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Türk Dünyası İle
İlgili Çalışmalarımız
İktisat ve Girişimcilik
Üniversitesi
Türk Dünyası
Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü
KIRGIZİSTAN / Celalabad

Fakülte ve bölümlerimizde eğitim öğretimle birlikte sosyal etkinliklerimiz de aksamadan devam etmektedir.
* Üniversitemiz bünyesindeki
tüm fakülte ve bölümler arasında
düzenlenen spor turnuvalarında
Türk Dünyası Fakülteleri ve Türk
Dünyası Kırgız- Türk Meslek Yüksekokulu adına oluşturduğumuz takımlarımız, katıldıkları turnuvada;
Üniversite Futbol Birinciliği (erkekler), Üniversite Futbol Birinciliği (bayanlar), Üniversite Basketbol
Birinciliği (erkekler), Üniversite
Voleybol Üçüncülüğü (kızlar), Üniversite Satranç Birinciliği, Üniversite Halat Çekme Üçüncülüğü dereceleri kazandılar. (Fotoğraf: 1-2)
Tüm öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını
diliyoruz.
* Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA), Kırgızistan Koordinatörü Evren Rutbil’in
de aralarında olduğu TİKA heyeti
enstitümüze bir nezaket ziyaretinde
bulundular. Birlikte yapabileceklerimiz üzerine fikir alışverişinde buFotoğraf: 1
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Fotoğraf: 3

Fotoğraf: 4

lunduk. Enstitümüzün çalışmaları
ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aktardık. Sayın Evren Rutbil, 23 yıldır
kesintisiz faaliyet gösteren fakültelerimizin, bölgenin gelişmesinde,
halkın kaynaşmasında ve Türkiye
ile Kırgızistan’ın ilişkilerinin sağlam temeller üzerine oturmasında
önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, TİKA olarak her türlü
desteğe hazır olduklarını bildirdi.
Kendilerine bu nazik ziyaretlerinFotoğraf: 2

den dolayı teşekkür ediyor, ilişkilerimizin artarak devamını diliyoruz.
(Fotoğraf: 3)
* Girişimcilik Haftası dolayısıyla, Üniversitemiz tarafından,
Celalabat’ta faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinin ve öğrencilerimizin katıldığı “Kırgızistan’da
Girişimciliğin Geleceği” başlıklı
bir konferans düzenlendi. Konferansa, Türk Dünyası İşletme
Fakültesi’nin Girişimcilik Kulübü
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Fotoğraf: 7

Fotoğraf: 5

öğrencileri projeleriyle katıldı. Öğrencilerimizin hazırladığı projeler
ve girişimcilik fikirleri, katılımcılar
tarafından büyük beğeni topladı.
(Fotoğraf: 4-5)
* Üniversitemize yeni kaydolan
öğrencilerin birbiriyle tanışması
ve kaynaşması amacıyla rektörlük
tarafından düzenlenen “Tanışma
Günü”nde öğrencilerimizin halk
oyunları ve komedi gruplarının
gösterileri ile öğrencilerimizin verdikleri konserler büyük beğeni topladı. (Fotoğraf: 6)
Fotoğraf: 6

Azerbaycan Devlet
İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İşletme
Fakültesi

* Fakültemizde eğitim-öğretim,
kuralları çerçevesinde ve kıymetli
hocalarımızın özverili çalışmaları
ile aksamadan devam etmektedir.
* Süleyman Demirel Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi arasında yapılan işbirliği
protokolü çerçevesinde, 28-30 Eylül
2016 tarihleri arasında Azerbaycan
Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde Fakültemizin organizasyonu ile, Uluslararası İktisadi ve
İdari Perspektifler Kongresi: Yeni
Bölgesel Vizyonlar isimli kongre ve
Yöntembilim Çalıştayı düzenlenmiş-

