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Milli Eğitim Bakanlığı 
Başöğretmen Salonunda 

düzenlenen dijital tanıtım 
toplantısına, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar 
Çam, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, 
YTB Başkanı Abdullah Eren ile MEB 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan 
Boyacı katıldı. Geçen yıl imzalanan 
protokol çerçevesinde başlatılan 
ve bu yıl pandemi dolayısıyla 
dijital altyapısı hazırlanarak hayata 
geçirilen program kapsamında ilk 
etapta; Azerbaycan, Bulgaristan, 
Gürcistan, Irak, Kazakistan, 
Kosova, Kuzey Makedonya 
ve Romanya’dan 500 soydaş 
öğretmen, hazırlanan online 
eğitim portalı üzerinden mesleki 
ve kişisel gelişim eğitimleri  alacak.

Programda konuşan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Serdar Çam, dünyanın en zengin 
dillerinden biri olan Türkçenin 
yaşatılması meselesinin, sadece 

YTB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen 
“Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi Online Eğitim Portalı”nın dijital tanıtım toplantısı 9 farklı 

ülkeden eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. 

“YURTDIŞI TÜRKLER ÖĞRETMEN AKADEMİSİ ONLİNE EĞİTİM 
PORTALI”NIN TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Türkiye’nin değil medeniyetimizin mirasını taşıyan 
bütün ülkelerin görevi olduğuna dikkati çekti. 
YTB’nin soydaş topluluklar ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşlar için önemli hizmetler ürettiğini dile 
getiren Çam, “Gençlerimizi ve geleceğimizi emanet 
ettiğimiz eğitim kadrolarına, öğretmenlerimize ne 
kadar katkı versek, kapasite ve imkân sağlasak o 
kadar kıymetlidir. YTB yurt dışındaki vatandaşlarımız 
ve diasporamız için önemli hizmetler üretiyor. Bunun 
haricinde belki de yarım milyarı aşan, bir kısmıyla 
soydaş, bir kısmıyla dildaş, bir kısmıyla dindaş ama 
bir şekilde gönüldaş ve yoldaş olduğumuz büyük 
bir milletler topluluğuna yönelik çalışmalar yaparak 

önemli faaliyetler yürütüyor.” dedi. 

Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi’nin 
sertifikasyonu güçlü, içeriği iyi hazırlanmış ve sağlam 
bir online alt yapıya sahip olduğuna vurgu yapan 
YTB Başkanı Abdullah Eren ise şunları kaydetti: 
“YTB olarak kültür diplomasisi alanında Türkiye’nin 
öncüsü olan kurumlarla yakın çalışıyoruz. Bu 
çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli programları 
önceliyoruz. Geçtiğimiz yıl soydaş coğrafyalarda 
orta ve uzun vadeli insan kaynağı yetiştirmeye 
matuf programları şekillendirirken, Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün de 
vizyoner bakışıyla bizimle paralel düşündüğünü 
gördük. Bu kapsamda 150’den fazla öğretmenimizi 
Türkiye’ye getirerek hizmet içi eğitim verdik. Fakat 
koronavirüs süreci ve teknolojinin geldiği nokta 
tüm eğitimlerimizi sağlam bir online platform 
çerçevesinde kurgulayabileceğimizi gösterdi. 
Gelecek yıllarda farklı alanlarda da programlar 
yapmayı planlıyoruz. İnşallah yüz yüze programlar 
da yaparız. Öğretmenlerimizi her zaman Türkiye’ye 
bekliyoruz. Bu online akademi eminim ki çok 
daha fazla soydaş öğretmenimize ulaşmamızı 
kolaylaştıracak.”

Programa 9 ülkeden canlı bağlanan eğitimciler 
de akademi için YTB ve Milli Eğitim Bakanlığına 
teşekkür ettiler. 

Yurt dışında görev yapan öğretmenler, mesleki 
gelişimlerine katkı sağlayacak dersleri  “Yurt 
Dışı Türkler Öğretmen Akademisi” eğitim portalı 
aracılığıyla takip edecek ve programı başarıyla 
tamamlayan öğretmenlere sertifikaları takdim 
edilecek.

Eğitim portalı, mesafe ve süre sınırlamasını 
ortadan kaldırarak, eğitim alanındaki küresel ölçekli 
sıkıntılara cevap sunma olanağı sağlıyor.
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YTB’DEN YURT DIŞI VATANDAŞLARA SIRBİSTAN’DA KARŞILAMA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
yurt dışında yaşayan ve karayolu ile Türkiye’ye 

doğru yola çıkan Türk vatandaşlarını sınır kapıların-
da karşılayarak sorunlarına çözümler üretiyor ve da-
nışmanlık hizmeti veriyor. 

