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AZERBAYCAN DEVLET 
İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK DÜNYASI 
BAKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ 
Fakültemizin  2015-2016 eği-

tim-öğretim yılı mezuniyet töre-
nine Türk Dünyası Araştırmaları 
Vakfı Genel Başkanı Közhan Yaz-
gan, Milletvekili Ganire Paşayeva, 
Azerbaycan Üniversitesi Rektörü 
Ferid Ahmedov, Azerbaycan Dev-
let İktisad Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Saadet Gandilova, TÜSİ-
AB Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Gezeker, Başkan danışmanı Selçuk 
Düzgün, Genel Sekreter Yardımcısı 
Samet Hacıyev Fakültemizin öğ-

retim üyeleri, çalışanları, öğrenci 
velileri ve yakınları  katıldılar. (Fo-
toğraf: 1)

Dekanımız Doç. Dr. Ferruh 
Tuzcuoğlu (Fotoğraf: 2) Öğrenci-
lerimize seslenerek, “Bizler sizlere 
gereken eğitimi verdik. Devletiniz 
ve Milletinize borçlandınız. Şimdi 
bu borcunuzu ödeme zamanı geldi. 
Bundan sonraki yaşamınızda kamu 
veya özel sektörde çalışarak bu 
borcunuzu ödeyeceksiniz. Bu borcu 
öderken milletinizi rencide etme-
den, hassasiyetlerimizi unutmadan, 
unutturmadan çalışın” dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire 
Paşayeva (Fotoğraf: 3) mezuniyet 
töreninde yaptığı konuşmasında 
Turan Yazgan Hoca’nın büyük bir 
öngörüyle hayata geçirdiği Türk 
Dünyası İşletme Fakültesi’nin, 
Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisesi’nin Azerbaycan’ın eğitim 
politikasına yaptığı katkıları anlata-
rak “Turan Yazgan Hocamızı bugün 
anıyoruz, ama ben bütün gençleri, 
onu anmakla beraber anlamaya 

davet ediyorum. Çünkü büyük in-
sanlar, büyük işler başarır. Onları 
biz ansak da anmasak da, onlar her 
zaman milletin tarihinde, hafıza-
sında yaşayacaklardır. Ama önemli 
olan anlamaktır. Büyük Atatürk’ün 
çok güzel bir sözü vardır. “Millete 
hizmet eden onun efendisi olur” 
Gerçekten, millete hizmet eden asla 
unutulmuyor. Milleti sevmek  sözle 
olmuyor, güzel konuşmalar yapabi-
lirsin,  güzel fikirler ortaya koyabi-
lirsin, ama uygulamaya geçiremi-
yorsan bu asla bir şey ifade etmez. 
Millet sevmek, millet hizmet etmek 
demektir. Milleti sevmek milleti 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
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coğrafi arayışlar içinde bölmeden 
coğrafi sınırların üstünde görüp 
hizmet edebilme anlayışıdır. 

Turan Hoca ne kadar Türkiyeli 
idiyse, o kadar Azerbaycanlı’ydı, 
Kazakistan’lıydı, Özbekistanlı’ydı. 
Kırımlı’ydı. Türkmenistanlı’ydı. 
Turan Yazgan “Dilde Fikirde İşte 
Birlik idealinin gerçekleşmesi için 
bütün Türk coğrafyasında eğitim 
kurumları açtı. Bu gönül hareketi 
Türk dünyasının her yerinde mey-
velerini verdi. Gençlere büyük ha-
yaller kurmayı öğretti. Bu büyük 
hayaller bugün meyvelerini veriyor 
ve  yetişen o gençlerin Türk Dün-
yası için çok büyük  bir bugün ve  
gelecek oluşturacağına tanık olu-
yoruz” dedi. 

Vakıf Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan Bey de (Fotoğraf: 4), 
yapmış olduğu konuşmasında, 
mezunlarımıza yeni hayatlarında 
başarılar diledi ve Turan Hocamı-
zın gençlerimizi milletimizin istik-
bali olarak gördüğünü hatırlatarak 
“gençlerden başka tutunacak da-
lımızın olmadığını” söyleyen Tu-
ran Hocamıza yürekten katıldığını 
ifade ederek, gençlerimizin Türk 
Dünyasının geleceğini şekillendi-
recek birer nefer olduklarını unut-
mamaları gerektiğini vurguladı. 