tir. Türkiye’den ve Azerbaycan’dan
akademisyenlerin ortak uluslararası
bir platformda bir araya gelmelerini sağlamak, bilimsel/akademik
ilişkileri, yükselen bir çizgide geliştirmek, böylelikle ilişkileri söylem
düzeyinden stratejik düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen kongreye
ağırlıklı olarak Türkiye’den olmak
üzere 12 ülkeden, dünyanın 54 farklı
üniversitesinden 150’den fazla bilim
adamı katıldı. Açılış töreni Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin
ana binasında, oturumlar ise 4 numaralı eğitim binasında yapıldı.
İktisat, Ekonometri, İşletme,
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi,
Maliye, Bankacılık ve Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Muhasebe, Turizm, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında
İngilizce, Azerbaycan Türkçesi ve
Türkiye Türkçesinde yazılmış bildirilerin sunumları fakültemizin ve
Süleyman Demirel Üniversitesi’nin
akademik kadrosunun oturum başkanlığı ile gerçekleşti. 30’dan fazla oturumda 200 e-bildiri sunuldu.
(Fotoğraf: 7-8) Programdan sonrasında Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ve

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi rektörü Adalet Muradov işbirliğinin geliştirilmesi konusunda
fikir alışverişinde bulundular. Son
derece faydalı geçtiğine inandığımız Kongre dolayısıyla, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.
* Azerbaycan’ın bağımsızlığı
dolayısıyle yapılan kutlama etkinlikleri çerçevesinde Neriman Hanahmedov başkanlığında “Hukuk
Günü” düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından, öğrenciler hukukun çeşitli dalları ile ilgili yaptıkları sunumlarda, hukukun insanlık
ve dünya için öneminden bahsettiler. Proğram soru cevap faslı ile son
buldu. Emeği geçenleri kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.
(Fotoğraf: 9)
Fotoğraf: 9

