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Eğitim 
Gerek vakfımızda gerekse eği-

tim kurumlarımızda yaz tatili dola-
yısıyla  fazlaca yoğunluk olmamak-
la birlikte, vakfımızın çeşitli yayın 
faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim 
yılına hazırlık çalışmaları çerçeve-
sinde  liselerimizde görev yapacak 
öğretmenlerimizin temini ve üni-
versitelerde görev yapacak öğretim 
üyelerimizin görevlendirme çalış-
maları hızla devam ediyor. 

Türk Dünyası Bakü Atatürk 
Lisemiz, kıymetli müdürümüz Ali 
Devrim hocamızın üstün gayretleri 
ve fedakar çalışmaları ile  her ge-
çen gün daha çok takdir edilmekte 
ilgi görmektedir.  Sınavla öğrenci 
kabul ettiğimiz lisemizde okumaya 
hak kazanan öğrencilerimizin ka-
yıtları yapıldı. 

Mezunlarımızın Azerbaycan’ın, 
Türkiye’nin, Rusya’nın ve dünya-
nın tanınmış bazı üniversitelerine 
yerleşmiş olması, vakfımızın eği-
tim öğretime vermiş olduğu önemin 
göstergesidir.  Bu vesileyle başta 

müdürümüz Ali Devrim olmak 
üzere, emeği geçen, öğretmenleri-
mize, çalışanlarımıza velilerimize 
teşekkür ediyor,  öğrencilerimizi 
kutluyoruz. 

Aynı şekilde, Celalabad İkti-
sat ve Girişimcilik Üniversitesi 
Türk Dünyası Kırgız Türk Prof. 
Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde eğitim öğretim yılını 
başarı ile tamamladık. ilave bölüm-
ler açmak üzere yapmış olduğumuz 
anlaşmaların gereğini iki taraflı ola-
rak yapmaya başladık. 

Başarılı bir eğitim öğretim yılı-
nın tamamlanmasında emeği geçen 
başta dekanımız Doç. Dr. İbrahim 
Akış olmak üzere, özellikle Öğr. 
Gör. Çağrı Ergezer ve kıymetli 
hocalarımız ile desteğini esirge-
meyen Sayın Rektörümüz Prof. 
Dr. Abdilbaet Mamasıdıkov olmak 
üzere tüm üniversite çalışanları-
mıza teşekkür ediyoruz. Eğitim 
öğretim faaliyetlerimizin başarıya 
ulaşmasında, cesur kararlar alarak 
uygulanması için kurumlarımıza, 

vakfımızın imkanları nisbetinde 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 
Genel Başkanımız Közhan Yazgan 
Bey’e de minnet ve şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Bayramlaşma
* Vakfımızın geleneksel bay-

ramlaşma merasimini gönül dost-
larımızla birlikte vakıf merkezi-
mizde gerçekleştirdik. Tuva’dan, 
Kırgizistan’dan,    Azerbaycan’dan… 
Uzakları yakın ederek, Hocamızın 
ruhunu şad etme imkânı bahşettik-
leri bu güzel gün için, bütün gönül 
dostlarımıza teşekkür ediyoruz. 
(Fotoğraf: 1) 

Ziyaretçilerimiz 
* Azerbaycan Devlet İktisat 

Üniversitesi Türk Dünyası İşlet-
me Fakültesi Dekanımız Doç. Dr. 
Ferruh Tuzcuoğlu, Öğretim Gö-
revlimiz Neriman Hanahmedov, 
Öğr. Gör. Turan Ahmedov, Sakarya 
Üniversitesi Uluslararası Öğrenci 
Değişim Ofisi Başkanı Dr. Nesrin 
Kenar ve Ofis Uzmanı Neriman 

Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız

Fotoğraf: 1
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Kanbur maiyetindeki Türk Dünyası 
Bakü İşletme Fakültemizin deği-
şim-bilişim amacıyla Türkiye’de 
bulunan öğrenci topluluğu ve onları 
konuk eden SAÜ öğrencileri, Vak-
fımızı ziyaret edip bilgi ve tecrübe-
lerini artırdılar. (Fotoğraf:2) 

* Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
Eğitim ve Kültür Ataşesi olarak 
görev yaptığı dönemde, samimi ve 
yorulmaz bir gayretle, başta tem-
sil ettiği Kuzey Kıbrıs Türkleriyle 
olmak üzere, Türk Dünyası’nın 
eğitim kültür köprülerinin korun-
ması ve güçlendirilmesi yolunda-
ki her türlü faaliyetin içinde olan 
ve Vakfımızın geleneksel olarak 
düzenlediğimiz Türk Dünyası Ço-
cuk Şölenleri ve diğer her türlü 
eğitim- kültür faaliyetlerimize gö-

nülden destek veren Sevgi Gürpı-
nar Hanımefendi, görev süresinin 
dolması dolayısıyla  19 Temmuz 
2016 Salı günü Vakfımıza veda zi-
yaretinde bulundu. Başkonsolosluk 
Ticari Ataşesi Cahit Kayıarslan’ın 
ve Sevgi Hanımın eşlerinin de ha-
zır olduğu ziyaretin anısına Genel 
Başkanımız Közhan Yazgan, Sevgi 
Hanıma Vakfımızın teşekkür bel-
gesini takdim etti (Fotoğraf: 3);  
Sevgi Hanım da, veda anısı olarak 
Közhan Bey’e  Genel Müdürümüz 
Saadet Pınar Yıldırım’a ve Eğitim-
kültür Müdürümüz Metin Köse’ye 
birer tablo takdim etti. Hizmetleri, 
sıcak dostluğu ve nezaketiyle dai-
ma yâd edeceğimiz Sevgi Hanıme-
fendiye, bundan sonraki görevinde 
ve yaşantısında sağlık, mutluluk ve 
başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. 
Nevzat Yalçıntaş

(1933-15.07.2016)

Eski milletvekillerinden 
Prof. Dr. Nevzat Yalçın-
taş, 15 Temmuz 2016 günü 
Çatalca’da hayatını kaybetti. 

Evli ve iki çocuk babası 
olan Yalçıntaş, 1933 yılında  
Ankara’da doğdu. İstanbul 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu’ndan mezun olduk-
tan sonra Fransa’da Caen 
Üniversitesi’nde doktora yap-
tı. İngiltere Londra Üniversi-
tesi London School of Econo-
mics and Social Sciences’de 
doçentlik çalışmaları yaptı. 

İstanbul Üniversitesi İk-
tisat Fakültesi’nde 1 Aralık 
1959’da asistan, 30 Aralık 
1965’te doçent ve 5 Mart 
1971’de profesör ünvanı aldı. 

Devlet Su İşleri (DSİ) ve 
Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
(DPT) yöneticilik, TRT Genel 
Müdürlüğü ve Türkiye Gaze-
tesi başyazarlığı görevlerinde 
bulundu. Yalçın-
taş, aynı zamanda 
21 ve 23. dönem 
İstanbul mil-
letvekili idi.
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