DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN

ARALIK 2021 BÜLTENİ
BAKÜ TEMASLARI

ARALIK 2021 BÜLTENİ - BAKÜ TEMASLARI

1

ARALIK 2021 BÜLTENİ - BAKÜ TEMASLARI

DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN,
AZERBAYCAN ZİYARETİNDE
SPACE TV’YE KONUK OLDU

ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN
WAS A GUEST OF SPACE
TV DURING HIS VISIT TO
AZERBAIJAN

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde Space TV’ye konuk oldu. Aydın
programda, pandemi sonrasında yoğunlaşan dijital
eğitim modellerini ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini
değerlendirdi.
Pandeminin ardından eğitimin uzaktan ve dijital
platformlarda gerçekleştirilmesiyle ‘e-öğrenme’nin
belirgin bir yükseliş gösterdiğini ifade eden
Aydın, eğitim sisteminin ‘çevrim içi kültür’ yoluyla
önemli ölçüde değiştiğini ve ‘hibrit model’in önem
kazandığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde
eğitimde dijitale geçişin bu kadar ani olmasıyla
birlikte, ‘çevrim içi öğrenme’nin benimsenmesinin
pandemi sonrası devam edip etmeyeceğinin de
merak edildiğini belirten Aydın; ‘yüz yüze’ ve ‘çevrim
içi eğitim’in harmanlanması şeklindeki yeni eğitim
modelinin uygulanabilir görüldüğünü vurguladı.
Çevrim içi öğrenmenin, bilgilerin kalıcılığını
artırarak daha az zaman almasıyla da tercih edilen
bir yöntem olduğuna ilişkin araştırmalara dikkat
çeken Doç. Dr. Mustafa Aydın; değişen dünyadaki
öğrenme metotlarının da zaten bu değişime uyum
sağlamasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Küresel
etkiye sahip olayların, inovasyon için genellikle
bir dönüm noktası olduğunu da kaydeden Aydın;
bilginin yayılmasının, pandemiyle birlikte daha da
önemli hâle geldiğini vurguladı.
Azerbaycan’da yayın yapan Space TV’de TürkiyeAzerbaycan ilişkilerini de değerlendiren Doç. Dr.
Mustafa Aydın; Türkiye ve Azerbaycan halklarının
daima “Tek Millet İki Devlet” anlayışıyla hareket
ettiklerini, kardeşten öte topluluklar olduklarını
belirtti. Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’ye,
Türkiye’nin de Azerbaycan’a destek olduğunun altını
çizen Aydın; bu güçlü uyumun, sosyal ve kültürel
birliktelikten kaynaklandığını ifade etti.
Doç. Dr. Mustafa Aydın ‘eğitimde uluslararasılaşma’nın
önemine de değinerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin
eğitim sektöründe de devam ettiğini aktardı.
Aydın, İAÜ’nün II. Karabağ Savaşı boyunca şehit
ve gazi olan askerlerin çocuklarına eğitim bursu
verdiğini de anımsatarak; “II. Karabağ Savaşı’nda
26 yıllık hasreti dindiren kahramanlarımızın evlatları,
tüm şehit ve gazilerimizin evlatları gibi Türkiye ile
Azerbaycan halklarına birer emanettir. Azerbaycan
halkının emaneti, bizim emanetimizdir. Onlara sahip
çıkmak, boynumuzun borcudur. Bu evlatlarımızın
en iyi imkânlarla çağdaş bir eğitim alabilmeleri için
elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın was a guest of Space
TV during his visit to Azerbaijan. Aydın evaluated
the latest developments in education and TurkeyAzerbaijan relations after the pandemic.
Expressing that e-learning has risen markedly
with distance education on digital platforms after
the pandemic, Aydın said that the education system
has changed significantly in this sense and “hybrid”
model has gained importance. Stating that he was
wondering whether the adoption of online learning
would continue after the pandemic, with the
transition to digital in education being so sudden
in many parts of the world, Aydın reminded that
the feasibility of the new education model, which
was created by blending face-to-face and online
education, was seen.
Drawing attention to the researches that online
learning is a preferred method as it increases the
permanence of information and takes less time,
Assoc. Prof. Mustafa Aydın said that in a changing
world, it is inevitable for learning methods to adapt to
this change. Noting that events with a global impact
are often a turning point for innovation, Aydın stated
that the importance of dissemination of information
also increased with the pandemic.
Assoc. Prof. Mustafa Aydın evaluated TurkeyAzerbaijan relations on Space TV broadcasting in
Azerbaijan, and he stated that people in Turkey and
people in Azerbaijan are like brothers and sisters in
accordance with the principle of “One Nation Two
States”. Underlining that Azerbaijan always supports
Turkey and vice versa, Aydın stated that this strong
unity results from social and cultural association.
Assoc. Prof. Mustafa Aydın emphasized the
importance of internationalization in education and
he stated that the cooperation between the two
countries continues in the education sector. Aydın
declared that he gave education scholarships to the
children of the martyrs and veterans in the Second
Karabakh War. “The children of our heroes, who
relieved the longing for 26 years in the II. Karabakh
War, are entrusted to the people of Turkey and the
people of Azerbaijan, just like the children of all our
martyrs and veterans. The trust of the Azerbaijani
people is our trust. It is our duty to protect them. We
are ready to do our best for these children to receive
the best and most modern education.” Aydın said.
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AYDIN, 7 NUMARALI
PİLOT OKULU’NDA LİSE
ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