Fotoğraf: 8
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Fotoğraf: 10

Fotoğraf: 13

Türk Dünyası
* Türk Dünyası Bakü İşletme
deki okul koromuz “Azerbaycan”
Bakü Atatürk Lisesi
Fakültemizin kıymetli Dekanı save “Sensen Yüreğim” şarkılarını
*
Eğitim
öğretim
yılı
başladığı
yın Doç. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu öğseslendirdi.
rencilerimizin sorunları dinlemek, andan itibaren kıymetli öğretmenAzerbaycanlı şair Neriman
sorularını cevaplamak, 1. sınıflara lerimiz yoğun bir şekilde öğHasanzade’nin “Azerbayretmen-öğrenci-veli
üçgeni
kaydolan öğrencilerimizi yaklaşan
can” şiirini 9-B sınıfından
sınavlarla ilgili bilgilendirmek ve çerçevesinde daha iyiyi
Fidan Abbasova okudu.
çeşitli konularda tavsiyelerde bu- başarmak için çalışmalaMüslüm Magomayev’in
lunmak amacıyla bir toplantı yap- rına devam ediyorlar.
bestelediği “Ey Aziz
* Azerbaycan’ın 25.
tı. Öğrencileri dinleyerek çözüm
Anam, Azerbaycan”
yolları sunan Tuzcuoğlu, eğitim, Bağımsızlık Günü, okuşarkısını 7-A sınıfından
öğretim, sınav ve disiplin yönetme- lumuz konferans salonunda
Oğuzhan Penahlı, 9-B
düzenlenen
törenle
kutlandı.
Fotoğraf:
14
liği hakkında geniş malumat verdi.
sınıfından Ertogrul Penahlı,
Özellikle birinci sınıflara sınav yö- Törene öğretmenler, öğrenciHalil Rıza Ulutürk’ün “Gaynetmeliğinden bahseden Tuzcuoğlu, ler ve veliler katıldı. Program;
tar Menim Gudretimi” şiirini
saygı
duruşu
ve
her
iki
ülkeöğrencilerimize, Turan Hocamızın
okudu. 6-A sınıfı öğrencisi
prensipleri çerçevesinde, düşünen, nin milli marşlarının okunEllada Fetalliyava’nın
araştıran, sorgulayan, karar veren masıyla başladı.
seslendirdiği “Bakü” şarTarih
öğretmeniçözüm üreten, en önemlisi, öğrenkısıyla program sona erdi.
miz
Elmar
Hasanov,
menin ömür boyu devam ettiğinin
Programın sunuculuğunu,
bilincinde olan ve bunun heyecanı- Azerbaycan’ın bağımsızlık
8-A sınıfından Altunay
nı taşıyabilen öğrenciler olmalarını mücadelesinin kısa tarihini
Sadıksoy ve 8-B sınıfından
anlattı. “Bağımsızlık yolunda Fotoğraf: 15
tavsiye etti. (Fotoğraf: 10)
Ragil Memmedov yaptı.
halkımız; çok acı çekti, çok
* Hocalarımızdan Neriman
(Fotoğraf: 12-13-14-15)
zulme uğradı, katledildi. Yani,
Hanahmedov İstanbul’da
Bakü genelinde yapılan “Bağım“Hür Azerbaycan” kolay elde sızlık Günü” etkinliklerine, okul
düzenlenen Uluslaraedilmedi, hürriyet bize altın müdürümüz Musa Ediz başkanlırası İstanbul Hukuk
tepside sunulmadı.” sözle- ğında, öğretmen ve öğrencilerden
Kongresi’ne “Uluslariyle öğrencilerden Azer- oluşan bir ekiple de katıldık. Üç
rarası Hukuk Kuralbaycan
için çok çalışmak Renkli Bayrağımızın “Gaspedilları Doğrultusunda
ve ülkelerini her türlü tehli- miş Azerbaycan” topraklarında da
Dağlık Karabağ SoruFotoğraf: 11
keden korumak mecburiyetinde ebediyyen dalgalanması dileğiyle...
nunun Çözümü” başlıklı
olduklarını bildirdi. Müzik öğret- Bağımsızlık Günün kutlu olsun, Can
bir tebliğ ile katıldı. (Fotoğraf:
meni Gönül Ahundova yönetimin- Azerbaycan.
11)
Fotoğraf: 12
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* Turan Yazgan Belgeseli ve lisemizin tanıtım filmi için, Murat Çeri,
Agil Alesker ve Reis Yaşar’dan
oluşan ekip okulumuzda çekimler
yaptı. Turan hocamızın eğitim kurumlarını tanıttı. Öğrencilerden ve
öğretmenlerden görüşler aldı. (Fotoğraf: 16)
* Matematik öğretmenlerimiz
Vügar Kerimov, Zakir İmanov ve
Leyla Fetullayeva; Azerbaycan’ın
AZTV kanalında “Eğitim-Öğretim”
konulu tv programına konuk oldular. (Fotoğraf: 17)

Fotoğraf: 17

* Bakü Çocuk Kütüphanesi’nde,
Azerbaycan’ın tanınmış gazeteci
ve yazarlarından Rafik Savalan ile
okulumuz öğrencileri bir sohbet
programında bir araya geldi. İki buçuk saat süren program AZTV’de
yayınlandı.
Programa; öğrencilerimiz 8-B
sınıfından Fuzuli İsmayılbeyli, 7-A
sınıfından Tugrul Memmedli, 6-A
sınıfından Nuray Aliyeva, 5-A sınıfından Banu Rüstemli ve Metin
Ceferov katıldılar. Öğrencilerimizin bilgi birikimi ve özgüvenleri
takdirle karşılandı. (Fotoğraf: 18)

