
61

Vakfımızdan Haberler

T.C. Bakü Büyükelçimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azer-
baycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat 
Fakültemizi ziyaret ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi 
almış ve öğrencilerimizle son derece faydalı bir söyleşi 
gerçekleştirmişlerdir. Nazik ziyaretleri için teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.  

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Ana-
yasa Hukuku Şubesi Müdürü Doç. Dr. Sayın Məmmə-
dova Dürdanə, fakültemize nezaket ziyaretinde bulun-
dular. Tecrübe paylaşımı ve işbirliği konusunda fikir 
alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür 
ederiz.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 
Türk Dünyası Bakü İktisat Fakültesi

Bursa’dan kıymetli Gazeteci - Yazar İsmail Taştan ve  
İş insanı Faruk Görer fakültemize bir nezaket ziyaretin-
de bulundular. 

T.C. Bakü Eğitim Müşaviri sayın Ali Rıza Altunel,  
öğrencilerimizle de buluşarak çok faydalı bir sohbet 
gerçekleştirdiler. Sayın müşavirimize teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

TUDİFAK öğrencilerine pratik tecrübeler kazandır-
mak amacıyla yaptığımız proje kapsamında, Maliye ve 
Muhasebe Bölümü öğrencilerimize Fakültemiz mezunu 
Kıdemli Muhasebeci Nizami Qarayev ile birlikte düzen-
lediğimiz sertifikalı uygulamalı muhasebe kursuna ka-
tılarak başarılı olan öğrencilerimize belgelerini takdim 
ettik. Katkılarından dolayı Nizami beye teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Öğrencilerimizle Türk Toplumunda Kadın ve Ka-
dın Hakları konusunda sohbet imkanı bulduk. Tarihin 
her döneminde Türk kadınının sosyal ve siyasi hayat-
taki yerinin önemini konuştuk. Devleti oluşturan en 
temel kurumun aile, aileyi bir arada tutan esas unsu-
run ise kadın olduğu düşüncesinin Türkler tarafından 
her zaman esas kabul edildiği, Türk hukuk ve toplum 
hayatında kadınların önemini, iktisadi ve sosyal an-
lamda daima ön planda olduğunu vurguladık. 
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Lise son sınıf  öğ-
rencilerimiz hedefe gi-
den yolda ciddi ve emin 
adımlarla ilerlemeye de-
vam ediyor.

Anasınıfı öğrencile-
rimiz, kuruma aidiyet 
çalışmalarımız kapsa-
mında, okulumuzun lo-
gosunu yaptılar. 

9-10-11. Sınıf öğren-
cilerimizle, YÖS ve SAT 
sınavı gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz. 

Arpaçay İdman Birli-
ği tarafından düzenlenen 
Azerbaycan Müstakillik 
Gününe hesr olunmuş El-
bəyaxa güreş karşılaşma-
sında ikinci olan öğrenci-
mizi tebrik ediyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Nesimi Şehri İdman İdman 
İdaresi Milli Olimpiyat Komitesi’nin 30. kuruluş yıldönü-
müne özel okullar arasında yapılan Voleybol (kızlar) yarış-
masında ikincilik kazanan öğrencilerimiz tebrik ediyoruz. 

Düzenli olarak yaptığı-
mız Deneme Sınavları ile 
öğrencilerimizin eksik ol-
duğu konuları belirleyerek 
başarı çıtasını yükseltmeyi 
hedefliyoruz.

Milli Lider Haydar Aliyev’i ölüm yıldönümde saygı 
ve minnetle andık.

Çocuklarımıza Yerli 
Malı Haftası dolayısıyla, 
tüketilecek ürünlerin ül-
kemizde üretilen ürünler-
den seçilmesinin önemini 
anlattık. 

Uluslararası Kopernik Matematik Olimpiyatlarında 
altın, gümüş ve bronz, madalya kazanan öğrencilerimiz 
Məmmədəli Nəsirli, Sadiq Kərimov, Mərziyyə Nəbibəyli, 
Səfər Hacızadə, Yusif Baxşəliyev, Cavahir Eminova, Bəx-
tiyar Bağırlı, Kənan Məmmədli, Nihat Musayev, Zeynal 
Cəfərli, Aişe Əliyeva, Nəsibə Seyidova, Əkbər Nəzərov, 
Əli Hüseynzadə’yi tebrik ediyoruz.  

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

Yunus Emre Enstitüsü Bakü Koordinatörü Selçuk 
Karakılıç beyefendi fakültemizi ziyaret ederek, Enstitü 
tarafından Fakültemizde verilmekte olan Türkiye Türk-
çesi derslerinin daha verimli olması üzerine  iştişarede 
bulunduk. Yunus Emre Enstitüsü ile Fakültemiz arasın-
da işbirliği imkanlarını konuştuk. Nazik ziyaretlerin-
den dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Rüstem Rüstemli Ankara Üniversitesi Hukuk Bö-
lümü, Nermin Yunisli Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Bölümü, Allahverdi Mehmet-
zade Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü, Abdullah Yaqubov Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümleri-
ne yerleştiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. 

Dünya Modern Dövüş 
Sanatları Federasyonu’nun 
düzenlemiş olduğu kulüp-
lerarası açık şampiyonasın-
da dereceye giren öğrenci-
mizi tebrik ediyoruz. 

Tudifak’daki  hoca-
larımız, 10. ve 11. sınıf 
öğrencilerimizi bağlı bu-
lunduğumuz üniversite ve 
fakültemiz online olarak 
hakkında bilgilendirdiler. 