AYDIN CAME TOGETHER
WITH HIGH SCHOOL
STUDENTS AT PILOT SCHOOL
NO.7

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Bakü’deki 7
Numaralı Pilot Okulu’na ziyaret gerçekleştirerek, lise
öğrencileriyle bir araya geldi. Aydın’ı Lise Müdürü
Könül Safarova karşıladı ve ziyarete İlçe Eğitim
Müdürlüğü ile Bakü Şehir Valiliği yetkilileri de katıldı.
Doç. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında, AzerbaycanTürkiye ilişkilerine ve Karabağ Zaferi’ne değindi.
İki kardeş ülkenin ilişkilerinin her alanda ilerlemeye
devam ettiğini vurgulayan Aydın, eğitim alanındaki
iş
birliklerinin
‘uluslararasılaşma’
temelinde
sürdürüldüğüne de dikkat çekti.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Pilot School No.7
in Baku and came together with high school students.
High School Principal Könül Safarova greeted Aydın
and the District Education Directorate and Baku City
Governorship officials also attended the visit.
In his speech, Assoc. Prof. Mustafa Aydın
mentioned the relationship between Turkey and
Azerbaijan and the victory of Karabakh. And Aydın
emphasized that the relationships between two
countries have been improving in every field and
that collaborations in education sector continue on
the basis of “internationalization”.
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“YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇILARINA
İHTİYACIMIZ VAR”

“WE NEED INNOVATIVE
PERSPECTIVES”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde Yeniçağ TV’ye röportaj verdi. Röportajda
eğitime ve iki ülke ilişkilerine değinen Aydın, global
eğitim noktasında Azerbaycan ve Türkiye’nin iş
birliklerini anlattı.
Öğrencileri ilgi ve becerileri doğrultusunda,
ülkenin bilim politikasına uygun olarak ve toplumun
çeşitli düzeylerdeki nitelikli insan gücü ihtiyaçlarını
dikkate alarak yetiştirmenin önemine dikkat çeken
Aydın; yenilikçi bakış açılarına sahip olmanın da çok
önemli bir unsur olduğunu söyledi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın gave an interview to
Yeniçağ TV during his visit to Azerbaijan. Mentioning
education and the relations between the two
countries in the interview, Aydın talked about the
cooperation between Azerbaijan and Turkey at the
global education point.
Aydın draws attention to the importance of
educating students in line with their interests and
skills, in accordance with the science policy of
the country and taking into account the needs of
qualified manpower at various levels of society. He
said that having innovative perspectives is also a
very important factor.
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“EĞİTİMDE
ULUSLARARASILAŞMA,
ÜLKELERİ DE TOPLUMLARI
DA İLERİ TAŞIR”

“INTERNATIONALIZATION
IN EDUCATION ALWAYS
TAKES COUNTRIES ONE STEP
FURTHER”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın,
Azerbaycan ziyaretinde T.C. Bakü Büyükelçisi
Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.
Aydın ve Büyükelçi Bağcı’nın görüşmesinde,
uluslararası öğrenci kabulünün önemi konuşuldu.
Eğitimde uluslararasılaşmanın ülkeleri her zaman
bir adım ileriye götürdüğünü ve dünya insanı
yetiştirme noktasında önem taşıdığını ifade
eden Doç. Dr. Aydın; uluslarasılaşmanın milletler,
insanlar, kültürler, kurumlar ve sistemler
arasındaki ilişkiyi de geliştirdiğini vurguladı.
Global eğitimin kültür alışverişi noktasındaki
değerini anlatan Aydın; öğrenim hayatında
‘uluslararası tecrübe’ edinen öğrencilerin,
bağlantı kurdukları ülkelerin kültürel ve
sosyolojik yapılarına hâkim olarak iş olanaklarını
da artırdıklarını söyledi. “Kültürlerarası anlayış
ve fikirler, öğrenimin önemli bir parçasıdır.”
diyen Aydın; uluslararasılaşmanın sadece
öğrenciler açısından değil, eğitimciler açısından
da dikkat gerektiren bir konu olduğunu belirtti.
Uluslararası vizyonun muhakkak kazanılması
gerektiğine dikkat çeken Aydın, “Küresel
bakışı ve uluslararası bir vizyonu müfredata
yerleştirebilmek için kaynak taramak ve global
eğitim stratejilerine hâkim olmak; hem bireysel
hem de akademik gelişime katkı sağlar.” dedi.
Aydın pandemi sonrası eğitimde karşı
karşıya kalınan sorunların çözümü noktasında,
özellikle de uluslararası öğrencileri desteklemek
adına yapılan çalışmaların aralıksız devam
ettirildiğini dile getirerek; dijital ve hibrit
öğrenme modellerinin eğitimin genişletilmesi,
iyileştirilmesi ve yeni kaynakların geliştirilmesinde
önemli bir rol oynadığını söyledi.