YTB ile Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları iş 
birliğinde geçen yıl başlatılan sınır ötesi karşılama 
faaliyetleri bu yıl da devam ediyor. Uygulama 
kapsamında, Türk polisi ile Türkçe ve Sırpça bilen YTB 
personeli, Sırbistan’ın Bartovci, Horgos ve Gradina 
sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için 
bekliyor.

YTB görevlileri ve Türk polisi, memleket 
yolundaki vatandaşların gereksinimlerini 
karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli 
uyarı ve hatırlatmalarda bulunuyor. Ayrıca YTB 
tarafından tahsis edilen bir araç güzergâh boyunca 
yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı destek 
olmak için hazır bekletiliyor. Oluşturulan “+90 530 
257 25 99” numaralı WhatsApp iletişim hattı ile 
vatandaşların soruları 7/24 canlı olarak yanıtlanıyor.

YTB yurtdışı vatandaşların seyahatlerini 
kolaylaştıran bu uygulamalara bir yenisini daha 
ekleyerek vatandaşların hem güncel transit rotalara 
hem de yolculuk süresince ihtiyaç duyacağı bilgilere 

daha kolay ulaşabilmesi için “Memleket Yolu” web 
sitesini (www.memleketyolu.com) vatandaşların 
hizmetine açtı.

Vatandaşlar web sitesinden Türkiye’deki iş ve 
işlemleri hakkında güncel bilgilere de erişebiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, yurt dışında yaşayan ve tatillerini 

anavatanlarında geçirmek üzere yola çıkan 
Türk vatandaşlarını Sırbistan sınır kapılarında 

karşılıyor.
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YTB, yurt dışında yaşayan ve 
tatillerini anavatanlarında 

geçirmek için memleket yoluna 
çıkan anne-babalara, çocukları-
nın eğlenceli vakit geçirebilmele-
rini sağlayacak tavsiyeler içeren 
“Yol Arkadaşım Türkçe” kitapçığı 
dağıttı. 

Çocuklarla yapılan uzun se-
yahat süresini verimli hale getir-
mek amacıyla uzman tavsiyeleri-
nin, çocukların Türkçe düşünme 
ve konuşma becerilerini geliştir-
meye yönelik oyun önerilerinin 
ve Türkiye’de günlük hayatta en 
çok duyulan temenni ve dilek ka-
lıplarının yer aldığı kitapçık, yol-
culuk süresince çocuklara Türk-

çe bilgilerini eğlenceli bir şekilde 
tazeleme imkânı sunuyor. 

Kitapçığı sosyal medya he-
sabından paylaşan YTB Başka-
nı Abdullah Eren: “Biliyoruz ki 
memleket yolu ana vatana ka-
vuşacak olmanın heyecanıyla 
geçiyor. Biraz uzun sayılacak bu 
yolculukta çocuklarımızı unut-
madık. Yol Arkadaşım Türkçe’de 
ana dillerinde keyifli vakit geçire-
cekleri oyunlar ve ailelere küçük 
hatırlatmalar yer alıyor.” Dedi. 

Vatandaşlar “Yol Arkadaşım 
Türkçe” kitapçığına “Memleket 
Yolu” web sitesinden ulaşabile-
cekler.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa ülkelerinden 
karayolu ile Türkiye’ye seyahat eden vatandaş-

larını sınır kapılarında karşılayan ve uğurlayan YTB, 
yolculuklarının güvenli ve rahat geçmesi için çalış-
malarını sürdürüyor. Vatandaşların seyahatleri sı-
rasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreten YTB, 
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı ted-
birler almayı ihmal etmedi.

Geçen yıl başlatılan uygulamayla birlikte Sır-
bistan sınır kapılarında Türkiye’ye doğru yola çıkan 

vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak tercüme ve 
danışmanlık hizmeti veren YTB görevlileri bu yıl sal-
gınla mücadele kapsamında hijyen paketleri de da-
ğıttı.  5 dezenfektan jel, 5 antiseptik ıslak mendil ve 5 
medikal maskeden oluşan hijyen paketleri Sırbistan 
sınır kapılarından geçen vatandaşlara sunuluyor.