Fotoğraf: 19

Yüce, Sakarya Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Vecdi Can ve Doç. Dr
Köksal Şahin, Türk Dünyası Bakü
İktisat Fakültesi Dekanı Doç. Dr.
Ferruh Tuzcuoğlu, fakültemizin bölüm Başkanı Doç. Dr. Fariz Ahmedov ve Neriman Hanahmetov, Başkanımız Közhan Yazgan’la birlikte
okulumuzu ziyaret ederek, çalışmalarımızı incelediler. (Fotoğraf: 19)
* Vakfımızın, T.C. Sakarya Üniversitesi işbirliğiyle 26-30 Eylül
2016 tarihleri arasında, AzerbaycanTürk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizde düzenlemiş olduğu, Özel
Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Ölçme ve
Değerlendirme alanlarını kapsayan
30 saatlik Hizmet İçi Eğitim Programı sona erdi. Öğretmenlerimiz için
son derece faydalı olan hizmet içi
eğitim proğramının Sertifika törenine vakıf başkanımız Közhan Yazgan, Yrd. Doç. Dr. Suat Kol, Öğr.
Gör. Ali Kırksekiz, Neriman Hanahmetov katıldı. Başkanımız Köz-

han Yazgan “Bakü Atatürk Lisesi,
Lisenin öğretmenleri ve öğrencileri
bizim gözbebeğimizdir” dedi. Başarılı olan öğretmenlerimize sertifika
verildi. (Fotoğraf: 20)
Sayın Közhan Yazgan Beye, bu
görevi hiçbir şekilde yüksünmeden
büyük bir özveri ile yerine getirerek
vakfımızın şeref sayfasında layık
oldukları yeri alan kıymetli hocalarımız Suat Kol ve Ali Kırksekiz’e
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
* 5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz bir araya gelerek güzel bir
kutlama gerçekleştirdiler. 13. Türk
Dünyası Çocuk Şöleni’ne Güney
Azerbaycan’dan katılan Ali Murtazali, Nesrin Molayi, Aylin Molayi
de katılarak kutlamaya farklı bir
anlam kattılar. Türkün istikbali olduğuna inandığımız gençliğimizin
Türklük gurur ve şuuruyla yetişmesinde birinci derecede emeği geçen
tüm öğretmenlerimizin öğretmenler
gününü kutluyor, başarı dileklerimizi sunuyoruz.
Fotoğraf: 20

Fotoğraf: 18

* Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Okçu, Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden
Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Mersin Çağ Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Faruk Andaç, Uludağ
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet
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Fotoğraf: 21

Turan Kültür
Merkezi Süleymaniye Kürsüsü

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü 2016-2017 dönemi faaliyetlerimize; 15 Ekim 2016
Cumartesi günü 14.00’te, Azerbaycanlı şair, yazar, devlet adamı Sabir
Rüstemhanlı, Azerbaycan Türk kadınlar Birliği Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ve Beykent Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ürekli’nin konuşmacı oldukları “Bağımsızlıklarının 25. Yılında
Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri” başlıklı konferansımızla başladık. (Fotoğraf: 21)
İlk konuşmacımız Muzaffer
Ürekli; Türklerin birliğini sağlamak
yolunda Sovyetlerin dağılmasından
sonra yapılan girişimler, Türk Konseyi gibi oluşturulan teşkilatlanmalar ve Alfabe birliği gibi projelere
ilişkin tespit ve görüşlerini dile getirerek, istenilen düzeyde olmasa da
bunların maddi ve manevi işbirliği
yolunda bir hayli ilerlemeler sağladığını, bu girişimlerin sivil kuruluşlar ve devlet kurumları eliyle ve
desteğiyle geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.
İkinci konuşmacımız Sabir Rüstemhanlı; Turan Yazgan Hocamızın kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın kürsülerinin,
Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesinin ve yaşadığı problemlerin dile
getirilmesinde sağladığı imkânlar ve
vakfın Azerbaycan başta olmak üzere Türk Dünyası’nda yürüttüğü faaliyetlere teşekkür ederek, 90’lı yılların başında Elçibey ve Azerbaycan
Halk Cephesindeki diğer arkadaşlarıyla birlikte, dışta Moskova ve diğer
güçlere, içte Moskava’nın şuursuzlaştırdığı odaklara karşı yürüttük8
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Fotoğraf: 22

