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YTB AİLE VE SOSYAL HİZMETLER ALANLARINDA UZMANLIK 
BURSU BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR 
Aile ve Sosyal Hizmetler alan-

larında ihtiyaç duyulan insan 
kaynağının yetiştirilmesi ama-
cıyla yurtdışında yaşayan ve ilgili 
bölümlerden mezun olan yurtdışı 
vatandaşlara yönelik terapi ve uz-
manlaşma eğitimleri için “YTB Aile 
ve Sosyal Hizmetler Alanlarında 
Uzmanlık Bursu” ilan edildi.

İlan edilen burs programı ile 
yurt dışında ikamet eden ve bu 
ülkelerde bulunan aile ve sosyal 
hizmetlere uygun bölümlerde 
üniversite eğitimi almış uzmanla-
rın, terapi ya da danışmanlık gibi 
özel alanlarda uzmanlaşmaları-
nı sağlayacak mesleki sertifika 
programlarının desteklenmesi 
amaçlanıyor.

Yurt dışında aile ve sosyal hiz-
metlere uygun bölümlerde üni-
versite eğitimi almış uzmanların 
mesleki sertifika programlarının 
destekleneceği burs programının 

2. dönem başvuruları 4 Kasım 
2020 tarihine kadar devam ede-
cek. https://ytb.gov.tr/guncel/ai-
le-ve-sosyal-hizmetler-alanlarin-
da-uzmanlik-bursu-2

Göçmenlerin, kurulan yepyeni hayatlara, zorluklara ve 
bitmeyen yolculuklarına dair hikayelerini ve anlatıl-

ması zor öykülerini sanatla ifade etmeyi ve göç konusunu 
çalışmayı tercih etmiş sanatçıları anlatan “Göç Sanatçıları” 
dosyası yayımlandı. Dosyayı okumak için; https://ytb.gov.
tr/dosyalar/goc-sanatcilari…

YTB TARAFINDAN HAZIRLANAN 
GÖÇ SANATÇILARI DOSYASI 
YAYIMLANDI 
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YTB yurt dışındaki gençlerin 
ideallerini ve fikirlerini hayata 

geçirerek, yaşadıkları ülkelere ve 
insanlığa katkı sağlayacak çalış-
malarını teşvik etmek amacıyla 
“Genç Destek Mali Destek Progra-
mı”nı ilan etti.

Genç Destek Programı ile 
gençlerin, içerisinde aktif ola-
rak yer aldıkları oluşumlar eliyle 
gerçekleştirecekleri faaliyet ve 
projelerin desteklenmesi amaç-
lanıyor. Hayatın her alanını kap-
sayan çeşitli modüllerden oluşan 
programın istenilen modülüne 
başvurmak mümkün. Sivil top-
lum kuruluşları, öğrenci kulüpleri 

ve gerçek kişilerin başvuru yapa-
bildiği program kapsamında bir 
proje başvurusu için sağlanabile-
cek en yüksek mali destek tutarı 
80.000,00 TL olarak belirlendi. 

Programa Başvurular 15 Aralık 
2020 tarihine kadar online olarak 
https://proje.ytb.gov.tr sayfasın-
dan yapılacaktır.

GENÇ DESTEK MALİ DESTEK PROGRAMI 

İNGİLTERE TÜRK DERNEKLERİ 
BİRLİĞİ İLE ONLİNE TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

YTB tarafından, Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Ümit 
Yalçın’ın katılımıyla, İngiltere’deki STK’lar ve vatan-

daşlarla online toplantı gerçekleştirildi. YTB ve İngiltere 
Türk Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen toplantı-
da vatandaşların “Finansal Bilgi Paylaşımı” başta olmak 
üzere birçok konudaki soruları cevaplandırıldı. 
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YTB Başkanı Abdullah Eren, 
YTB’nin 10. yılını ve faaliyet-

lerini Anadolu Ajansı, Yenişafak 
Gazetesi ve Star Açık Görüş’te 
değerlendirdi. YTB’nin yurt dışın-
daki vatandaşlarımızın haklarını 
korumak gibi anayasal bir görev 
üstlendiğini, kardeş toplulukla-
rımızla ortaklıklar kurarak tarihi 
bir sorumluluğu yerine getirdi-
ğini belirten Eren, YTB’nin aynı 
zamanda daha yaşanabilir bir ge-
lecek için tüm dünyadan öğrenci-
lere burs imkanı sağladığını ifade 
etti.