YTB MEMLEKET YOLUNA 
ÇIKAN VATANDAŞLARA HİJYEN 
PAKETLERİ DAĞITIYOR

YTB’DEN “YOL 
ARKADAŞIM 
TÜRKÇE” KİTAPÇIĞI



5

TEMMUZ 2020 • SAYI: 07

YTB tarafından takibi yapılan yurt dışından gelecek vatandaş-
larımıza yönelik yasal düzenleme TBMM’de kabul edildi. Ka-

bul edilen yasa değişikliği ile; yabancı plakalı araçlarıyla ücretli 
otoyol veya köprülerden ödemesiz geçiş yapanlara, geçiş tari-
hini izleyen 15 gün içerisinde geçiş ücretini ödemeleri halinde 
herhangi bir ceza uygulanmayacak.

TÜRKİYE’YE YABANCI PLAKALI ARAÇ 
İLE GELECEK YURT DIŞI VATANDAŞLAR 
İÇİN CEZA UYGULAMASI KALKTI

“KOVİD-19 SÜRECİNİN AVRUPA’DAKİ 
TÜRK İŞ DÜNYASINA ETKİLERİ” 
TOPLANTISI

YTB ve MUSİAD 
Avrupa iş birliğinde 

YTB Başkanı Abdullah 
Eren, MUSİAD Avrupa 
Komite Başkanı Burhan 
Sağlam ve 5 ülkeden 13 
MUSİAD Şube Başkanının 
katılımlarıyla “Kovid-19 
Sürecinin Avrupa’daki 
Türk İş Dünyasına Etkileri” 
başlıklı istişare toplantısı 
gerçekleştirildi.
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ÇEVRİMİÇİ DİASPORA KONFERANSLARI SONA ERDİ 

Başkanlığımız tarafından koronavirüs sürecini di-
asporada avantaja dönüştürmek ve vatandaş-

larımızı sürecin ekonomik zorluklarından korumak 
için alınabilecek tedbirleri tespit etme amacıyla 
“Çevrimiçi Diaspora Konferansları” gerçekleştirildi. 

Konferansların 3. oturumunda konuşan YTB Baş-
kanı Abdullah Eren, “YTB olarak kendi faaliyet alanı-
mızda bilhassa diasporamızın yoğun olduğu ülkeler-
de bu sürecin nasıl seyrettiği, vatandaşlarımızın bu 
süreçten nasıl etkilendiği, bizim yaptığımız faaliyet-
lerin nasıl bir yankı bulduğu ve korona süreci son-
rasında tüm diasporanın, ama hususen yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın bu süreçten nasıl etkile-
necekleri ve Türkiye’nin bu anlamda ne tür önlemler 

alabileceğine ilişkin bir konferans çalışması bu.” ifa-
delerini kullandı. 

Sözlerine YTB’nin Kovid-19 sürecindeki faaliyetle-
rini anlatarak devam eden Eren, “Biz Kovid-19 süre-
cinde yurtdışındaki vatandaşlarımızın cenazelerinin 
Türkiye’ye getirilmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra yurt-
dışında yaşayan vatandaşlarımızın kurmuş olduk-
ları STK’lara destek verdiğimiz “Kovid-19 Destek ve 
İş Birliği Programı” adlı bir program oluşturduk.. Bu 
program kapsamında evlerde maske üretiminden 
dezenfektan dağıtımına, koli ve erzak dağıtımından, 
moral ve motivasyon artırıcı çalışmalara kadar yurt-
dışındaki STK’larımıza destek vererek birçok yardım 
faaliyeti gerçekleştirdik. 80 bine yakın vatandaşımızı 

Başkanlığımız tarafından 11 ülkeden uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen “Çevrimiçi Diaspora 
Konferansları” üç ayrı oturumun ardından sona erdi. 
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YTB TÜRKÇE 
YAZ OKULU 
BAŞVURULARI 
BAŞLADI

YTB uluslararası öğrencilere 
yönelik faaliyetlerine devam 

ediyor. Bu kapsamda YTB ve 
Türkçe Öğretim Merkezleri 
iş birliği ile Ankara’daki 
TÖMER’lerde eğitim gören 
uluslararası öğrencilere yönelik 
sosyal ve kültürel etkinliklerle, 
Türkçe konuşma ve yazma 
eğitimlerinin verileceği “YTB 
Türkçe Yaz Okulu” başvuruları 
başladı.

yurtdışından tahliye ettik.” diye 
konuştu.