The president of Istanbul Aydın University
(IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited T. R.
Baku Ambassador Assoc. Prof. Cahit Bağcı.
During the meeting, they discussed the
importance of international student recruitment.
Stating that internationalization in education
always takes countries one step further and
that it is important in raising suitable people for
the world, Assoc. Prof. Aydın emphasized that
internationalization improves the relationship
between nations, people, cultures, institutions
and systems.
Explaining the value of global education
in terms of cultural exchange, Aydın said that
students who have international experience in
their education life increase their job opportunities
after they have mastered the cultural and
sociological structures of the countries they
contact. “Intercultural understanding is a part
of every young person’s learning process.” he
said. Aydın that internationalization is an issue
that requires attention not only for students but
also for educators. Aydın said, “For educators,
scanning resources and mastering global
education strategies in order to integrate global
understanding and international thinking into
the curriculum contribute to both individual and
academic development.”
Aydın stated that we continue to work to
solve the problems faced in education after the
pandemic, especially to support international
students. Digital and hybrid learning models play
a role in the development of new resources at
the point of expanding and improving education.
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“BİZ BİLİNCİNİN TEMELİNDE
TARİH YATAR”

“OUR CONSCIOUSNESS IS
BASED ON HISTORY”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de
eğitim alan ve Karabağ Savaşı’nda şehit olan
Mehmet Mamadova’nın ailesine başsağlığı ziyareti
gerçekleştirdi.
Şehit ailesini ziyaretinde üzüntülerini dile getiren
Aydın; gençlerin vatan sevgisine ve iki kardeş ülkenin
millî bilincindeki benzerliğe vurgu yaparak, bu bilincin
gelişmesinde eğitimin üstlendiği role dikkat çekti.
Aydın, gençlerin tarih öğrenmesinin ülkelerine
olan bağlılığını artırdığını ve millî duygularını
perçinlediğini de ifade etti. Tarih şuurunun insanı her
açıdan kuşattığını belirten Aydın; sanattan edebiyata,
dilden düşünceye, politikadan ekonomiye, sağlıktan
spora, meteorolojiden jeolojiye, doğadan toplum
psikolojisine değin her konunun ancak geçmiş
bağlamıyla ele alındığında kavranabildiğini ifade
etti. Toplumdaki ‘Biz Bilinci’nin temelinde de tarihin
yattığını aktaran Aydın, “Toprak üzerinde yaşanılan
bir tarih varsa vatan olur. Yaşanılan toprağa kimlik
veren, tarihtir.” dedi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın paid a visit to the family
of Mehmet Mamadova, who was educated in Turkey
and was martyred in the Karabakh War to express
condolence.
Aydın expressed his sadness during his visit
to the family of the martyr. Aydın emphasized
the patriotism of the youth and the similarity in
the national consciousness of the two brotherly
countries, he drew attention to the role of education
in the development of this consciousness.
Aydın also stated that learning history increases
their commitment to their country and reinforces
their national feelings among young people. Aydın
stated that the consciousness of history surrounds
people in every aspect; he stated that every subject
from art to literature, from language to thought,
from politics to economy, from health to sports,
from meteorology to geology, from nature to social
psychology can only be grasped in the context of
the past. Stating that history is the basis of the “We
Consciousness” in the society, Aydın said, “If there is
a history on the soil, it becomes a homeland. History
gives identity to the inhabited land.” said.
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AYDIN, BAKÜ EKONOMİK
FORUMU GALA YEMEĞİNDE
PROF. DR. AZİZ SANCAR İLE
BULUŞTU

AYDIN MET WITH PROF.
DR. AZIZ SANCAR AT UNEC
ECONOMY FORUM PREMIER
DINNER

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde Azerbaycan İktisat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Adalet Murad’ın ev sahipliğinde UNEC
ECONOMY FORUM 2021 başlığıyla düzenlenen gala
yemeğine katıldı.
Doç. Dr. Mustafa Aydın, yemekte 2015 Nobel
Kimya Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar ile bir
araya geldi. Aydın; kurulduğu 2003 yılından bu yana
bilime ve teknolojik gelişmelere göre kendisini sürekli
yenileyen İAÜ’nün Aziz Sancar’ın adını verdiği, tek bir
alanda kurulu sayılı üniversite teknoloji merkezi olan
“Prof. Dr. Aziz Sancar Techno Center”ın çalışmalarını
anlattı.
Gıda,
medikal,
haberleşme
ve
iletişim
stüdyolarından teknoloji araştırma ve uygulama
laboratuvarlarına kadar birçok Ar-Ge çalışmalarının
olduğu Aziz Sancar Teknoloji Merkezi’nde yürütülen
projeler hakkında Sancar’a bilgilendirmede bulunan
Aydın; yeni gelişmeler ışığında üniversite olarak
çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

The president of Istanbul Aydın University
(IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın attend to UNEC
ECONOMY FORUM 2021 premier dinner hosted by
the Rector of Azerbaijan University of Economics
Prof. Dr. Adalet Murad.
Assoc. Prof. Mustafa Aydın came together with
Prof. Dr. Aziz Sancar who was awarded the Nobel
Prize in Chemistry in 2015. Aydın talks about the
projects of techno center which named after Aziz
Sancar and renews itself according to technological
innovations and science since it was established in
2003.
Aydın gave information about projects which
are carried out in the Aziz Sancar Techno Center,
which many r&d activities are carried out in different
areas such as food, medical, communication and
technology research and application laboratories
to Aziz Sancar and he stated that our university
continues to study without slowing down in the light
of current developments.
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“YENİ EĞİTİM MODELLERİNİN
ÖNCELİĞİ, GÜÇLÜ ÖĞRENCİ
TEŞVİKLERİ OLMALI”