YTB tarafından görev ala-
nında sayısız insana dokunan fa-
aliyetler gerçekleştirdiğini ifade 
eden Eren, sözlerine şöyle devam 
etti: “Esas olarak Türkiye Cumhu-
riyeti’nin diaspora faaliyetlerini 
yürütmekle görevlendirilen ve 
bu sene 10. yaşını dolduran YTB, 
yurtdışındaki vatandaşlarımız, 
soydaş ve akraba topluluklar ve 

uluslararası öğrencilerle ilgili 
anayasal bir görev üstlenmiş bir 
kamu kurumudur. Görevlendiril-
diği tüm alanlarda sayısız faaliyet 
ve proje gerçekleştirerek, 10 yıl 
gibi kısa sayılabilecek bir zaman 
zarfında arzu edilir bir geleceğe 
doğru önemli mesafeler kat et-
miştir.

YTB 10. yılında ülkemizin ve 
tüm tarafların menfaatine olan 

kapsayıcı idealleri yönünde çalış-
maktan gurur duymaktadır. Nite-
likli uzman personeliyle birlikte 
daha onlarca sene diğer kurum 
ve kuruluşlarımızla yakaladığı 
ahengi koruyarak, görevlendi-
rildiği coğrafyalarda gidilmedik 
yer bırakmamaya ve milyonların 
selam ve duasını aziz milletimize 
getirmeye devam edecektir.”

YTB Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik 
Online Psikolojik Seminerler dizisi başladı. İlki 

“Göçmenlik Sürecinde Psikolojik Dayanıklılık” ko-
nusu ile Klinik Psikolog Reyhan Algül tarafından 
gerçekleştirilen seminer yurtdışı vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE GÜÇLÜ DİASPORA 

YTB ONLİNE PSİKOLOJİK 
SEMİNERLERİ BAŞLADI 
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YTB ONLİNE KARİYER GELİŞİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

MÜSİAD ABD BAŞKANI AYHAN 
ÖZMEKİK VE HEYETİ YTB’Yİ 
ZİYARET ETTİ

FRANSA’DA İSLAM DÜŞMANLIĞI ALARM VERİYOR 

YTB tarafından 2019 yılında Lise Bitirme 
Başarı Bursu almaya hak kazanan genç-

lere yönelik düzenlenen “Online Kariyer Ge-
lişim Programı” sona erdi. Gençler eğitim 
süresince iletişim, temsil, kendini tanıma, 
özgüven ve mülakat teknikleri gibi konu-
larda uzman eğitimcilerle bir araya gelme 
imkânı buldu.

YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir araya gelen 
heyet ile ABD’deki Türk diasporasına ve ortak 

iş birliği imkanlarına dair değerlendirmelerde bu-
lunuldu.

2019 yılı verilerine göre Fransa’da Müslümanlara ve 
Türk vatandaşlarına karşı saldırı ve nefret suçlarında 

artış yaşandı. Yurtdışı vatandaşlara yönelik toplam 253 
nefret suçu kayıtlara geçti.

Detaylı bilgi için: https://ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandasla-
ra-yonelik-saldirilar/253-nefret-sucu-kayitlara-gecti…
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“TÜRK DÜNYASI ÇEVRİM İÇİ 
MEDYA EĞİTİM PROGRAMI” 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

“YTB TÜRKÇE EĞİTİM 
PROJESİ” KONİSPOL’DE 
BAŞLADI 

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN 10. 
DAİMİ KOMİSYON TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

YTB ve Anadolu Ajansı iş birliğinde 5-14 Ekim 
tarihleri arasında “Türk Dünyası Çevrimiçi 

Medya Eğitim Programı” düzenlendi. Program 
kapsamında Türk Dünyası yerel medya temsil-
cileri, medya alanında uzman isimlerden çeşitli 
eğitimler alma fırsatı yakaladı.

YTB desteğiyle, kardeş topluluklara mensup öğ-
rencilere Türkçe öğretilmesi amacıyla düzenlenen 

“YTB Türkçe Eğitim Projesi” yeniden başlatıldı. Arna-
vutluk’un Konispol ve Kukes şehirlerinde Kovid-19 
pandemisi dolayısıyla ara verilen Türkçe kursları Ko-
nispol’de tekrar başladı.