Davetlilerin de konuşmaları-
nın ardından mezunların diploma 
törenine geçildi. Tören öğrenciler 
tarafından hazırlanan sahne gös-
terileri ve mezunların teşekkür 

konuşmaları ile son buldu. Başta, 
çocuklarımızın yetişmesinde emeği 
geçen hocalarımız olmak üzere, ve-
lilerimiz ve öğrencilerimize bir kez 
daha teşekkür ediyor, başarıların 
daim olmasını diliyoruz. (Fotoğraf: 
5) 

2015-2016 eğitim yılında fakül-
temize destek veren iş dünyasının 
güzide isimlerine, Genel Başkanı-
mız Közhan Yazgan tarafından bi-
rer teşekkür belgesi takdim edildi. 
(Fotoğraf: 6) 

* Eğitim öğretim yılının sona 
erdiği bugünlerde, Fakülte kuru-
lumuz Sayın Dekanımız Doç. Dr. 
Ferruh Tuzcuoğlu başkanlığında 
toplandı ve yeni eğitim-öğretim yılı 
için stratejik planlamalar yapıldı. 
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İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK 
ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI 
KIRGIZ-TÜRK 
PROF. DR. TURAN YAZGAN 
SOSYAL BİLİMLER 
ENSTİTÜSÜ
* Türk Dünyası Kırgız Türk Prof. 

Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’ne bağlı tüm eğitim ku-
rumlarımızda dersler tamamlandı. 
Sınavlar yapıldı ve 55 öğrencimizi 
mezun ettik. Öğrencilerimize yeni 
hayatlarında başarılar diliyoruz. 

* Kırgız Cumhuriyeti’nin Ce-
lal-Abad Şehri “Kıymetli İnsanlar” 
Kurumu tarafından, “2016 Tarih 
ve Medeniyet Yılı” münasebetiyle 
“Milli Kalkınma” adlı bir konfe-
rans gerçekleştirildi. Bu konferans 
sonunda Celal-Abad Şehri “Kıy-
metli İnsanlar” Kurumu müdürü 
Ş. Osmonov tarafından İktisat ve 
Girişimcilik Üniversitesi Kurucu 
Rektörü Prof. Dr. Kantörö Tokto-
mamatov Şaripoviç’e “Kıymetli 
İnsan” plaketi verildi. Kurucu rek-
törümüzü kutluyor sağlıklı uzun 
ömür diliyoruz. (Fotoğraf: 7-8) 

* 10 Haziran 2016 tarihinde yeni 
Rektörümüz Prof. Dr. Abdilbayet 
Mamasıdıkov Asanoviç üniversite 
çalışanlarına bir iftar yemeği ver-
di. Hocalarımızın birlik beraberlik 
mesajı verdiği bu güzel buluşma 
için sayın rektörümüze teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. (Fotoğraf: 9) 

TÜRK DÜNYASI 
BAKÜ ATATÜRK LİSESİ 
* 01 Haziran “Çocuk Bayramı” 

münasebetiyle düzenlemiş oldu-
ğumuz törende, Okul Müdürümüz 
Ali Devrim, görevini temsili ola-
rak şehidimiz Tebriz Musazade’nin 
oğlu Onur Musazade’ye bıraktı. 
Öğrencilerimizin Çocuk Bayramı-
nı kutluyor, vatana millete yarayan 
insanlar olmasını diliyoruz. (Fo-
toğraf: 10-11)

* Haziran ayı içerisinde birinci 
sınıftan onuncu sınıfa kadar öğren-
cilerimiz arasında  gerçekleştirdiği-
miz “Seviye Belirleme Sınavı”, yeni 
eğitim öğretim yılı planlamamızda, 
önümüzü daha iyi görmemizi sağla-
dı, ufkumuzu açtı. (Fotoğraf: 12)

* Türk Dünyası Bakü Ata-
türk Lisemizde eğitim öğretim 
14 Haziran’da bitmesine rağmen  
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 
Mezuniyet Törenimizi, 3 Haziran 
2016 günü “Genç Temaşacılar Ti-
yatro Salonu”nda gerçekleştirdik. 
Törende Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan, Azerbaycanlı şair-ya-
zar- milletvekili Sabir Rüstemhanlı 
(Fotoğraf: 13), Azerbaycan Türk 
Kadınlar Birliği Başkanı Tenzile 
Rüstemhanlı, Türk Dünyası Bakü 
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İşletme Fakültesi Dekanımız Doç. 
Dr. Ferruh Tuzcuoğlu, Dünyaca 
ünlü “vurmalı çalgı” üstadı Natık 
Şirinov, Türk Dünyası Müziği sa-
natçısı Bünyamin Aksungur, TİKA 
Bakü temsilcisi Mustafa Haşim Po-
lat, basın mensupları,  öğretmenle-
rimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz 
hazır bulundular. 