“WE MUST GIVE PRIORITY
TO STRONG STUDENT
INCENTIVES”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Azerbaycan
ziyaretinin ikinci gününde, Azad Azerbaycan TV’de
sabah programına konuk oldu. Doç. Dr. Mustafa
Aydın programda, eğitimin geleceğine dair önemli
açıklamalarda bulundu.
Gelişen teknoloji ve pandemiyle beraber ortaya
çıkan yeni öğrenme modellerini değerlendiren
Aydın, eğitim teknolojilerinin öğrenci odaklı olması
gerektiğinin altını çizdi. Eğitimcilerin görevinin
öğrencilerin entegrasyonunu ve bilginin yeniden
düzenlenmesini geliştirmek olduğunu belirten Aydın;
öğrenme modellerinin bilgiyi edinme, elde tutma
ve kullanma noktasında uygun stratejileri kapsayıcı
ve öğrenciyi teşvik edici nitelikte yapılandırılması
gerektiğini hatırlattı.
Aydın, öğrenme modellerinin geliştirilmesinde
global eğitim takibinin de altını çizdi. Değişen ve
gelişen şartlar ile birlikte öğrencileri dünya insanı
olarak yetiştirmenin hem akademik hayata, hem
profesyonel iş yaşamına, hem de toplumların sosyokültürel yapılarına önemli katkılar yaptığını söyledi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın was a guest of morning
TV show broadcasted on Azad TV on the second
day of his visit to Azerbaijan. Assoc. Prof. Mustafa
Aydın made important statements about the future
of education in the program.
Aydın evaluated new learning models emerged
with developing technologies and the pandemic,
he underlined that educational technologies must
be student-oriented. Aydın stated that the duty of
educators is to improve the integration of students
and the reorganization of knowledge. He reminded
that learning models should be structured as
inclusive and they should encourage students with
appropriate strategies at the point of acquiring,
retaining and using information.
Aydın also underlined the importance of the
pursuit of global education in the development of
learning models. He said that educating students
as citizen of the world according to changing
and developing conditions, makes significant
contributions to academic life, professional business
life, and socio-cultural structures of societies.
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BAKÜ EKONOMİK
FORUMU’NDA, BİLİM VE
EĞİTİM ÖN PLANDA

SCIENCE AND EDUCATION
ARE PRIORITY AT BAKU
ECONOMY FORUM

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan ziyareti
sırasında İktisat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adalet
Muradova’nın davetiyle Bakü Ekonomik Forumu’na
katıldı.
“Zafere Giden Yol” ana temalı UNEC Ekonomi
Forumu Bakü 2021; Azerbaycan Devlet Ekonomi
Üniversitesi (UNEC), Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı,
Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Bakü’deki diğer
kuruluşlar tarafından organize edildi.
Önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşları
ile deneyimli endüstri isimlerini bir araya getiren
forum; güncel ekonomik-sosyal gelişmelerin,
zorlukların ve fırsatların değerlendirilmesi için
zemin oluşturdu. Salgın sonrası dönemde dijital
ekonominin kolaylaştırılması aşamalarının bir dizi
sosyo-ekonomik dönüşümünü içeren forumda,
Azerbaycan’ın bağımsızlığına giden yola dikkat
çekildi.
“Azerbaycan’ın Gelecekteki Kalkınma Stratejisi:
Küresel Eğilimler ve Yerel Faktörler”, “Pandemi
Sonrası Dönemde Bilim ve Eğitim” başlıklı panellerin
düzenlendiği foruma; Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Nobel Ödüllü Bilim
İnsanı Aziz Sancar da konuşmacı olarak katıldı.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the Baku
Economy Form upon the invitation of the rector of
Azerbaijan State Economic University during his visit
to Azerbaijan.
UNEC Economy Forum Baku 2021 with the
main theme “Road to Victory” was organized by
Azerbaijan State Economic University (UNEC),
Azerbaijan Ministry of Economy, Azerbaijan Ministry
of Education and other organizations in Baku.
The forum which brings together leading public
and private organizations and experienced industry
institutions provided a platform for participants to
discuss and identify the latest economic and social
development, challenges and opportunities. In the
forum, which included a series of socio-economic
transformations of the stages of facilitating the digital
economy in the post-pandemic period, attention was
drawn to the road to Azerbaijan’s independence.
In the forum, the panels titled “Azerbaijan’s Future
Development Strategy: Global Trends and Local
Factors”, “Science and Education in the Postpandemic Period” were held. The Chairman of the
Council of Higher Education (YÖK) Prof. Dr. Erol
Özvar and Nobel Prize-winning Scientist Aziz Sancar
also attended as speakers.
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“ULUSLARARASILAŞMA
KONUSUNDA, DEVLETLER
DE ÜNİVERSİTELER KADAR
BİLİNÇLİ”