Türkiye-Kazakistan 10. Daimi Komisyon Toplan-
tısı iki ülkeden paydaş kuruluşların katılımla-

rıyla gerçekleştirildi. Toplantıda iki ülke arasında 
imzalanması öngörülen Eğitim Alanında İş Birliği 
Anlaşması’na ilişkin maddeler müzakere edildi. 
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SURİYE MUHALİF VE DEVRİMCİ 
GÜÇLER ULUSAL KOALİSYONU 
HEYETİ YTB’Yİ ZİYARET ETTİ 

“KÖPRÜ GENÇLİK OKULU 
2020” PROJESİNİN 
KAPANIŞ PROGRAMI 
ÜSKÜP’TE DÜZENLENDİ 

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalis-
yonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri ve heyeti 

YTB’yi ziyaret etti. YTB Başkanı Abdullah Eren ile bir 
araya gelen heyet ile kültür ve eğitim gibi alanlarda 
iş birliği imkanlarına dair değerlendirmelerde bu-
lunuldu.

YTB desteğiyle Kuzey Makedonya’da 
Köprü Derneği tarafından lise ve üni-

versiteli öğrencilere yönelik online ola-
rak gerçekleştirilen “Köprü Gençlik Okulu 
2020” (KGO) projesinin kapanış programı 
Üsküp’te düzenlendi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKAN 
YARDIMCISI YTB’Yİ ZİYARET ETTİ 

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhep-
par ve Ukrayna Enstitüsü Başkan Yardımcısı Alim 

Aliyev YTB’yi ziyaret etti. YTB Başkanı Abdullah Eren 
ile gerçekleştirilen görüşmede ülkeler arası ilişkilerin 
geliştirilmesi ve Ukrayna’daki kardeş topluluklara 
eğitim ve kültür alanlarında katkı sunacak iş birliği 
imkanları değerlendirildi.
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TÜRKİYE’NİN SENEGAL’DEKİ EĞİTİM ELÇİLERİ: TÜRKİYE MEZUNLARI 

Çeşitli burs ve desteklerle eğitim için Türkiye’ye 
gelen Senegalliler, döndüklerinde birçok farklı 

sektörde ülkelerine fayda sağlarken, bir yandan da 
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkı 
sunuyor, öğrenim hayatlarının üzerinden yıllar geçse 
bile Türkiye ile bağlarını koparmıyor.

Türkiye’nin Batı Afrika’daki bir nevi yumuşak 
gücü haline dönüşen Senegalli öğrenciler, ülkele-
rine döndüklerinde Türk kurum ve vakıfların yanı 
sıra kamu ve özel sektörde ülkelerine faydalı olmayı 
amaçlıyor.

“Artık Dadaş olduk, çayı kıtlama şekerle içiyorum”
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-

lığı (YTB) bursuyla Atatürk Üniversitesinde işletme 
alanında yüksek lisans yapan 33 yaşındaki Mamadou 
Sow, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliğinde büyükelçi 
sekreteri olarak çalıştığını söyledi. Sow, Türkiye’de 
okuyan arkadaşlarının anlattıklarından etkilenerek, 
YTB bursuna başvurmaya karar verdiğini dile getirdi. 

 “Sadece Türkiye’de okumuş bir doktorumuz 
eksik”

Aynı zamanda Senegal-Türkiye Mezunlar Derne-
ğinin Genel Sekreterliğini de yapan Sow, derneğin  
dönemin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı’nın 
teşvikiyle 2017’de kurulduğunu ve Arı’nın kendilerine 
her alanda destek olduğunu kaydetti. Sow, şimdilik 
33 üyelerinin bulunduğunu bu yılki mezunlarla sayı-
nın artabileceğini dile getirdi.

Türkiye’de eğitim almış öğrencilerin bugün Se-
negal’de birçok farklı sektörde çalıştığının altını çizen 
Sow, “Neredeyse her alanda mezunumuz var ama 
sadece Türkiye’de okumuş bir doktorumuz eksik şim-
dilik. Cumhurbaşkanlığında ve çeşitli bakanlıklarda 
çalışan arkadaşlarımız var. Kamuda ve özel sektörde 
de varız. Benim gibi Türk kurumlarla çalışanların yanı 
sıra kendi işini kuran iş adamlarımız da mevcut.” diye 
konuştu.

