
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zarar verdiğini ifade etti. (Fotoğraf: 
20)

Öztek, Türkiye’nin orta-uzun 
vadede bu girdaplardan kurtuluşu-
nun, bir taraftan Türk Dünyası’nı 
yanına alan projeler üretip uygu-
larken, diğer taraftan da İslamı 
kaynağından akıl ışığında anlayıp 
yorumlayarak, bundan aldığı güçle 
ülkesinde ve yaşadığı coğrafyada 
emperyalizme maşa olan bağnazlık 
ve yobazlığı yok etmekten geçtiğini 
vurguladı.
* Turan Kültür Merkezi Süley-

maniye Kürsüsümüzde 12 Ara-
lık 2015 Cumartesi günü, Türk 
Edebiyatı Vakfı’nın Türklük sev-
dalısı merhum başkanı “Servet 
Kabaklı’yı Anma Programımız”la 
devam ettik.

Anma konuşmalarına geçmeden 
önce kürsüye çıkan TDAV Gençlik 
Kolları Başkanı Hacı Hasan 
Acar, 11 Aralık 1975’te ebe-
diyete yürüyen büyük Türk-
çü fikir adamı Hüseyin Ni-
hal Atsız’ı yad eden bir ko-
nuşma yaptı. (Fotoğraf: 21)

Oturum başkanlığını şair, 
gazeteci-yazar Özcan Ünlü’nün 

yaptığı anma konuşmala-
rında Türk Edebiyatı 
Vakfı Başkanı Serhat 
Kabaklı, Kültür Üni-
versitesi Öğretim Görev-
lisi İsa Kocakaplan, Türk 
halk müziğinin sevilen ozanı 
/ sanatçısı Esat Kabaklı ve 
Servet Kabaklı’nın dünürü, çalışma 
arkadaşı Lütfullah Parıltı; kardeş, 
arkadaş, gazeteci-yazar, Türk Dün-
yası ve Türklük sevdalısı vefakâr, 
cefakâr insan Servet Kabaklı’yla il-
gili hatıralarını, fikirlerini ve görüş-
lerini bizlerle paylaştılar. Programa 
katılan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş 
ve Prof. Dr. Sacit Adalı da Servet 
Kabaklı’nın şahsiyetini değerlen-
diren kısa konuşmalar yaptılar. 
(Fotoğraf: 22) 

Türk halk müziğinin se-
vilen sanatçısı Esat Kabak-

lı, Ahmet Kabaklı ve 
Servet Kabaklı’nın 

sevdiği, vatan, mil-
let aşkı tüten türkü-
lerle duygularımız do-
ruğa ulaştırdı.

Programımız, Servet 
Kabaklı’nın oğlu Burak 

Kabaklı’nın ailesi adına te-
şekkürlerini ifade etmesi-
nin ardından ikram ve Ser-
vet Kabaklı fotoğraf sergi-
mizin gezilip görülmesiyle 

sona erdi. (Fotoğraf: 23)

* Turan Kültür Mer-
kezi Süleymaniye Kür-
sümüzde, 19 Aralık 
2015 Cumartesi günü 
Güney Azerbaycan 

Milli Azatlık Cephesi 
sözcüsü Mehsa Mehdili 
“Güney Azerbaycan Türk-

lüğü” başlıklı bir  konferans verdi. 
(Fotoğraf: 24)

Konferanstan önce, TDAV 
Gençlik Kolları üyesi Yasin Kala, 

Fotoğraf: 20 Fotoğraf: 22

Fotoğraf: 24

Fotoğraf: 21

Fotoğraf: 25

Burak Kabaklı

Fotoğraf: 23
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Kazakistan Cumhuriyeti’nın bağım-
sızlık mücadelesini anlattı (Fotoğ-
raf: 25) Kırım Milli Hareketi üye-
lerinden Vecdiye Kaşka (Fotoğraf: 
26), bütün acılarıyla yaşadığı 1944 
Kırım Sürgünü ve Kırım’ın bugü-
nü; gayretli Türkçü tarih öğretmeni 
Azer Asena da (Fotoğraf: 27) Azer-
baycan Türklerinin bağımsızlık mü-
cadelesi ile ilgili kısa konuşmalar 
yaptılar.