“STATES ARE AS
CONSCIOUS ABOUT
INTERNATIONALIZATION AS
UNIVERSITIES”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Azerbaycan
ziyaretinde Diaspora Bakan Yardımcısı ve
beraberindeki heyetle, Türkiye-Azerbaycan lobi
faaliyetlerinin artırılması ile Avrasya Üniversiteler
Birliği (EURAS) konusunu görüştü.
Avrasya bölgesindeki sosyal, kültürel ve bilimsel
faaliyetlerde paylaşım, gelişim ve farkındalık
unsurlarını daha üst seviyeye taşımak amacıyla
kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği’nin eğitim
programı olan EURAS Akademi’nin, katılımcıların
yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve
belirli konulardaki bakış açılarının genişlemesini
amaçladığını ifade eden Aydın; üniversitelerin
uluslararasılaşma
süreçlerini
güçlendirmesi
gerektiğini vurguladı.
Aydın, uluslararasılaşma konusunda devletlerin
de üniversiteler kadar bilinçli ve müdahil olduğunu
belirterek; “Devletler, üniversitelerini dünyaya
açılmaya, yeni iş birlikleri kurmaya, uluslararası öğrenci
sayılarını artırmaya teşvik ediyor. Bugün üniversiteler
biliyorlar ki; eğer uluslararasılaşma süreçlerini
başlatmaz ve eğitim kadrolarını, kampüslerini,
öğrenci profillerini çok uluslu hâle getirmezlerse
kaliteyi artırmak, araştırmalara fon bulmak, öğrenci
sayılarını artırmak mümkün olmayacak.” dedi. Ayrıca
Doç. Dr. Mustafa Aydın’a, eğitimde uluslararasılaşma
konusundaki faaliyetlerinden dolayı Bakanlık Şilti
takdim edildi.

During his visit to Azerbaijan, The president of
Istanbul Aydın University (IAU) Assoc. Prof. Mustafa
Aydın discussed about increasing Turkey-Azerbaijan
lobbying activities and the Eurasian Universities
Union (EURAS) with the Deputy Minister of Diaspora
and delegation.
Aydın expressed that EURAS Academy, the
training program of the Eurasian Universities
Union, which was established to raise the sharing,
development and awareness elements in social,
cultural and scientific activities in the Eurasian
region, aims to help the participants develop their
skills and to form their perspectives on a certain
subject. Aydın said that universities should improve
their internationalization processes.
Aydın stated that states are as conscious and
involved in internationalization as universities, “States
encourage their universities to open up to the world,
to establish new collaborations and to increase the
number of international students. Today, universities
know that if they do not initiate internationalization
processes and make their teaching staff, campuses
and student profiles multinational, it is not possible
to increase quality, to find funding for research, and
to increase the number of students.” he said.
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YENİ EĞİTİM MODELLERİ VE
ÜNİVERSİTELER ARASI İŞ
BİRLİĞİ

NEW EDUCATION MODELS
AND COLLABORATIONS
BETWEEN UNIVERSITIES

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Hazar Üniversitesi
Başkanı İshak Hanlı’nın daveti üzerine Hazar
Üniversitesi’ni ziyaret etti. Doç. Dr. Mustafa Aydın
ve İshak Hanlı yeni eğitim modelleri ve üniversiteler
arası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.
Eğitim modellerinin çocukları daha kapsayıcı,
uyumlu ve üretken bir dünya yaratmak için gerekli
becerilerle donatılması gerektiğinin altını çizen
Aydın; “Üniversitelerin öğrencileri evrensel değerlerle
kuşatan, çağın gerektirdiği becerilerle donanmış
özgür bireyler yetiştiren entelektüel merkezler olması
için çalışmak durumundayız.” dedi.
Doç. Dr. Aydın; sektöre ve akademiye hazır bilim
insanları ve dünyanın her yerinde çalışabilecek
mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen İAÜ’nün, global
eğitim noktasında tüm üniversitelerle her türlü iş
birliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın visited Khazar University
upon the invitation of the president of Khazak
University Ishak Hanlı.
Assoc. Prof. Mustafa Aydın and Ishak Hanlı
shared their ideas about new education models and
collaborations between universities.
Aydın emphasized that education models should
be adopted to teach necessary skills to children so
they can create a more inclusive, adaptable and
productive world. He underlined that “universities
should be intellectual centers where students are
equipped with all skills required by the age, universal
values and become free individuals”.
Assoc. Prof. Aydın also added that IAU which
aims to raise scientists for sectors and academy and
alumni who can work all around the world is ready
to make collaborations with universities for global
education.
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“ÖĞRENCİLER, KALİTELİ
EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE’Yİ
TERCİH EDİYOR”