leri mücadeleyi, 1918’de Mehmet
Emin Resulzade önderliğinde kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
tarihçesini, Ermenilerin, kendilerini
örgütleyip destekleyen Rusların da
desteğiyle Azerbaycan Türklerini yok etmek için giriştikleri kanlı
mezalimi ve Azerbaycan petrolünü
sömürmek isteyen İngilizlerin bu
süreçteki entrikalarını ve kardeş
Osmanlı Türkiyesi’nin Nuri Paşa
komutanlığında gönderdiği ordu vasıtasıyla kazanılan zaferi büyük bir
vefa duygusu ile dile getirdi. Bağımsızlıkla eşzamanlı gerçekleşen
Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarının Ermenilerce işgal edilmesinin Azerbaycan’ın en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten
Rüstemhanlı; kardeş Türk Cumhuriyetlerinin her zaman destek olduklarını ve olması gerektiğini belirterek;
Rusya’nın da yeni bir dağılma süreci
yaşamak istemiyorsa eski günahlarından arınma yolunda gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.
Son konuşmacımız Tenzile Rüstemhanlı da, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanma sürecinde
ve sonrasında yüzünü Türkiye’ye
çevirdiğini ve Türkiye’nin de hep
yanlarında olduğunu, 25 yıldır gerek Türkiye’de gerekse Azerbaycan
da siyasi görüş ve yaklaşımlarda
pekçok değişiklikler yaşanmasına
rağmen, Azerbaycan Türklüğü ile
Türkiye Türklüğü arasındaki sevgi
ve kardeşliğin hiçbir zaman değişmediğini, Azerbaycan ve Türkiye
başta olmak üzere Türk Dünyası’nın
değişik renklerinin, dış güçler tarafından farklılık algısı oluşturularak
bölmesine asla izin vermeden, güçlü
bir tarih, kültür, dil ve soy birliğimizi geliştirip pekiştirerek gelece-

ğimize emin adımlarla yürümemiz
gerektiğini ifade ifade etti.
* 22 Ekim 2016 Cumartesi günü,
“Musul Meselemiz - Türkmenler”
başlıklı konferansımızın konukları
Dr. Nefi Demirci, Dr. Cüneyt Mengü ve Savaş Avcı idi. (Fotoğraf: 22)
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı ve ömrünü
Irak Türklerinin özgürlüğü yoluna
vakfetmiş olan Dr. Nefi Demirci,
IŞİD tarafından Kerkük’teki Türkmenlerin evlerine yapılan saldırılarla ilgili endişelerini dile getirerek,
bu saldırıların Kürtlere ve Araplara
değil, sadece Türkmenlere karşı yapılmasının manidar olduğunu, son
yıllarda Irak’ta ve Suriye’de gelişen
olayların Türkiye’nin var olma olgusuyla ilgisini ve doğrudan Türk
varlığını hedef aldığını vurgulayarak, Musul’un da bu büyük oyundan ayrı değerlendirilemeyeceğini
söyledi. İngilizlerin baş aktörlüğünde 1914’lerde başlayan, Mondros
Mütarekesi, Lozan Antlaşması,
Haliç Konferansı, Nasturî İsyanı,
1926’da yapılan “Sınır ve Güvenlik
Antlaşması” gibi süreçlerden geçerek zamana yayılan ve bugün yeniden hortlatılan ihtilaflı durumu,
Atatürk’ün , o dönemde Türkiye’nin
ekonomik ve askerî gücünün zayıf olması sebebiyle, Batı Trakya,
Adalar ve Musul’da alamadığı, ama
hiçbir zaman vazgeçmeyerek “ömrüm vefa ederse mutlaka alacağım”
dediği haklarımızı, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin savunmasının uluslararası antlaşmalarımızla
asla çelişmediğini belirterek; bugün
müdâhil olduğumuz Fırat Kalkanı
Operasyonu ve Musul Harekatı’nın,
akılcı olmak ve haklarımızdan vazgeçmemek kaydıyla Türk milletinin
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yararına olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini İŞİD, PKK-PYD ve
benzeri yapılanmalarının ABD’nin
100 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığı
Kürdistan’ı oluşturmaya yönelik bir
projenin parçası olduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.
Türkmeneli Stratejik Araştırmaları Merkezi Başkanı akademisyen,
gazeteci yazar Dr. Cüneyt Mengü;
Musul Meselesi’nin 1991’den sonraki sürecindeki yanlışın, Türkiye’nin de desteklediği 36. paralelin
kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulması sırasında bilinçli yapıldığını,
Musul’un–kendilerinin dâhil edilmesini istediği Kerkük’ün de- paralelin kuzeyinde olmasına rağmen, Güvenli Bölgenin dışında;
Süleymaniye’nin paralelin güneyinde olmasına rağmen içinde tutulduğunu, çünkü Musul ve Kerkük’teki
700 bin Türkmen’in, Güvenli Bölge aldatmacasıyla başlatılan Kürt
Devletinin bugünkü hale gelmesine
asla izin vermeyeceğini, bugün sıcak gelişmelerle devam eden ve bir
yıldır hazırlanan Musul’u IŞİD’den
Kurtarma Planında Türkiye’nin dışlanmaya çalışılmasının, demografik
yapının kimlerin ve hangi projelerin
lehine işletildiğini açıkça gösterdiğini, Türkiye’nin Lozan’dan kaynaklanan haklarını kullanarak Musul ve
Kerkük’te fiili egemenlik kazanacağı korkusunun, Türkiye’ye karşı
gizli açık ortak bir cephe oluşturduğunu söyledi. Mengü konuşmasını,
Türkiye’nin varlığı ve güvenliğini
açıkça tehdit eden bütün bu gelişmelerden kaygı duymamasının söz
konusu olamayacağını, Musul’da
ve Fırat Kalkanı Operasyonu’ndaki