Şirket kurdu, 85 kişiye istihdam sağladı
Türkiye’ye YTB bursuyla üniversite okuyan ve 

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
bölümünden mezun olan iş insanı Momar Diouf’un 
Dakar’da kurduğu şirket, bugün 85 kişiye istihdam 
sağlıyor. 
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“Benim en rahat yaşayacağım yer Türkiye”
Diouf, şirketinin bugün yıllık 10 milyon dolar 

ciroya ulaştığının altını çizerek, başta Senegal elekt-
rik dağıtım şirketi olmak üzere Batı Afrika Devletleri 
Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin tama-
mıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye’de 15 yıl geçiren Diouf, bu süreçte Türki-
ye’nin hızlı gelişimine şahit olduğunun altını çizerek, 
şunları söyledi:

“Öğrenciliğe ilk başladığım yıllar Beşiktaş’tan 
Maslak’a giderken bindiğimiz otobüsleri hatırlıyo-
rum. 2015’te ülkeden ayrılırken Marmaray açılmış-
tı. Müthiş bir teknolojik dönüşüm yaşadı Türkiye ve 
ben de bunun bizzat şahidi oldum. Yaz dönemlerin-
de kısa süreli çalışmaya Avrupa ve ABD’ye giderdim. 
Oraları da görünce dedim ki benim en rahat yaşaya-
cağım yer Türkiye. O dönem Türkiye siyahilere pek 
alışık değildi. Merakla size bakıyorlar ancak bunu 
asla ırkçılıkla karıştırmamak lazım. Bunun arkasında 
merak ve sizi tanıma istediği var ama Avrupa ve ABD 
için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.”

Diouf, Türkiye Afrika ilişkilerinin hızla geliştiğini 
bunun da Türkiye mezunu öğrenciler için avantaj ol-
duğunu ifade etti.

“Ortaokuldayken Osmanlı tarihini okudum, bir 
merak uyandı bende”

Dakar’da bulunan Maarif Okullarında Müdür 
Yardımcısı olarak çalışan Hüseyin Sankanou da Tür-
kiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla liseyi ve üniversite-
yi Kayseri’de bitirdiğini söyledi.

Sankanou, ortaokulu bitirdikten sonra dini ilim-
ler eğitimi için bir arayışta olduğunu belirterek, “Or-
taokuldayken Osmanlı tarihini okudum, bir merak 
uyandı bende. O nedenle eğitimime Türkiye’de de-
vam etme kararı aldım.” dedi.

Türkiye’de 9 yıl geçiren Sankanou, “Eğitimine 
yurt dışında devam etmek isteyenlere tavsiye ede-
rim. YTB ve TDV bursları var. Bu iki kurum da hiç para 

talep etmeden başarılı olmanız halinde eğitim har-
camalarını karşılıyor.” diye konuştu.

“Hastalar beni merak ediyor, sohbet etmeye 
çalışıyordu”

Önce TDV bursuyla İstanbul’da lise, ardından 
YTB bursuyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde okuyan Malik Toure de hastane stajla-
rında ilginç ve renkli tecrübeler edindiğini dile getir-
di.

Son sınıf öğrencisi Toure, yaklaşık 1 ay acil ser-
viste çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

“Hastalar beni merak ediyor, sohbet etmeye 
çalışıyor, nereli olduğumu soruyordu. Bir hasta gel-
mişti, ağrıları vardı. Ben de doktora eşlik ediyordum. 
Hasta doktorun sorduğu soruları yanıtlamak yerine 
bana soru sormaya başladı ‘nerelisin, Somalili mi-
sin? Ben de geçen ay Somali’ye gittim seni görünce 
heyecanlandım’ dedi. Böyle hoş anılarım var. Özel-
likle Afrika’ya giden hastalar kendi derdini unutup 
muhakkak sohbet etmek istiyor.”

Uzmanlığını tamamladıktan sonra ülkesine 
dönmek istediğini vurgulayan Toure, “Orada bana 
daha çok ihtiyaç var. Türkiye’de insanı önceleyen 
sağlık sistemini model alarak özel bir klinik açmayı 
planlıyorum.” dedi.

Dini ilimler için Türkiye’yi tercih etti
Hasan Ndiaye ise diğer öğrencilerden farklı ola-

rak herhangi bir burs programı olmadan kendi giri-
şimleriyle Türkiye’de 3 yıl dini eğitim aldığını söyledi.

Dakar’daki Şefkat Yolu Derneğinde tercüman 
ve asistan olarak çalışan Ndiaye, dernekte insani 
yardım faaliyetlerine katkı sağladığını ve dini eğitim 
alan öğrencilerin takibini yaptığını dile getirdi.