“STUDENTS PREFER TURKEY
FOR QUALITY EDUCATION”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; Azerbaycan
ziyaretinin üçüncü gününde, İctimai TV’de yayınlanan
sabah programına katıldı. Aydın, Türkiye-Azerbaycan
ilişkileri ve Türkiye’de öğrenim gören Azerbaycanlı
öğrencilerin başarıları hakkında önemli açıklamalarda
bulundu.
Ortak tarihi ve geçmişi olan Türkiye ile Azerbaycan’ın
arasındaki ilişkilerin her zaman dostane olduğunu dile
getiren Aydın; Azerbaycan ile Türkiye arasındaki
ortak değerlere dayalı samimi ilişkilerin uluslararası
arenada ender görülen bir olay olduğunu belirterek,
halklar ile devletler arasındaki bu dostluk ve kardeşliği
önemli bir zenginlik olarak niteledi.
Türkiye’ye eğitim almak için gelen uluslararası
öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirten
Aydın, özellikle Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye’deki
başarılarına dikkat çekti. İAÜ’deki Azerbaycanlı
öğrencilerle sık sık görüştüğünü ifade eden Aydın,
öğrencilerin kaliteli eğitim için Türkiye’yi tercih
ettiğini ve akademik yönden kazançlarını da önemli
bir avantaj olarak gördüğünü dile getirdi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the morning
TV show broadcasted on Ictimai TV. Aydın made
statements about Turkey- Azerbaijan relations and
the success of Azaerbajian students who study in
Turkey.
Aydın stated that the relations between Turkey
and Azerbaijan, which have a common history and
past, have always been friendly and he noted that
sincere relations between Azerbaijan and Turkey
based on common values are a rare event in the
international arena. He described this friendship
and brotherhood between nations and states as an
important wealth.
Stating that the number of international students
coming to Turkey for education is increasing day
by day, Aydın drew attention to the success of
Azerbaijani students in Turkey. Stating that he
frequently meets with Azerbaijani students at IAU,
Aydın said that students prefer Turkey for quality
education and he considers their academic earnings
as an important advantage.
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DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN’DAN
VALİYEV’E TEBRİK

ASSOC. PROF. MUSTAFA AYDIN
CONGRATULATED VALIYEV

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan’da 2015
yılında kendisine fahri doktora veren Bakü Odlar
Yurdu Üniversitesi Rektörü Ahmet Valiyev ile bir
araya geldi. Valiyev’in 75. doğum yılını tebrik eden
Aydın, iki üniversite arasındaki iş birliği çalışmalarını
da değerlendirdi.
Aydın, iki üniversitenin de en yüksek uluslararası
standartları karşılayan bir seviye için çabalayarak
eğitim sürecini sürekli iyileştirdiklerini dile getirdi
ve yenilikçi projelerin başarıyla uygulandığını,
uluslararası iş birliklerinin tesis edildiğini söyledi.
Üniversitelerin
dinamik
olarak
gelişmeye
devam ettiklerinin ve yeni zirvelere emin adımlarla
ilerlediklerinin altını çizen Aydın, bilimsel ve yaratıcı
projeleri ortaya çıkarmaya yardımcı olacak her türlü
çabayı desteklemeye de daima hazır olduklarını
vurguladı.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with the Rector of
Baku Odlar Yurdu University Ahmet Valiyev, who
awarded him an honorary doctorate in Azerbaijan in
2015. Congratulating Valiyev’s 75th birthday, Aydın
also evaluated the cooperation between the two
universities.
Aydın stated that both universities continuously
improve their education system by striving for a level
that meets the highest international standards, and he
said that innovative projects have been successfully
implemented and international collaborations have
been established.
Underlining that universities continue to develop
dynamically and take firm steps forward to a new
record high, Aydın emphasized that they are always
ready to support any effort that will help bring out
scientific and creative projects.

15

ARALIK 2021 BÜLTENİ - BAKÜ TEMASLARI

“İLİŞKİLER, DAHA DA
KÖKLENECEK”

“RELATIONS WILL BECOME
MORE ROOTED”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde Azerbaycan Eğitim Bakan Vekili Sn.
Firudin Qurbanov ile bir araya geldi. Aydın ve
Qurbanov, iki ülke üniversiteleri arasındaki iş birlikleri
ile uluslararası öğrenci çalışmalarını görüştü.
Doç. Dr. Mustafa Aydın, Qurbanov ile görüşmesinde
iki ülkenin eğitim alanında yeni iş birlikleri
yapılması konusunda verimli fikir alışverişleri
gerçekleştirdiklerini belirtti ve iki kardeş ülkenin
birlikte atacağı adımlarla, ilişkilerin gün geçtikçe
daha da kökleneceğini söyledi. Gelecek yıllardaki
öğrenci hareketliliğinin daha fazla olmasını arzu
ettiklerini de dile getiren Aydın, öğretim üyesi ve
bilim insanı hareketliliğinin de artmasını temenni
ettiklerini belirtti.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with Deputy Minister
of Education of Azerbaijan Firudin Qurbanov during
his visit to Azerbaijan. Aydın and Qurbanov discussed
the cooperation between the universities of the
two countries and studies related to international
students.
In his meeting with Qurbanov, Assoc. Prof.
Mustafa Aydın stated that two countries had
productive exchanges of ideas on new cooperation
in the field of education and said that the relations
will become more rooted day by day with the steps
the two brotherly countries will take together. Aydın
also stated that they wish to have more student
mobility in the coming years and that they hope that
the mobility of faculty members and scientists will
increase as well.
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“21. YÜZYILDA; İLETİŞİM,
İŞ BİRLİĞİ, YARATICILIK
TEMELLİ STRATEJİLER
BELİRLENMELİ”