Fotoğraf: 24

Fotoğraf: 23

tavrı ve uygulamalarının son derece
yerinde olduğunu ortaya koyarak tamamladı.
Son konuşmacımız olan, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı, Musul Harekatı’nın
başlamasıyla birlikte, Kerkük’e giren IŞİD militanlarının ve Kerkük’te
gizlenen PKK militanlarının Türkmenlere yönelik başlattığı saldırı
ve cinayetlere dikkat çekerek, bu
gerçeğin, Kerkük’ü bilinçli veya
gafilane bir şekilde Kürt Bölgesi
haritası içinde gösteren zihniyet ve
odakların eylemlerinin bir parçası
olduğunu söyledi. Irak Ordusunun
bir kurşun dahi atmadan, IŞİD’e
Musul’u, Peşmerge’ye Kerkük’ü
bırakmasının arkasındaki gerçeği
görmemenin ahmaklık olacağını
belirten Avcı, IŞİD aktörü baskısıyla yurdundan uzaklaştırılan Türkmenlerin yerine bölge Kürtlerinin
yerleştiğini; Musul’dan IŞİD’i Çıkarma Harekatı sonunda da bundan
farklı bir şeyin yaşanmayacağını,
bölge Türkmenlerinin Türkiye’den
başka destekleyeninin olmadığını,
Türkiye’yi yönetenlerin, Türkiye
açısından da hayatiyet arz eden tedbirleri çok geç olmadan almaları
gerektiğini ve yangının ortasındaki Türkmenlerin de kendi içlerinde

güçlü bir dayanışma ve gayretle her
ortamda haklarını alma mücadelesine devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.
Sakarya Valiliği’ni Ziyaretimiz

Vakıf Genel Başkanımız Közhan
Yazgan bir heyetle, Sakarya Valimiz
Sayın Hüseyin Avni Coş’a bir nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette
rahmetli hocamız Prof. Dr. Turan
Yazgan rahmetle yâd edilerek Türk
Dünyası’na yaptığı hizmetler anıldı.
(Fotoğraf: 23)
Sakarya Üniversitesi’ni
Ziyaretimiz