Mehsa Mehdili, binlerce yıllık 
Türk milletinin ve Türk medeniye-
tinin önemli bir parçası olan ve Gaz-
neliler, Büyük Selçuklu Devleti, 
Harzemşahlar Devleti, Atabaylar, 
İlhanlılar, Akkoyunlular, Karako-
yunlular, Safeviler, Afşar ve Kacar 
Devletleri içinde hep kurucu unsur 
olarak yer alan Azerbaycan Türkle-
rinin, kendi ülkelerindeki egemen-
liğinin 1925 yılında Farsların eline 
geçmesinden sonra, merkezî Fars 
hükümeti tarafından devamlı bir 
baskı ve kimliği yok etme siyase-
tiyle karşı karşıya olduklarını, 1979 
Devrimi’nden sonra da bu siyasetin 
kabuk değiştirerek aynen devam et-
tiğini, sayılarını 30 milyondan fazla 
olan İran Türkleri’nin kendi ülkele-
rinde öz dilleriyle eğitim yapma-
larına imkân tanınmadığını, Azer-
baycan coğrafyasında Türkçe yer 
isimlerinin yok edildiğini, okutulan 
resmî tarihte Türklerden ve Türk 

tarihinden horlayıcı ve düşmanca 
bahsedildiğini belirtti. Azerbaycan 
Türkleri’nin yaşadığı bölgelerin 
yer altı ve yer üstü kaynakları sö-
mürülürken; buna karşın işsizlik ve 
yoksulluğun tavan yaptığını, son 
yüzyıl boyunca bu baskı ve yok 
etme politikalarına karşı geliştirilen 
milli direniş hareketlerinin bedelini 
ölüm ve işkencelerle ödeyen Gü-
ney Azerbaycan Türklerinin, son 
dönemlerde Ebulfez Elçibey ve 
benzeri önderlerin siyasetinden al-
dıkları güç ve heyecanla milli insan 
haklarını savunma yolundaki mü-
cadelelerini, imkânları zorlayarak 
sürdürmeye devam ettiklerini ve 
edeceklerini ifade etti.

TÜRK DÜNYASI İŞBİRLİĞİ 
KONSEYİ İKİNCİ  ÇALIŞTAYI’NA 
KATILDIK.
15 Aralık 2015 Salı günü, Kül-

tür Ocağı Vakfı Erol Güngör Kül-
tür Merkezi’nde İstanbul Fatih Sa-
miha Ayverdi Anadolu Lisesi ön-
cülüğünde, Fatih İlçesi’ndeki lise 
öğrencileri tarafından gerçekleşti-
rilen ve Vakfımızca da desteklenen 
“Türk Dünyası İşbirliği Konseyi/
TÜDİK/İkinci Çalıştayı”nın açılı-
şına katıldık. (Fotoğraf: 28)

II. TÜDİK Çalıştayı’nın ilk 
oturumu, Fatih ilçesindeki 9 farklı 
okuldan 22 Türk ülkesini temsilen 
88 öğrenci delegenin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Vakfımız adına Genel Başkan 
Közhan Yazgan, İ.Ü. İlahiyat Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
İlyas Topsakal, Eğitim ve Kültür 

Müdürümüz Metin Köse, Fatih İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü Bahar 
Yılmaz ve Kırım Türkleri Emel 
Vakfı Başkanı Zafer Karatay’a 
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 
Müdürü Zeki Baki Uzun tarafından 
birer plâket verildi.

ZİYARETÇİLERİMİZ 
* Bakü Türk Dünyası İşletme 

Fakültesi Dekanımız Doç. Dr. Fer-
ruh Tuzcuoğlu, Fakültemizle ilgili 
resmi görüşmelerde bulunmak üze-
re Türkiye’ye geldiler.

YÖK başta olmak üzere, Gazi 
Üniversitesi, Sakarya Üniversite-
si ve İstanbul Üniversitesi’nde üst 
düzey görüşmeler yapan dekanımız 
Vakfımızı da ziyaret etti.

Sayın Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan, Yrd. Doç. Dr. Mu-
zaffer Ürekli, Doç. Dr. Fariz Ah-
medov ve Metin Köse ile birlikte, 
İstanbul Üniversitesi Rektörümüz 
Sayın Mahmut Ak’ı makamında 
ziyaret ederek, çeşitli konular üze-
rinde fikir alışverişinde bulundular. 
(Fotoğraf: 29)

* Mehmet Niyazi Altuğ Anado-
lu Lisesi öğrencileri Okul Başkanı 

Fotoğraf: 29

Fotoğraf: 27

Fotoğraf: 26

Fotoğraf: 28
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Aysel Bay’ın öncülüğünde, Mü-
dürümüz Sayın Suat Bozkurt’un 
destekleriyle okullarında Bayır 
Bucak Türkmenleri için bir yardım 
kampanyası başlatarak, toplamış 
oldukları gıda ve giyimden oluşan 
yardım malzemelerini Vakfımız 
aracılığıyla kardeşlerimize teslim 
ettiler. Bu duyarlı davranışlarından 

dolayı öğrencilerimizi kutluyor, 
destek olanlara teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. (Fotoğraf: 30)