“IN THE 21st CENTURY; WE
DETERMINE STRATEGIES
BASED ON COMMUNICATION,
COLLABORATION, and
CREATIVITY”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde “Pandemi Sonrası Eğitimde Farklı
Yönelimler” konulu konferansa katıldı. Aydın,
25 Rektör ve Bakanlık temsilcilerinin katıldığı
konferansta; 21. yüzyılda iletişim, iş birliği, yaratıcılık,
eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini
güçlendiren ortamlara ihtiyaç duyulduğunu aktararak
yeni eğitim stratejilerinin bu başlıklar altında
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Pandemiden sonra ‘harmanlanmış öğrenme’
olarak adlandırılan bir kombinasyon olan uzaktan
öğrenme ve yüz yüze öğrenmenin artarak
benimsendiğini vurgulayan Aydın, “Karma öğrenme,
teknoloji açısından zengin öğretim ile aynı şey değildir.
İleri teknoloji, aygıtların ötesine geçer. Harmanlanmış
öğrenme; her öğrenciye zaman, yer, yol ve öğrenme
hızı üzerinde artan öğrenci kontrolü dâhil olmak
üzere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi
sağlamak için internetten yararlanmayı içerir.” dedi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın attended the conference
on “Different Trends in Post-Pandemic Education”
during his visit to Azerbaijan. Aydın, 25 Rectors and
Ministry representatives attended the conference;
Aydın noted that in the 21st century, we need
environments that strengthen communication,
cooperation, creativity, critical thinking and problemsolving skills he pointed out that new education
strategies should be evaluated under these headings.
Emphasizing that the combination of distance
learning and face-to-face learning called ‘hybrid
learning’ are increasingly adopted after the
pandemic, Aydın said, “Hybrid learning is not the same
as technology-rich teaching. Advanced technology
goes beyond devices. Hybrid learning involves
leveraging the internet to provide each student with
a more personalized learning experience, including
increased student control over time, place, path and
learning pace.” said.
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“MEDENİYETE DAİR
TEMEL BİR FARKINDALIK
OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

“WE HAVE TO RAISE AN
ESSENTIAL AWARENESS OF
CIVILIZATION”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan’da Millî
Meclis Milletvekili ve Kültür Komitesi Başkanı Ganire
Pashayeva ile bir araya geldi.
Türk dünyasına yönelik çalışmalarının konuşulduğu
toplantıda Türk kültürüne ait örf, âdet, gelenekgörenek ve değerleri ortaya çıkarmayı amaçlayan
bilimsel üretimlerin aralıksız gerçekleştirildiğini dile
getiren Aydın; bu temel bakış açısının çeşitli yayınlar
ve etkinliklerle işlendiğini, ilgili içeriklerin bilim
dünyası ve kamuoyuyla paylaşılarak nesilden nesile
aktarılabilmesi için gayret sarf edildiğini anlattı.
Aydın, millî ve manevî değerlere dikkat çekerek
medeniyete dair bir farkındalık oluşturma noktasında
hassas olduklarını kaydetti.
Aydın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla
yapılacak iş birlikleriyle; renkli ve zengin bir kültürel
mirası olan Türk milletinin tarihinin, dilinin, kültürünün
ve medeniyetinin ulusal/uluslararası ölçekte daha
iyi araştırılıp tanıtılması için Azerbaycan ile etkin
projeleri yürütmeye de hazır olduklarını söyledi.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with Deputy of
the National Assembly and Head of the Cultural
Committee Ganire Pashayeva in Azerbaijan.
Aydın stated that scientific productions aiming to
reveal the customs, traditions and values of Turkish
culture are carried out non-stop at the meeting
where works for Turkish nation were discussed. He
explained that this basic point of view is covered
by various publications and activities, and efforts
are made to transfer the relevant content from
generation to generation by sharing it with the
scientific world and the public. Aydın noted that they
are sensitive about raising awareness of civilization
by drawing attention to national and spiritual values.
Aydın also said that with the cooperation to be
made with the relevant institutions in the country
and abroad, they are ready to carry out effective
projects with Azerbaijan in order to better research
and promote the history, language, culture and
civilization of the Turkish nation, which has a colorful
and rich cultural heritage, on a national/international
scale.
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DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN,
AZERBAYCANLI İAÜ
MEZUNLARIYLA BİR ARAYA
GELDİ

ASSOC. PROF. MUSTAFA
AYDIN GOT TOGETHER WITH
AZERBAIJAN GRADUATES
FROM IAU

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan’da İAÜ
mezunu Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.
Mezun öğrencilerin çalıştıkları sektörlerde Türkiye
ile yaptıkları iş birliklerini de öğrenen Aydın, iki
ülkenin hem eğitim hem de iş dünyasında yaptıkları
çalışmalarda rol oynayan mezun öğrencilerle gurur
duyduğunu belirtti.
Aydın ilk kez düzenledikleri bu mezunlar
buluşmasının gelenek hâline geleceğini dile getirerek,
öğrencilerin eğitim süresi boyunca ve sonrasında
yaşadığı sorunları dinledi. Uluslararası öğrencilerin
yaşadığı sorunların çözümü noktasında mezun
öğrencilerin görüşlerini alan Aydın, tüm önerileri
kaydederek gerekli çalışmalara başlayacaklarını
söyledi.