Ndiaye, Türkiye’nin sadece lise ve üniversite 
eğitiminde değil aynı zamanda dini ilimler alanında 
da Senegalli öğrenciler tarafından tercih edildiğini 
belirtti.
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GÜRCİSTAN’DA YAŞAYAN BORÇALI TÜRKÜ ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK “EĞİTİM ENGEL TANIMAZ” PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

YTB desteğiyle Yeni Düşünce Enstitüsü tarafından 
soydaş gençlere yönelik uygulanan “Eğitim Engel 

Tanımaz” projesi kapsamında Gürcistan’da yaşayan 

Borçalı Türkü öğrenciler uzaktan eğitim derslerine 
katılım sağladı.

SOMALİ’NİN TÜRKİYE MEZUNU 
BAKANI İLK RÖPORTAJINI 
AA’YA VERDİ
Türkiye’de Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığı (YTB) bursuyla Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
münden mezun olan Somali Adalet Bakanı Abdul-
kadir Muhammed Nur, göreve geldikten sonra ilk 
röportajını Mogadişu’daki Anadolu Ajansı (AA) mu-
habirine verdi. 

Türkiye-Somali ilişkilerinde kırılma noktasının, 
o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Somali’ye 2011’de yaptığı ziyaret olduğunu belirten 
Nur, Türkiye’nin izlediği politikalarla Batılı ülkelerin 
Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişki biçimini tamamen 
değiştirdiğini söyledi.

Somali’nin yeni kabinesinde Adalet Bakanlığı 
koltuğuna oturan ve Türkiye mezunu olan 
Abdulkadir Muhammed Nur, “Ülkelerimiz 

arasındaki ilişkinin ahlaki bir temeli bulunuyor. 
Türkiye’nin Somali’deki yeri asla siyasi bir yer 

değil.” dedi.
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ARNAVUTLUK BALKAN 
GENÇLİK OKULU İSTANBUL 
GEZİSİ İLE TAMAMLANDI 

YTB TARAFINDAN 
HAZIRLANAN “ALİYA 
İZZETBEGOVİÇ’İN TARİHE 
TANIKLIĞI” DOSYASI 
YAYIMLANDI 

YTB desteğiyle gerçekleştirilen “Arnavutluk Balkan 
Gençlik Okulu 2020” projesi İstanbul’a düzen-

lenen kültür gezisi kapsamında Ayasofya Camii, Ye-
rebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ziyaretleri ve Boğaz 
Turu ile tamamlandı.

YTB tarafından Bosna Hersek’in ilk Cum-
hurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in 

vefatının sene-i devriyesine özel olarak hazır-
lanan “Aliya İzzetbegoviç’in Tarihe Tanıklığı” 
dosyası yayımlandı. Bosna-Hersek Savaşı ve 
İzzetbegoviç’in ele alındığı dosyaya aşağıdaki 
linkten ulaşılabiliyor. 

https://ytb.gov.tr/dosyalar/aliya-izzetbegovi-
cin-tarihe-tanikligi…
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TÜRKİYE MEZUN DERNEKLERİ-TÜRKİYE BURSLARI 
BİLGİLENDİRME WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

2020 yılı başvuruları sonucunda Türkiye Bursları 
programını kazanan uluslararası öğrencilerin 

burslandırma süreçlerinde Kovid-19 kapsamında 
alınan kararlar çerçevesindeki yeni düzenlemelerle 
ilgili bilgi verilmesi amacı ile düzenlenen “Türkiye 
Mezun Dernekleri-Türkiye Bursları Bilgilendirme 
Webinarı” gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) tarafından yürütülen Türkiye Bursları 
programı ile bu yıl ülkemizde eğitim alacak ulusla-
rarası öğrencilerin Kovid-19 salgının gidişatına göre 
ülkemize getirilmesi yönünde karar alındı. 2020 yılı 
başvuruları sonucunda Türkiye Burslusu olmaya 
hak kazanan uluslararası öğrenciler bu kapsamda 
2020-2021 eğitim yılında alacakları zorunlu Türkçe 
dil eğitimini çevirimiçi olarak ülkelerinde alacak. 
Çevrimiçi eğitimlere katılma olanağı bulunmayan 
öğrencilerin ise burs hakları saklı tutularak eğitim-
leri 1 sene ertelenebilecek. Uluslararası öğrencilerin 
ülkemize gelişlerine ilişkin düzenlemelerin Türkiye 
Mezun Dernekleri aracılığıyla aday öğrencilere ve 
kamuoyuna açıklanması amacı ile gerçekleştirilen 
programa 26 ülkeden 32 dernek başkanı ve üyesi 
katılım sağladı.