Vakıf Genel Başkanımız ve beraberindeki heyet, yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarımıza vermiş
oldukları destek ve işbirliği dolayısıyla, Sakarya Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas Bey’i
makamında ziyaret ederek, teşekkürlerini sundular. Türk coğrafyasındaki eğitim öğretim çalışmalarımızla
ilgili fikir alışverişinde bulundular.
Sakarya Üniversitesi ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği her zaman
yanımızda olan Sayın Rektörümüz
Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve ekibine
bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. (Fotoğraf: 24-25)

Fotoğraf: 25
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FAALİYETLERİMİZ
Fotoğraf: 26

Ziyaretçilerimiz

* Türk Keneşi Öğrenci Konseyi
Başkanı Atilla Güven, yanında üniversite temsilcisi gençlerden oluşan
bir heyetle vakfımızı ziyaret etti.
Genç heyeti vakfımızın çalışmaları
ve işbirliği imkanları konusunda bilgilendirdik. (Fotoğraf: 26)
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı
GENÇLİK KOLLARI

Fotoğraf: 27

* Vakfımızın hocalarından Prof.
Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, vakıf merkezimizde yeniden sağlığına kavuşması dolayısıyla hatim duası yaptırdı. Hocamıza, sağlıklı, esenlikli uzun
ömürler diliyoruz. (Fotoğraf: 27)
* Kırgızistan Celalabat İktisat
ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesindeki Türk Dünyası Uluslararası
Kırgız-Türk Prof. Dr. Turan Yazgan
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve Türk Dünyası Celalabat
Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi
Dekanımız Doç. Dr. İbrahim Akış’ı
2016-2017 öğretim yılı görevi için
Kırgızistan’a uğurladık. (Fotoğraf:
28)

Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın, “Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim
yarınlarımızdır. Ümidimizdir. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden başka güvencemiz yoktur.” sözünden aldığımız güçle Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları olarak, yıllardır süregelen faaliyetlerimizi bu dönemde de
yeni çalışmalar ekleyerek sürdürmekteyiz.
Geçtiğimiz dönem içerisinde; 3. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisi,
3. Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Pazar Kahvaltıları, Konferanslar, Kitap Okumaları, Şiir Günleri, Turan Sohbetleri, Yabancı Dil Kursu
gibi etkinlikler gerçekleştirilmiş ve çeşitli kollar kurulmuştur. Başlıca; müzik,
fotoğrafçılık, tarih, edebiyat, bilgisayar-teknoloji ve gezi kollarımız bulunmaktadır.
Her hafta pazar günleri gerçekleştirdiğimiz kahvaltılarımızda, başta Türk
Dünyası’na dair olmak üzere çeşitli konularda sunumlar yapıp üzerine tartışılmakta, belgesel/film izleyip yorumlamakta veya gündeme ait değerlendirmeler yapmaktayız.
Her sene gerçekleştirilen Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisi, bu
sene de çeşitli bilim dallarında uzman hocalarımızın önderliğinde devam
edecektir. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Akademisi’nin ardından gerçekleştireceğimiz Türk Dünyası Genç Sosyal Bilimciler Akademisi’nde ise bildirisi
onaylanan tüm arkadaşlarımız bildirilerini sunacaklar.
Bu dönem içerisinde de Gençlik Kolları çalışmalarına durmaksızın devam
edip; bu kutlu yolda, hocalarımızın desteklerini arkamızda hissederek, emin
adımlarla ilerleyeceğiz.
Siz de bizlere katılmak, bizimle birlikte çalışmak ve hep birlikte Türk
Dünyası’nın geleceğine umut olmak isterseniz, bizlere ulaşabileceğiniz internet adreslerimiz;
https://www.facebook.com/TDAVGK/?fref=ts
https://twitter.com/GencTdav
http://www.gencturan.org/

Fotoğraf: 28
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