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

Lisemizin ana sınıflarından başlamak üzere, tüm
sınıflarımızın veli toplantasını çevrimiçi olarak gerçekleştirdik.

“İSO 9001 Kalite Belgesi” ve “Okulum Temiz Belgesi” müracaatlarımız üzerine TSE Azerbaycan temsilcisi Arzu Gülhan Yüzereroğlu incelemelerde bulunmak
üzere okulumuzu ziyaret ettiler.

“Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” diyen
Mehmet Emin Resulzade’yi andık. Ruhu şad
olsun.

Öğrencilerimiz Karabağ Şehitleri ve Karabağ
Zaferi
münasebetiyle
düzenenlenen şiir yarışmasında lisemizi en iyi
şekilde temsil ettiler.

Kademeli
olarak,
anaokulu, ilkokul ve orta
gurup öğrencilerimizle
yüzyüze eğitimi başlattık.

9., 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz Bilgi olimpiyatlarına katıldılar. Kendilerini tebrik ediyoruz.

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

T.C. Cumhuriyeti
Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim müşavirliği tarafından çevrimiçi olarak
düzenlenen “Dünyada
Başarılı Eğitim Sistemlerinin ve Okulların Özellikleri” konulu programa
katıldık.

9. sınıf öğrencilerimiz Buraxılış Sınavlarına girdiler, başarılı olduklarını umduğumuz
öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyoruz.

Calal-Abad’ın en büyük turizm yatırımlarından birisini hayata geçiren Cannat Oteller Zinciri’nin kentimizde
kurmuş olduğu 5 yıldızlı otel Cannat Resort ile işbirliği
anlaşması imzaladık. Cannat Resort çalışanlarına, enstitümüz aracılığıyla turizm girişimciliği eğitimleri verilecek olup, işletmenin ihtiyaç duyduğu kalifiye stajyer ve
işgücü desteği tarafımızdan sağlanacaktır. Bu vesileyle
Türk Dünyası Kırgız-Türk Meslek Yüksekokulu’muzun
Turizm İşletmeciliği öğrencileri ve öğretim elemanları
Cannat Resort Oteli’ne nezaket ziyaretinde bulundular.
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Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası Bakü İktisat Fakültesi

2020 – 2021 öğretim yılı bahar dönemi dersleri,
birinci dönem sınavlarının başarı ile tamamlanmasının ardından çevrimiçi ortamda başlatılmıştır.
Calal-Abad İli’nin Kara-Köl İlçesi’nde faaliyet gösteren, Kırgız Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin yöneticileri Almazbek Eşnazarov ve Munara
Kurmanalieva enstitü müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir. Kara-Köl ilçesinde ücretsiz kurs ve seminerler
düzenleyen dernek, enstitümüz aracılığıyla 2021 Eylül
ayından başlayarak Türkiye Türkçesi Kursları, Bilgisayar, Girişimcilik ve İşletmecilik alanlarında periyodik
seminerler düzenleyecektir. Enstitümüzün işbirliğine
memnuniyetlerini dile getiren dernek yöneticilerine,
nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

UNEC Türk Dünyası İktisad Fakültemizde (TUDİFAK) final sınavları, malum çin virüsü salgını dolayısıyle
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz her şeye
rağmen üstün başarı sergilediler. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem derslerine başlayan öğrencilerimize
başarılar diliyoruz.
169 kişiden oluşan TUDİFAK son sınıf öğrencilerimiz, her yıl olduğu gibi bu yılda stajlarını yapmak üzere,
çeşitli kurumlara yerleştirildiler. Öğrencilerimizin stajlarını yapmaları konusunda bize her türlü desteği sağlayan
iş çevresindeki gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Yolları
ve bahtları açık olsun.

Ziyaretçi Defteri

Vakfımızın kuruluşundan beri Türk Dünyasından Sesler Koromuzu kurup yıllarca şefliğini yürüten, Türk Dünyası ndaki okullarımızda korolar
oluşturan, Türk Dünyası Çocuk Şölenimiz başta
olma üzere her türlü sanat ve kültürel etkinliklerimizin kutlanmasında canla başla çalışan yüksek
değerli mensubumuz Dr. Nermin Gültek; çok kıymetli yazar, sanat ve misyon adamı dostumuz Şamil
Kucur’la evlenmişlerdir. İkisine de ömür boyu mutluluklar diliyoruz...
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Vakfımızı
ziyaret
eden, Türk İdik Azerbaycanlı Yaptılar adlı
kitabın yazarı Feridun
Zamanzade’nin ABD’de
yaşayan kızı Dr. Feride
Zamanzade Kazvinov
ve Dr. Yusuf Gedikli
hocamızla Türk Dünyası’nın gündemi üzerine
sohbet ettik.

Ziyaretimize gelen
Vakıf dostumuz Bolu
- Göynük Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çankaya ile Göynük Orhan
Çalış Çok Proğramlı
Anadolu Lisesi Müdürü
Tahir Günsel Vakfımızı
ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

