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Vakfımızdan Haberler

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İktisat Fakültesi

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi 
1990 Yılından Beri Verdiği Eğitimle Bakü’nün 
En Çok Tercih Edilen Lisesinden Haberler

Eğitim kadrosu olarak, şanlı Karabağ savunmasında 
şehit olan yiğit askerlerimizin huzurunda saygı ile eğildik.

Öğretmenler günü dolayısıyla, mesafe kurallarına 
uyarak, Atatürk’ün çizdiği yolda, Cumhuriyet’in ışığın-
da eğitim veren değerli öğretmenlerimizin öğretmenler 
gününü kutladık.

Salgına rağmen, lisemizde eğitimiz kısmen uzak-
tan kısmen fiziki ortamda devam ettirilerek öğrenci-
lerimizin eğitimleri aksatılmamaya çalışılmaktadır. 
Bu süreçte, eğitim-öğretim aksamadan devam ettiği 
gibi, öğrencilerimiz sosyal etkinliklerle lisemizi en 
iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedirler.

Uluslararası Olimpiyat Merkezi’nin düzenlemiş 
olduğu Macaristan Uluslararası Matematik Olim-
piyatlarında XI. sınıf öğrencilerimizden Gülçin Da-
daşova birincilik, Aide İsmayılova ikincilik, yine XI. 
sınıf öğrencimiz İbrahim Memmedli, VII. sınıf öğ-
rencimiz Uğur Nesirli ve VI. sınıf öğrencimiz Tural 
Memmedli teşvik ödülü kazandılar. Öğrencilerimizi 
ve emeği geçenleri yürekten kutluyoruz. 

Fakültemizde dersler uzaktan eğitim şeklinde de-
vam etti. I. dönem derslerinin tamamlanmasının ar-
dından yapılan final imtihanlarında öğrencilerimiz 
yüksek başarı sergilediler. Ve yeniden derslere baş-
landı. Öğrencilerimizin eğitimi konusunda hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmayan kıymetli hocalarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyo-
ruz.

Azerbaycan ordusunun Karabağ Zaferi münasebe-
tiyle öğrencilerimiz “Karabağ Azerbaycan’dır” başlıklı 
online bir program gerçekleştirdiler. Programın açılışı-
nı yapan hocamız Neriman Hanahmedov, Azerbaycan 
ordusunun kahramanlığından ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin desteğinden, Dekan yardımcımız Cevahirhanım 
Memmedova da Karabağ savunmasının ihtişamından 
bahsetmişlerdir. Hocamız Nurhoca Akbulayev prog-
ram öğrencilerimizin, Karabağ’da şehit olan fakülte-
miz öğrencileriyle ilgili hatıralarını nakletmeleri ile 
son bulmuştur.
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Vakfımızı ziyaret eden Dünya Türkleri Dostluk Der-
neği Genel Başkanı Oya Canbazoğlu ile çalışmalarımız 
ve Türk Dünyası’ndaki gelişmeler üzerine düşünce ve 
görüş alışverişinde bulunduk.

Ziyaretçi 
Defteri

Gençlik Kolları 
Türk Dünyası Gençlerinin Buluşma Adresi

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

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Gençlik Kolları 
olarak düzenlediğimiz “Çarşamba Konuşmaları”nda;

25 Kasım’da Başbuğ Alparslan Türkeş’in kızı Dr. 
Ayyüce Türkeş Taş “Doğumunun 103. Yılında Başbuğ 
Alparslan Türkeş”, 2 Aralık’ta Hakan Kaya “Türk Sine-
masında Yeni Anlam Arayışları” başlıklı konuşmalarını 
gerçekleştirdiler. Değerli konuşmacılarımıza teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

Türk Dünyası İktisat Fakültemizin Uluslararası İlişkiler 
Bölümü 2020 mezunlarından Türkiye’ye yüksek lisans eği-
timi almaya gelen Röyal Eyvazov, Hakan Aliyev (İ.Ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü-İktisat) ile Aybeniz Şahmarova (M.Ü. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü-Uluslararası) vakfımızı ziyaret 
edip Türk Dünyası’na yönelik faaliyetlerimizin geçmişten 
geleceği üzerine sohbet edip fikir alışverişinde bulundular. 

Tüdifak Mezunları 
Birliği, Karabağ’da cep-
hede savaşan askerleri-
miz ve ailelerine Azer-
baycan Devleti yapıyor 
olmasına rağmen, gönül-
lü olarak ihtiyaçlarına 
destek olmak adına bir 
kampanya düzenlediler 
ve temin edilen malze-
meleri teslim ettiler. Vak-
fımızın gönül dostlarının 
da destekleri ile hazırladı-
ğımız paketler cephedeki 
askerlerimize ulaştırıldı. 
Destekleyen gönül dost-
larımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı’nın 
(TİKA) Kırgızistan 
Koordinatörü, sayın 
Osman Usta, ülkenin 
güney bölgesi ziyaretle-
ri kapsamında,  Enstitü 
müdürlüğümüze şeref 
vermişlerdir. Eğitim 
öğretim faaliyetlerimiz 
konusunda fikir alışve-
rişinde bulunduğumuz, 
sayın Usta’ya  teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.

Fakültemiz Pazarla-
ma Bölümü 1. Sınıf öğ-
rencilerinin şehitlerimiz 
hatırası hazırladıkları 
online program da bü-
yük bir vefa örneği ol-
muştur. Öğrencilerimiz 
bu vefakar davranışları 
ile bizleri gelecek için 
umutlandırmıştır.

Bu yıl 18.’si Düzen-
lenen Uluslararası Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler 
Kongresi’ne enstitümüz-
de görev yapan çok sayı-
da öğretim elemanı çev-
rimiçi olarak katılarak, 
bildirilerinin sunumları-
nı gerçekleştirmişlerdir. 
Ayrıca üniversite rektö-
rümüz Prof. Dr. Satıbaldı 
Omurzakov, kongre açı-
lış oturumunda “Kırgı-
zistan’da Pandemi Sonrası 
Ekonomik Etkiler” isimli 
konuşma yapmışlardır.  
Kongre organizasyo-
nunda emeği geçenlere 
sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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