EĞİTİMLER ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ah-

met Atabaş da toplantıya konuşmacı olarak katıldı. 
Türkiye Burslusu öğrencilerin, 2020-2021 eğitim yı-
lında alacakları zorunlu Türkçe dil eğitiminin Türkçe 
Öğretim Merkezleri (TÖMER) aracılığıyla çevrimiçi 
olarak gerçekleştirileceğini aktaran Atabaş, eğitim-
lere katılma olanağı bulunmayan öğrencilerin ise 
burs hakları saklı tutularak eğitimlerin 1 sene erte-
lenebileceğini dile getirdi.

Bu yıl öğrencilerin bursu kabul ettiklerine dair 
taahhütnameleri yurt dışı temsilciliklere teslim et-
melerine gerek olmadığını belirten Atabaş, yükleme 
işleminin TBBS üzerinden çevrimiçi yapılabileceğini 
ifade etti. Aday öğrencilerin bilgilendirilmesi nok-
tasında Türkiye Mezun Dernekleri tarafından ger-
çekleştirilecek oryantasyon programlarının büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken Atabaş, Türkçe bilen 
(en az C1 seviyesinde sertifikası bulunan) ve eği-
timlerinin üniversite tarafından yüz yüze yapılması 
kararlaştırılan az sayıda öğrencinin ülkemize getiri-
leceğini sözlerine ekledi.

Atabaş, 2020 yılında burs almaya hak kazanan 
ve bu haktan feragat eden aday sayısının geçmiş 
yıllara nazaran çok daha düşük olduğunu, bu du-
rumun Türkiye Burslarının başarısının her geçen yıl 
arttığını kanıtlar nitelikte olduğunu kaydetti.

Toplantı sonunda söz alan Irak TÜMED ve Sela-
haddin Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Hazım 
Burhan Mustafa, Filistin TÜMED Başkanı Mahmoud 
Mustafa, Ürdün TÜMED üyesi Rıfat Al-Zugool ve bir-
çok katılımcı gerektiği takdirde öğrencilerin Türkçe 
eğitimlerinde aktif rol alabileceklerini de bildirdi.
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DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ 
BİRLİĞİ’NDEN YTB’YE ZİYARET 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kas-

sanov ve heyeti YTB’yi ziyaret etti. YTB Başkanı 
Abdullah Eren ile gerçekleştirilen görüşmede Ahıska 
Türklerine yönelik eğitim ve kültür başta olmak üze-
re faaliyet alanları istişare edildi.

YTB’ye kardeş coğrafya Karadağ’dan kıymetli bir 
ödül geldi. YTB Karadağ’daki faaliyetlerinden 

ötürü Rojaye Belediye Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü 
YTB Başkanı Abdullah Eren alarak kardeş coğrafyaya 
teşekkürlerini sundu.

KARADAĞ’DAN YTB’YE ÖDÜL 

Arnavutluk’ta “YTB Türkçe Eğitim Projesi” ile 
kardeş topluluk mensubu çocuklara Türkçe 

dersi veriliyor. Hafta sonları düzenlenen kurslarda 
öğrenciler bir araya gelerek dilimizin zenginliklerini 
keşfetme imkanı buluyor.

YTB’DEN ARNAVUTLUK’TA TÜRKÇE DERSLERİ 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından Karadağ’ın başkenti Podgori-

ca’da, “Balkanlar Türkiye Mezun Dernekleri Eğitim 
Programı” gerçekleştirildi. 2019 yılında Ankara’da 
gerçekleşen “Türkiye Mezun Dernekleri Kapasite Ge-
liştirme Programı”nın devamı niteliğindeki çalışma 
kapsamında Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Arna-
vutluk, Ukrayna ve Kosova’daki Türkiye Mezun Der-
nekleri yönetim kurullarına çeşitli eğitimler verildi.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, 
Türkiye mezunlarının kendi ülkelerinde teşkilatlan-
ması ihtiyacı üzerine dünya genelinde 30 ülkede me-
zun derneklerinin kurulduğunu, 2017’de başlatılan 
“Mezunlar Buluşuyor” projesi kapsamında 51 ülkede 

mezun buluşması gerçekleştirildiğini ve Türkiye ile 
bulundukları ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye 
çalışan bir mezun derneği profili hedeflediklerini 
ifade etti. Programın kapanış töreninde Türkiye’nin 
Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da bir konuşma 
gerçekleştirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdul-
lah Eren çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova’nın 

Prizren şehrine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Kosova’da-
ki Türk toplumu temsilcileriyle görüşen Eren, Türkiye’nin 
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Başkonsolos Serdar Özay-
dın ve Kosova Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim 
Damka ile Prizren’de bulunan Maarif Okullarını ziyaret ederek 
gençlerle buluştu.

