Vakfımızdan Haberler
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Lisesi
1990 Yılından Beri Verdiği
Eğitimle Bakü’nün En Çok
Tercih Edilen Lisesinden
Haberler

Çocukların somutlaştırarak öğrenmesi, neden-sonuç ilişkileri kurmasını kolaylaştırması amaçlanan
“Sebzeleri Değerlendiriyorum Etkinliği”nde öğrencilerimiz hem sebzelerin vücuduna olan faydalarını öğrendiler, hem de turşu yaparak eğlendiler. Bu etkinlikle
öğrencilerimiz günlük hayatta uygulayabilecekleri bilgi ve becerilerini geliştirdiler.

13 Ekim tarihinde araştırmacı yazar Serhan Çerçi’nin Kafkas İslam Ordusu kahramanlarının hüzünlü
hikayelerini anlattığı “Emanet Mezarlar” adlı kitabının
tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma Azerbaycan Cumhuriyeti kurucusu Mehmet Emin Resulzade’nin torunu Reis Resulzade başta olmak üzere seçkin bir davetli
topluluğu, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.
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Öğrencilerimiz, okuma etkinlikleri kapsamında Bakü Kitap Merkezi’ni
ziyaret ettiler. Sınıf öğretmeni nezaretinde gerçekleşen ziyarette, öğrenciler
hem kitaplarla tanışma
imkanı buldular, hem de
kütüphane kurallarını öğrendiler. Öğretmenlerinin
nezareti ile Bakü Kitap
Merkezi’nde üç saat boyunca keyifli ve verimli
zaman geçirdiler.

Meslek Tanıtım Etkinlikleri çerçevesinde, değerli
velimiz Ellada Rzayeva doktorluk mesleği hakkında
çocuklarımızı bilgilendirdi. Velimiz Ellada Rzayeva’ya,
öğrencilerimize zaman ayırıp doktorluk mesleği hakkında onları bilgilendirdiği için teşekkür ederiz.

Uluslararası Kantörö Şaripoviç
Toktomamatov Üniversitesi
Türk Dünyası Kırgız-Türk
Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Ensitüsü

Avrupa Birliği Kalkındırma Fonu’nun
desteğiyle üniversitemizde geçtiğimiz yıl
faaliyete geçen ENACTUS grubu, tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrencile-

rin girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi
amaçlayan ENACTUS’un bu yıl da başarılı projelere imza atmasını bekliyoruz.

“Yabancı Dil Öğretiminde Metotlar” adlı kongre
Celalabad Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşti. Enstitümüzü
temsilen kongreye katılan
Arş. Gör. Seyfettin Gelekçi “Türkiye Türkçesi Öğretiminde Yeni Metotlar” adlı
bildirisini gerçekleştirdi.

Azerbaycan
Devlet İktisat
15-19 Ekim tarihleri
arasında düzenlenen fakülteler arası spor turnuvalarında, enstitümüz öğrencileri satranç ve masa
tenisi dallarında birinci
oldu. Öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Üniversitesi

Türk Dünyası
Bakü İşletme
Fakültesi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Eğitim
Fuarı’nda fakültemizi temsil ettik. Azerbaycan Eğitim
Bakanı Ceyhun Bayramov bir açılış konuşmasıyla başlayan fuarda TÜDİFAK Dekan Yardımcısı Cevahir
Memmedova ve öğrencilerimiz, katılımcılara fakültemizin imkanları hakkında bilgi verdiler.

Ekim Ayı Boyunca
Katıldığımız Etkinlikler ve Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçi Defteri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Adakent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram
ile Vakıf Genel Başkanımız Közhan Yazgan, Türk Dünyası’nda eğitim işbirliği çerçevesinde sözleşme imzaladılar. İmza törenine Adakent Üniversitesi’nin bünyesinde
olduğu Avrupa Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü
Recep Beyazkılıç da katıldı.
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13 Ekim Cumartesi günü vakıf merkezimizde
Vakfımızın çalışmalarında bizzat görev alarak hizmet
eden dava adamı Em. Alb. Erkmen Mütevellioğlu
için vakfımızda mevlüt okutuldu.
Mevlüdün ardından yazar Hayri Ataş, İstanbul
Üniversitesi – Cerrahpaşa Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Akış ve Makedonya TMBH Başkanı Erdoğan
Saraç’ın Mütevellioğlu Albayımızın kişiliği ve hizmetlerini vurgulayan konuşmalarıyla devam etti.