Çevrimiçi Diaspora Konfe-
ransları’nın 3. oturumu Dr. Nihal 
Eminoğlu moderatörlüğünde 
Fransa’dan Dr. Demir Fıtrat On-
ger, Belçika’dan Dr. Ercan Çeş-
meli, Danimarka’dan Doç. Dr. 
Sedat Gümüş ve Hollanda’dan 
Dr. Murat Can’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

Çevrimiçi Diaspora Konfe-
ransları’nın ilk oturumu ise Prof. 
Dr. M. Akif Kireççi’nin moderatör-
lüğünde ABD’den Prof. Dr. Tun-
cay Bayrak, Kanada’dan Öğretim 
Gör. Ahmet Er, İngiltere’den Dr. 
Ayşe Güveli ve Avustralya’dan Dr. 
Banu Şenay’ın katılımlarıyla ger-
çekleştirildi. 

Konferansların ilk oturumun-
da konuşan ve Kovid-19 sürecin-
de YTB’nin pek çok uygulama 
hayata geçirdiğini ifade eden 

YTB Başkan Yardımcısı Abdul-
hadi Turus, “YTB olarak diaspo-
radaki ağımızın organizasyon 
kabiliyetini, kriz anlarına nasıl 
cevap verebildiğini görme imkâ-
nı bulduk. Birlikte neler yapabi-
leceğimizi, nasıl bir kapasitemiz 
olduğunu gördük. Bu kapasiteyi 
değerlendirmeye devam edece-
ğiz.” sözlerini kaydetti.

Çevrimiçi Diaspora Konfe-
ransları’nın 2. oturumu Prof. Dr. 
Bünyamin Bezci’nin modera-
törlüğünde Almanya’dan Zafer 
Meşe ve Dr. Yaşar Aydın, Avus-
turya’dan Dr. Turgay Taşkıran ve 
İsviçre’den Doç. Dr. Mustafa Ça-
vuşoğlu’nun katılımlarıyla ger-
çekleştirildi.

Konferanslara 11 farklı ülke-
den katılım sağlayan uzmanlar 
koronavirüs sürecinde kendi ül-
kelerinde yapılan uygulamaları 
paylaşarak değerlendirmelerde 
bulundu.
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CUMHURBAŞKANI RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN, 
CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÜMET KABİNESİ İKİ 
YILLIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISINDA KONUŞTU

“OKUL ÖNCESİ ÇİFT DİLLİ EĞİTİMİ DESTEK PROGRAMI” 
BAŞVURULARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Bursları kap-
samında 2018 yılında 135 bin, 2019 yılında 146 

bin 700 başvuru alırken, 2020 yılında bu rakam 172 

ülkeden 155 bin 700’e ulaştı. Hâlihazırda 16 bin öğ-
renciye kendi bursumuzla ülkemizde eğitim imkânı 
sağlıyoruz” dedi.

YTB tarafından düzenlenen “Okul Öncesi Çift Dilli Eğitimi Destek Programı” başvuruları başladı.

Programla yurtdışında yaşayan 0-6 yaş grubundaki çocukların Türkçe bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, 
Türkçe ve ilgili ülkenin di-
linde yetkinlik kazanmaları 
hedefleniyor. 

Yurt dışındaki çocukların 
eğitim hayatlarının ve ikin-
ci dil öğrenim süreçlerinin 
başarıyla ilerlemesi için 0-6 
yaş döneminde sağlıklı bir 
anadil edinimi büyük önem 
arz ediyor. 
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YTB DESTEĞİYLE 
ALMANYA’YA YARDIM 
ULAŞTIRILDI
YTB desteğiyle Avrupa Trabzon Köprü-

başılılar Derneği tarafından Kovid-19 ile 
mücadele kapsamında Almanya’nın KRV eya-
letindeki Neurade beldesinde 60 yaş üzerine 
hijyen paketleri dağıtıldı.

YTB 10. YIL SEMİNERLERİ

Avrupa’da yapay 
kalp nakli yapan 

ilk kadın cerrah ola-
rak Alman Tıp Ödülü 
alan Dr. Dilek Gür-
soy, YTB 10. Yıl Semi-
nerleri kapsamında 
Başkanlık personeli 
ile video konferans 
yöntemiyle bir araya 
geldi.

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN VE 
BERABERİNDEKİ HEYETTEN TÜRKİYE 
MAARİF VAKFI’NA ZİYARET
YTB Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet 

Türkiye Maarif Vakfı’nı ziyaret etti. Toplantıda yurt 
dışında yaşayan Türklerin eğitim ve Türkçe öğrenim sü-
reçleri ele alınarak iş birliği yapılabilecek alanlar istişare 
edildi.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim 
ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. 