Priştine’de Kosova Eğitim ve Bilim Bakanı Rame Likaj ile iş 
birliği imkânlarını görüşen Başkan Eren, Bakan Likaj ve Tür-
kiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile Priştine Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesini ve Prizren Belediyesi’ni ziyaret 
etti, ardından Sami Frasheri Lisesi Türkçe sınıfında gençlerle 
bir araya geldi.

Program kapsamında Kosova Demokratik Türk Partisi’nde 
(KDTP) soydaş bakan ve bakan yardımcıları ile verimli bir gö-
rüşme gerçekleştirildi.

KARADAĞ’DA “BALKANLAR TÜRKİYE MEZUN DERNEKLERİ EĞİTİM 
PROGRAMI” DÜZENLENDİ

YTB BAŞKANI ABDULLAH 
EREN KOSOVA’YA ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRDİ
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Baş-
kanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya’nın gü-

neydoğusundaki Radoviş’e bağlı Yörük Türkleri’nin 
yaşadığı Kocalı, Alikoç ve Pırnalı köylerini ziyaret etti, 
ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar 130 öğrencinin 
ilkokul eğitimlerini burada aldığını belirten YTB Baş-
kanı Eren, okulda Türkçe eğitim verildiğini kaydetti. 
Eren, “Türkçe eğitim alıyorlar. Kendi Türk kimlikleri-
ni, öz kültürlerini, milli ve manevi değerlerini öğreni-
yorlar ve böyle büyüyor çocuklarımız, kardeşlerimiz” 
diye konuştu.

Projelerimizle Soydaşlarımızın Yanındayız

Ziyaret edilen bölgede çok sayıda soydaşın yaşa-
dığını aktaran YTB Başkanı Eren, YTB’nin soydaşlara 
desteğinin daima devam edeceğini bildirdi. Farklı 
projelerle Kuzey Makedonya’daki soydaşların her za-
man yanında olacaklarını ifade eden Abdullah Eren, 

“Çocuklarımıza, yavrularımıza kırtasiye hediyesi ge-
tirdik. Pandemi olsa da gelmek istedik” dedi.

Soydaşların, karşılanması gereken talepleri oldu-
ğuna dikkat çeken Eren, şunları kaydetti: “Siyasette 
ve sivil toplumda varlar, bu ülkeye katkı sağlıyorlar, 
dolayısıyla birtakım talepleri de var. Hem eksikleri 
yerinde görmek ve kardeşlerimize hediyeler getir-
mek hem de bundan önce yaptığımız projeyi yerin-
de incelemek için bölgeye geldik. İnşallah faaliyet 
ve hizmetlerimizi arttırarak devam ettireceğiz.” Ab-
dullah Eren Makedonya ziyaretinde Türk İş birliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) desteğiyle 
gerçekleştirilen “Okulların İnşasından Nesillerin İn-
şasına” isimli kitap projesinin Üsküp’de gerçekleşti-
rilen tanıtım törenine de katıldı.

Türkiye’de 1985-1991 yılları arasında Mar-
mara Üniversitesi’nde Tıp okuyan Dr. Hus-

sein Mwinyi Zanzibar Cumhurbaşkanı oldu. 

YTB BAŞKANI EREN, KUZEY 
MAKEDONYA’DA YÖRÜK 
KÖYLERİNİ ZİYARET ETTİ 

TÜRKİYE MEZUNU ZANZİBAR 
CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı (YTB), Tür-

kiye Bursları ile ülkemizde üni-
versite eğitimi alan uluslararası 
öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi 
düzenledi. YTB Ankara Ofisi’nde 
gerçekleştirilen eğitimlerde öğ-
renciler Türkiye Foto Muhabirleri 
Derneği (TFMD) eğitmenlerinden 
temel fotoğrafçılık konularını din-
leme fırsatı yakaladı. YTB Ankara 
Ofisi’nde düzenlenen programın 

açılışına YTB Başkanı Yardımcıları 
Sayit Yusuf ve Abdulhadi Turus da 
katıldı.