Prof. Dr. Acar Sevim’i kaybetmiş olmanın üzüntüsünü tarif edemeyiz.
22 Ekim 2018 tarihinde toprağa verdiğimiz rahmetli Prof. Dr. Acar Sevim, Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı idi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Mezunları Derneği’nin de yöneticilerindendi. Yoğun
sosyal faaliyetleri ve hizmetleri vardı. Yayınlanmış kitaplarının ve verdiği konferansların dışında Kadıköy
Türk Ocağı’nın da başkanlığını yürütüyordu. Toplantılarını daha geniş salonlarda yapmayı arzulardı hep.
Ancak, çeşitli imkânsızlıklar rahmetli Acar Sevim’i ve
yönetim kurulunu hep frenledi.
Rahmetli Acar Sevim, son derece samimi, mütevazi,
gösterişten uzak, ancak iş yapan, idealist, özü sözü bir
ve gurur duyulacak bir Türk aydınıydı. Bazıları gibi değişik menfaatler peşinde asla koşmaz; zamanını ve me-
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Dağlık-Şor Bölgesi’nden sanatçısı Çiltıs Tannagaşeva; Sena Tercüme
Bürosu’ndan dostumuz
Nafiye Yılmaz’la vakfımızı
ziyaret edip kültürel işbirliği bağlamında görüş alışverişinde bulundu.

Uzun yıllar TRT’de
yapımcı yönetmen olarak
çalışan müzisyen ve vakfımızın sanatçısı Bünyamin
Aksungur, yılların imbiğinden geçirerek yeni çıkardığı
Türk Dünyası şarkı ve türkülerinden oluşan “Canan
Uykuda” adlı albümünü,
Genel Başkanımız Közhan
Yazgan’a hediye etti. Sanatçımızı nice başarılara imza
atması dileğiyle gönülden
kutluyoruz.

saisini Türk ve Türk Dünyası için harcardı. İşinde son
derece ciddi ve görevine bağlı idi.
Öğretim üyesinin görevi sadece bilgi aktarmak ve
öğretmek değil, aynı zamanda eğitimdir. Hedef; ülkesini seven, ülkesine karşı kullanılamayacak, sahasında
yeterli bilgiyle donatılmış, yabancılaşmamış gençleri
her branşta milli şuurla yetiştirmek olmalıdır. Bu şuurda yetiştirilemeyen, milli hassasiyetlerden yoksun,
Türk milletine aidiyet duygusu kaybettirilmiş nesiller,
ancak ona buna kullanılacak malzeme olur ve kaybolup
giderler.
Acar Sevim ise üniversitesine ve fakültesine üstün
bir meslek anlayışıyla bağlı idi. Öğrencisine sadece ders
vermeyen, onlara aynı zamanda rehberlik de yapabilen,
hal ve hatırlarını sorabilen, maddi ve manevi destek olabilen öğretim üyesi sayısı zannedildiği kadar fazla değildir. Aslında ülkemizin böyle ilim ve fikir adamlarına
ihtiyacı vardır.
Prof. Dr. Acar Sevim’in “Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü Herder”, “Yalnız Kurt”, “Sanayileşme-Edebiyat İlişkileri Açısından Alman Naturalizmi”, “Nihilizme Eleştirel Bir
Bakış”, “Rüya ve Vizyon” isimli eserleri bulunmaktadır.
Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına, sevenlerine ve kendilerini Türk milletine
mensup hisseden ve Türk olmanın şuuruna sahip herkese başsağlığı diliyoruz.
Prof. Dr. Mustafa E. Erkal