The president of Istanbul Aydın University
(IAU) Assoc. Prof. Mustafa Aydın got together with
Azerbaijani students who are graduated from IAU
in Azerbaijan. Aydın also got information about the
cooperation between Turkey and the sectors they
work in, and he stated that he is proud of graduate
students who play a role in the studies of the two
countries in both the education and business world.
Aydın stated that this alumni meeting, which
they organized for the first time, would become
a tradition, and he listened to the problems that
students experienced during and after receiving
education. Aydın, who received the opinions of the
graduate students on the solution of the problems
experienced by the international students, said
that they would start the necessary projects by
considering all the suggestions.
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“ÜNİVERSİTELER, KÜRESEL
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN
EN BÜYÜK UMUT”

“UNIVERSITIES ARE THE
GREATEST HOPE FOR THE
SOLUTION OF GLOBAL
PROBLEMS”

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan’
da T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cihat Bağcı ile
22 üniversitenin iştirak ettiği Türk Üniversiteler
Fuarı’nın açılışına katıldı. Etkinlikteki konuşmasında
bilim yuvaları olan üniversitelerin, geleceğin teminatı
olan gençleri yetiştirmekle birlikte bilginin üretildiği
yerler olduğunu ifade eden Aydın; üniversitelerin
kendilerini
içinde
bulundukları
toplumdan
soyutlayamayacaklarını ve ülkenin sorunlarına
kayıtsız kalmamaları gerektiğini belirtti.
“Yaşadığımız dünya; nüfus artışı, iklim değişikliği,
açlık sorunu, çevresel sorunlar ve bugün küresel
ölçekte yaşadığımız pandemi gibi pek çok problemle
karşı karşıyadır.” diyen Aydın, “Sorunların mimarı kim
olursa olsun, çözüm tüm bireylerin sorumluluğudur.
Üniversitelerimizin de bu anlamda küresel sorunların
çözümüne yönelik en büyük umut olduğunu
düşünmekteyim.” ifadelerini kullandı.
Türk üniversiteleri ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin
iyi uygulamalarını paylaşmaktan büyük mutluluk
duyduğunu belirten Aydın, “Biz İAÜ olarak Erasmus
ve diğer ikili akademik iş birliklerine, uluslararası
programlara her zaman önem verdik. Pandemi
döneminde öğrenci değişim programlarında fiziksel
hareketlilik kısıtlanınca, burada da inovatif dijital
uygulamalar geliştirdik.” diye konuştu.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın participated in the
opening of the Turkish Universities Fair, in which 22
universities participated, with T.R. Baku Ambassador
Assoc. Prof. Cihat Bağcı in Azerbaijan.
In his speech at the event, Aydın stated that
universities, which are science centers, are places
where knowledge is produced as well as raising
young people who are the guarantee of the future;
He stated that universities cannot isolate themselves
from the society they are in and that they should not
be indifferent to the problems of the country.
“The world we live in is facing many problems
such as population growth, climate change, hunger
problem, environmental problems and the pandemic
we are experiencing on a global scale today.” Aydın
said, “No matter what are the reasons for the
problems, the solution is the responsibility of all
individuals. In this sense, I think that our universities
are the greatest hope for the solution of global
problems.”
Stating that he is very happy to share the good
practices of Turkish universities and Istanbul Aydın
University, Aydın said, “As IAU, we have always
given importance to Erasmus and other bilateral
academic collaborations and international programs.
When mobility was restricted in student exchange
programs during the pandemic period, we developed
innovative digital applications here as well.” he said.
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DEVLET SANATÇISI
ALİM QASİMOV İLE BULUŞMA

A MEETING WITH STATE
ARTIST ALİM QASIMOV

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Azerbaycan
ziyaretinde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Alim
Qasimov ile bir araya geldi. Torunu İstanbul Aydın
Üniversitesi’nde burslu okuyan Qasimov, Aydın’a
desteklerinden
ötürü
teşekkürlerini
sunarak
kasetlerini hediye etti. Görüşmede iki ülkenin kadim
tarihî mirasına dikkat çeken Aydın, bu mirasta kültürsanatın yerinin ve öneminin büyük olduğuna vurgu
yaptı.
İki ülkenin kültür ve sanat alanlarında ikili ilişkileri
geliştirmek için attığı adımları yakından takip
ettiklerini vurgulayan Aydın, üniversite olarak da
kültür-sanat faaliyetlerini her zaman desteklediklerini
belirtti.

The president of Istanbul Aydın University (IAU)
Assoc. Prof. Mustafa Aydın met with Azerbaijan State
Artist Alim Qasimov during his visit to Azerbaijan.
Qasimov, whose granddaughter studied at Istanbul
Aydın University with a scholarship, thanked Aydın
for his support and presented his cassettes to Aydın.
Drawing attention to the ancient historical heritage
of the two countries during the meeting, Aydın
emphasized that the place and importance of culture
and art in this heritage is great.
Emphasizing that they closely follow the steps
taken by the two countries to develop bilateral
relations in the velds of culture and art, Aydın
stated that they always support cultural and artistic
activities as a university.
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