* Unutulan Türkler olarak bili-
nen Libya Türklerini temsilen Lib-
ya Köroğlu Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Zakariye Sulayman Zubi ve be-
raberindeki heyet Vakfımızı ziyaret 
ettiler. Libya, Sudan, Moritanya, 

Mısır, Tunus ve Cezayir’deki unu-
tulan Türkler üzerine sohbet ettik, 
dileklerini, isteklerini dinledik. 
Türkiye’deki kardeşlerine hatırlat-
mak üzere il il dolaşan ve kendi-
lerini Kuloğlu (Köroğlu) Türkleri 
diye adlandıran kan kardeşlerimize 
bu nazik ziyaretlerinden dolayı te-
şekkür ederiz. (Fotoğraf: 31)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Gençlik Kolları Etkinlikleri

* Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kol-
larımız, ‘Türk’ü idrak etme’ amacıyla başlattığı oku-
maların, “İnsanı Anlamak” başlıklı ilk bölümünde, 
Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Kendini Arayan İnsan” 
kitabından sonra, “İnsan ve İnsan Ötesi” adlı kitabın 
okumalarına başladılar. “Düşünce ve Genel Tarih” 
okumaları çerçevesinde kitap seçimleri için kıymetli 
hocalarımızın görüşlerini al-
maya başladılar.

* Hafta içi düzenlenen Rus-
ça kurslarımız sistemli bir şe-
kilde devam etmektedir. Yoğun 
çalışmalarına rağmen gençleri-
mize zaman ayırarak yetişme-
lerine katkı da bulunan öğret-
menimiz Hatice Kerimova’ya 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.

* TDAV Gençlik Kolları-
mızın bir diğer etkinliği olan 
geleneksel Pazar kahvaltılarımız, bu ay da kahvaltı-
nın ardından yaptığımız “Türk Dünyası” sunumları 
ile tamamlandı. Bu ayın ilk kahvaltısında Gençlik 
Kollarımızın kıymetli mensuplarından Aybike Ba-
latürk ile Nurcan Burgaz “Doğu Türkistan” konulu 
sunumlarını yaptılar. Doğu Türkistan’ın Tarihi konu-
lu sunumun ardından, yıllardır Çin mezalimi altında 
olan gök bayrağın toprağı Doğu Türkistan’ın mevcut 
sorunları üzerinde fikir münakaşası yapılarak çözüm 
önerileri sunuldu. 

İkinci Pazar kahvaltımızda Ali Onur Kara, 
Kırım’ın tarihi üzerine yaptığı kısa bir sunumunun 
ardından “Kırım Jeopolitiği” başlıklı bir kısa kon-
ferans verdi. Gerçekleştirdiği başarılı sunumda ar-
kadaşımız bizleri Rusların bu bölgede uyguladığı 
politikalar, Kırım Türklerinin mevcut sorunları gibi 
başlıklarda aydınlattı. Sunum, sorularımızla gelişen 
bir tartışma ve fikir münakaşası ile son buldu.

* Vakfımızın Cumartesi günleri gerçekleştirdi-
ği Süleymaniye Kürsüsü Konferansları öncesinde 

TDAV Gençlik Kolları Başka-
nımız Hacı Hasan Acar, ebe-
diyete yürüyüşünün kırkıncı 
yılında saygı ve özlemle yad 
ettiğimiz büyük Türkçü Hü-
seyin Nihal Atsız’ı anlatan bir 
konuşma yaptı.

* Bir diğer Süleymaniye 
Kürsüsü Konferanları öncesin-
de Gençlik Kolları mensubu-
muz Yasin Kala, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nin bağımsızlık 

mücadelesinden bahsederek, bu mücadelede can ve-
ren Türk büyüklerini yad etti.

* TDAV Gençlik Kollarımız 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü münasebetiyle Kırım Türkle-
ri Derneği’nin düzenlemiş olduğu “İnsan Hakları 
Yürüyüşü’ne” katıldı.

Rusya’nın Kırım ve Suriye Türkmenleri üzerinde-
ki haksız ve acımasız politikalarını haykıran soydaş-
larımıza destek oldular.

Fotoğraf: 30 Fotoğraf: 31