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

Üniversitemizde 22-23 Aralık tarihlerinde kurucu 
rektörümüz merhum Kantörö Toktomamatov hocamız 
adına düzenlenen uluslararası konferansa hocalarımızın 
hazırladığı bildirilerle katıldık. Çeşitli ülkelerden gele-
rek veya çevrimiçi katılan akademisyenlerimize başarı-
lar diliyoruz. 

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem sonu 
sınavları başarı ile gerçekleştirildik. 

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Satılbaldı Ömürzakov 
hocamızın 60. yaş günü dolayısıyla, başkanımızın kut-
lama mesajını okuyup hediyemizi takdim ettik. 

Ziyaretçi Defteri
Aralık Ayı Boyunca Katıldığımız Etkinlikler ve Ziyaretçilerimiz

Macar-Turan Vakfı’ndan  değerli dostumuz József 
Fehér, Atatürk’ün yılmaz izcisi Turan Yazgan Hocamızın 
manevi huzuruna Turan çelengi ve hatıra madalyon sundu.
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Turan Kültür Merkezi
Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları

1989’dan Beri Türk Dünyası’nın Bilim, Sanat ve  
Düşünce İnsanlarını  Halkla Buluşturuyoruz.

26 Kasım 2022 Cu-
martesi günü Dr. Faruk 
Keskin “Bugünkü Afga-
nistan ve Türk Topluluk-
larının Durumu” başlıklı 
bir konferans verdiler.

Dr. Faruk Keskin, 
Vakfımızın yetiştirdiği 
bir akademisyen olarak,   
Turan Yazgan ekolünden 
yetişmiş olmanın verdiği 
stratejik bir bakışla ülkesi 
Afganistan’ı ve oradaki 
Türklerin durumunu de-
ğerlendirdi.

Ayrıntılı bilgi için 
barkodu okutabilirsiniz.

3 Aralık 2022 Cumar-
tesi günü Ön-Türk araştır-
maları ile tanınan Doç. Dr. 
Haluk Berkmen “Gizemli 
Göbeklitepe” başlıklı bir 
konferans gerçekleştirdi.

Haluk Berkmen ver-
diği genel bilgilerin ardın-
dan, “Neden tapınaklar da-
ire şeklinde yapıldı ve neden 
birbirlerine yakın 20 kadar 
tapınak var? Tapınağın 
ortasındaki iki sütun neyi 
veya kimi simgeliyor?  gibi 
birçok gizemli soruya bi-
limsel açıklama ve değer-
lendirmeler yaptı.

Ayrıntılı bilgi için bar-
kodu okutabilirsiniz.

10 Aralık 2022 Cu-
martesi günü, Hayri 
Yıldırım, Türkçü önder 
Hüseyin Nihal Atsız’ın 
sonsuzluğa yürüyüşünün 
47. ölüm yıldönümü do-
layısıyla “Atsız” başlıklı 
bir konferans verdi.

Yıldırım, Atsız’ı de-
ğerlendirirken Türk-
lüğün önderi, büyük 
başbuğu Türklükle ilgi-
li kurumları ve ilkeleri 
Cumhuriyetin temel ta-
şıyıcıları olarak kurmak 
suretiyle ayağa kaldıran 
Atatürk’ü, o gün çevre-
sinde yer alan çok önem-
li kişilerle bu bağlamdaki 
ilişkileriyle özlü bir bi-
çimde ele alıp Atsız’ın 
Türkçülüğünün mihengi 
yaptı.

Ayrıntılı bilgi için 
barkodu okutabilirsiniz.

17 Aralık 2022 Cu-
martesi günü Türklük ve 
Türk Dünyası’yla ilgili 
araştırmalarıyla tanıdı-
ğımız Dr. A. Akif Poroy,  
“Türkçü Düşünür Ziya 
Gökalp” başlıklı bir kon-
ferans verdi.

Poroy, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşu sü-
recinde, fikirleri birçok 
açıdan temel oluşturan 
Türkçü düşünür Ziya 
Gökalp’in şair, yazar, fel-
sefeci, sosyolog ve siya-
setçi olarak çok cepheli 
kişiliğini, maceralar ve 
acılarla dolu yaşamını 
özetleyerek anlattı.

Özellikle günümüz 
Türk gençliğinin, Gö-
kalp’i çok iyi tanıması ge-
rektiğini vurguladı.

Ayrıntılı bilgi için 
barkodu okutabilirsiniz.

24 Aralık 2022 Cumartesi günü 
Doğu Türkistan davasının yılmaz sa-
vunucusu Hamit Göktürk “Doğu Tür-
kistan’daki Son Gelişmeler” başlıklı bir 
konferans verdi. 

Doğu Türkistan’ın fiziki ve siyasi 
coğrafyası, 1759’dan başlayıp günü-

müze kadar olan tarihi ile Uygurla-
rın, önemli bir parçası olduğu Türk 
ve dünya uygarlığına yaptığı katkıları 
ana çizgileriyle anlattığı konferansta 
Çin’in Doğu Türkistan’daki Türklere 
özel olarak, çıkardığı insan haklarına 
aykırı yasalar ve acımasız uygulamala-

rıyla yetinmeyip, 2017’den sonra iyice 
gemi azıya alarak oluşturduğu toplama 
kamplarında 1 ila 3 milyon arasındaki 
Uygur ve diğer Türkleri maddi ve ma-
nevi işkenceden geçirdiğini belirtti. 

Ayrıntılı bilgi için barkotu okutabi-
lirsiniz.