Öğrenciler eğitim süresince 
teorisi öğretilen çekim teknikleri 
dersinin uygulamasını da yaptı. 
Ankara Kalesi çevresinde tarihi 
bir rotada gerçekleştirilen “Foto 
Safari” programında öğrenciler ilk 
olarak şehrin en eski tarihi bölgesi 
olan Hamamönü’nün kültürel do-

kusuyla tanıştı. Ardından Ankara 
evi mimarisini yansıtan Hamamar-
kası sokaklarını keşfederek 17’inci 
yüzyıldan beri misafirlerini ağırla-
yan şimdilerde ise antikacılara ev 
sahipliği yapan Pirinç Han’ı ziyaret 
etti. Uluslararası öğrenciler, daha 
sonra At Pazarı ve Saman Pazarı 
bölgelerinde şehrin tarihi ve kül-
türel mirasını ve şehrin en eski ve 
önemli yapılarından olan Aslan-
hane ve Ahi Elvan Camii’lerinin 
tarihi güzelliklerini fotoğrafladı. 
Uluslararası öğrencilerin programı 
son olarak tarihi milattan önceye 
dayayan Ankara Kalesi’nin ziyaret 
edilmesiyle tamamlandı. Öğrenci-
lerin profesyonel foto muhabirleri 
eşliğinde çektiği kareler için YTB 
tarafından bir fotoğraf sergisi dü-
zenlenmesi planlanıyor.

YTB’DEN TÜRKİYE BURSLUSU ÖĞRENCİLERE FOTOĞRAF EĞİTİMİ 

YTB 2020 Uluslararası Öğrenci Akademisi kapanış 
programı gerçekleştirildi. Akademi kapsamında ger-

çekleştirilen bilim, sanat, spor, düşünce alanlarındaki 
204 programa, 12 şehirden binlerce öğrenci katılım sağ-
ladı. Kapanış Programında konuşan YTB Başkanı Abdul-
lah Eren: “Uluslararası Öğrenci Akademisi yalnızca bir 
akademi değil, bu toprakların irfanı ile gönüllü elçileri-
mizi de buluşturan bir okul” dedi. 

2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ AKADEMİSİ KAPANIŞ  
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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YTB Başkan Yardımcısı Hadi Turus Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ı ziyaret 

etti. Görüşmede eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş 
birliği imkanları istişare edildi.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER 
ÜNİVERSİTESİ’NE ZİYARET

Eğitimlerini Türkiye’de tamamlayan uluslararası 
öğrenciler, sadece meslek edinmek ve yeni bir 

ülkeyi tanımakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin 
başka ülkelerle kültürel ilişkilerinin gelişmesinde 
köprü işlevi görüyor.

Yüksek lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayan 
Iraklı akademisyen, Türkiye’de edindiği bilgileri 
Duhok’a bağlı Zaho ilçesindeki üniversitede, kurucu-
su olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğren-
cilerine aktarıyor. Konya Selçuk Üniversitesinde Türk 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eği-
timini tamamlayan Cuma Muhammed de bu öğren-
cilerden biri. Cuma Muhammed, Türkiye’deki eğitim 
tecrübesini, şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de eğitim almanın maddi ve manevi ola-
rak çok faydasını gördüm. Benim düşünceme göre 
Türkiye’deki eğitim sistemi çok iyi, okuduğum süre 
zarfında yeni ve gelişmiş ders metotları gördüm. 
Özellikle Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü eğitim öğretim sistemi çok başarılı ve geliş-
miş bir sistemdi ve Türkoloji çalışmalarına çok önem 
veriyorlardı.”

Zaho Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümü kurdu

Duhok’taki Zaho Üniversitesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nün kurucusu olduğunu söyleyen Mu-
hammed, “Türkiye ile komşuyuz ve Zaho Üniversi-
tesi Türkiye sınırında olduğu için buradaki öğrenci 
ve öğretim görevlileri Türkçe öğrenmek istiyorlar. 
Benim gösterdiğim çaba sayesinde ve rektörümüzün 
de desteğiyle ilk defa 2013-2014 öğretim yılında Zaho 
Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölü-
münü açıp öğrenci almaya başladık. En önemlisi de 
başarılı mezunlarımız Türkiye’de yüksek lisans eğiti-
mi almış ve bölümde öğretim görevlisi olarak çalış-
maktadır.” diye konuştu.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNİ TÜRKİYE’DE TAMAMLAYAN IRAKLI 
AKADEMİSYEN TECRÜBELERİNİ ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞIYOR 



www.ytb.gov.tr    /yurtdisiturkler