Öğrencilerimizin marifetlerini 
sergiledikleri proğramda, şehitleri-
mizi de anarak duygulu anlar yaşa-
dık. Vakfımızın yetiştirdiği konuk 
sanatçı Türk Dünyası müziği üsta-
dı Bünyamin Aksungur’un verdiği 
muhteşem konserle coştuk. Dünya 
birincisi, piyano sanatçısı, 8. sınıf 
öğrencimiz Ayan Memmedli’nin  
“Piyano Resitali”nde büyülendik. 
Vakıf Başkanımız Közhan Yaz-
gan törende gazeteci dostlarımız 
Süleyman İsmayılbeyli (Olay-

lar Gazetesi), Nadir İsmayılov 
(Yeni Azerbaycan Gazetesi), Aqil 
Camal (Türkistan Gazetesi)’ne; 
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Na-
tık Şirinov’a ve Bakü Üniversitesi 
öğretim üyesi Vugar Ziferoğlu’na,  
desteklerinden dolayı vakfımız adı-
na “Teşekkür Belgesi’ takdim etti. 
(Fotoğraf: 14) Lisemizden layı-
kıyla bir eğitim alarak mezun olup 
diploma alan gençlerimizi ve onları 
yetiştiren öğretmenlerimizi kutlu-
yor, hepsine aydınlık bir ömür,  ba-
şarılı bir gelecek diliyoruz. Yolları 
açık olsun. (Fotoğraf: 15) 

* Personelimiz ve öğretmenleri-
miz arasındaki birlik ve beraberliği 
pekiştirmek ve tatil öncesi vedalaş-
mak amacıyla,  Türk Dünyası Bakü 
İşletme  Fakültesi Dekanımız Sayın 
Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu’nun da 
hazır bulunduğu da bir “İftar Yeme-
ği” düzenledik. 

* Öğretmenlerimiz ve öğrenci-
lerimiz tatile girdi ancak idaremiz, 
yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları 
dolayısıyla görevine devam ediyor. 
Başarılı bir eğitim öğretim yılı ge-
çirmemize vesile olan başta idare-
cimiz Sayın Ali Devrim hocamız 
olmak üzere, müdür yardımcıları-
mız, öğretmenlerimiz, velileleri-
miz, öğrencilerimiz ve tüm perso-
nelimize teşekkür ediyor, iyi tatiller 
diliyoruz. 

* Okulumuzda 2015-2016 eği-
tim ve öğretim yılı, 14 Haziran 
2016 günü sona erdi. (Fotoğraf: 16) 
1992 yılında Turan Yazgan Yazgan 
Hocamızın kurduğu “Türk Dünya-
sı Bakü Atatürk Lisesi” başarılı bir 
eğitim-öğretim yılını daha geride 
bıraktı. Birinci sınıftan başlayarak 
11. sınıfa kadar devam eden lise-
mizde 11. sınıflar mezuniyet, diğer 
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sınıflar karne sevincini yaşadılar. 
Velilerimizin, öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin mutluluğu gö-
rülmeye değerdi. Daha nice mezu-
niyet töreninde buluşmak dileğiyle.

ZİYARETÇİLERİMİZ 
* Vakfımızı ziyaret eden kar-

deş Erzurum Güneş Vakfı Başkanı 
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’la Türk 
Dünyası üzerine sohbet edip fikir 
alışverişinde bulunduk. (Fotoğ-
raf:17)  

* Turan Yazgan Hocamızın say-
gıdeğer eşi Gülen Yazgan Hanıme-
fendi, vakfımız çalışanlarına ve ai-
lelerine bir iftar yemeği ikram etti. 

Vakfımız çalışanlarını bir araya 
getirip daha da kaynaşmalarını sağ-
layan ve Turan Yazgan Hocamızın 
ruhunu şad eden ikram için Gülen 
Yazgan Hanımefendiye teşekkür 
ediyor, Allah’tan sağlıklı uzun 
ömürler diliyoruz. (Fotoğraf: 18)

* Belçika Türk Ocakları Kuru-
cu Başkanı Recep Tuncer Sarı ve 
DAK’ın Belçika Temsilcisi ve Azer-
baycan-Belçika Dostluk Cemiyeti 
Başkanı Ayhan Demirci vakfımızı 
ziyaret ettiler. (Fotoğraf: 19) 

* Vakıf Genel Başkanımız Köz-
han Yazgan, Yurtdışı Yükseköğre-
tim Koordinatörümüz Prof. Dr. Ra-
mazan Taşdurmaz, Eğitim Kültür 
Müdürümüz Metin Köse ve Önce 
Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdü-
rü M. Kemal Sallı’dan oluşan he-
yetimizle Azerbaycan’ın İstanbul 
Başkonsolosu Mesim Abdullaoğlu 
Hacıyev’i makamında ziyaret edip, 
yeni görevi dolayısıyla kutlaya-
rak Azerbaycan başta olmak üzere 
Türk Dünyası’ndaki faaliyetlerimiz 

konusunda bilgilendirdik. (Fotoğ-
raf: 20)

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
GENÇLİK KOLLARI 
TDAV Gençlik Kolları men-

suplarımız sınavların bitmesi ve 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun 
memleketlerine dönmesi dolayı-
sıyla mini bir iftar yemeğinde bir 
araya gelip çalışmaları üzerine fikir 
alışverişinde bulundular. (Fotoğraf: 
21) 
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