Yurt dışındaki vatandaşların eğitimlerine katkı sağlayan burs programları aynı zamanda akademik 
çalışmaların sayı ve niteliğinin artmasına, başarılı öğrencilerin teşvik edilmesine ve Türkçe 

eğiticiliği konusunda insan kaynağının yetişmesine yardımcı oluyor.

YTB BAŞKANI EREN: ‘‘YURT DIŞINDAKİ VARLI-
ĞIMIZIN GÖZ BEBEĞİ OLAN GENÇLERİMİZE DES-
TEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’’

YTB’nin asli görev alanlarından birini sayıları 7 
milyonu bulan yurt dışı Türklerin oluşturduğu-

nu belirten YTB Başkanı Abdullah Eren, bu sayının 
önemli bir bölümünü gençlerin oluşturduğunu vur-
gulayarak; YTB’nin Türkiye’nin diaspora kurumu ola-

rak eğitimden kültüre çok çeşitli program ve imkân-
ları yurt dışındaki gençlerin istifadesine sunduğunu 
söyledi.

Dördüncü nesle ulaşan yurt dışındaki Türk varlığı 
içerisinde gençlerin büyük öneme sahip olduğunu 
ifade eden YTB Başkanı Eren, ‘‘Gençlerimizin bulun-
dukları topluma aktif katkılar sunmalarını, bunu ya-
parken de ana vatan Türkiye, Türkçe ve Türk kültürü 

YTB’DEN YURT DIŞI VATANDAŞLAR İÇİN BURS PROGRAMLARI
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YTB BAŞKANI ABDULLAH 
EREN’DEN AİLE, ÇALIŞMA 
VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANI’NA ZİYARET
YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB tarafından 

takibi yapılan ve yakın zamanda yasala-
şan Minijob düzenlemesine destekleri için T.C. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

YTB Başkanı Eren, “Minijob’u şekillendire-
cek yönetmeliğe dair çalışmalarımız da devam 
ediyor” diye konuştu. 

ile bağlarını da diri tutmalarını önemsiyoruz. Buna 
yönelik gerçekleştirdiğimiz kültürel hareketlilik prog-
ramlarından tematik akademilere kadar çeşitli faali-
yetlerle binlerce gencimize ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. İlan ettiğimiz burs programlarıyla gençle-
rimizin başarılarını ödüllendirmek, onlara eğitim ha-
yatlarında destek sunmak, özellikle ırkçılık, yabancı 
karşıtlığı, kimlik gibi diasporamıza sosyolojik olarak 

da katkı sunacak konularda ortaya çıkacak başarılı 
akademik çalışmaları teşvik etmek istiyoruz.’’ dedi.

‘‘Diasporamızın göz bebeği olan gençlerimize 
desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Pandemi 
sürecinde de çalışmalarımızı dijital mecralardan bir 
aksaklığa mahal vermeden yürüttük. İnşallah pande-
mi sonrasında da güzel buluşmalar gerçekleştirece-
ğimiz çalışmalarımız olacak.’’ diyen Eren, ilan edilen 
“Tez Araştırma Burs Programı”, “Yurtdışı Vatandaşlar 
Lise Bitirme Sınavı Başarı Burs Programı”, “Yurt Dışın-
daki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans 
Programı” ve “Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün 
Başarı Burs Programı”nın yurt dışında yaşayan Türk 
toplumu içerisinde başarılı rol modelleri yetişmesine 
katkı sağlayacağına dikkat çekti.
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ASYA PASİFİK ‘ONLİNE’ MEDYA 
EĞİTİM PROGRAMI

Başkanlığımız ile Anadolu Ajansı iş birliğinde Asya 
Pasifik coğrafyasında yer alan ülke vatandaşla-

rına yönelik hazırlanan “Asya Pasifik Online Medya 
Eğitim Programı” 11-12 ve 18-19 Temmuz 2020 tarih-
lerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasında medya 
alanındaki deneyim paylaşımını destekleyecek 
ve bölge medyasının gelişimine katkı sağlayacak 

programda medya alanında çalışan 10 ülkeden 
60 katılımcı iki hafta boyunca iletişim konusunda 
uzman isimlerden eğitim aldı. 

Katılımcılar, “Koronavirüs Döneminde 
Gazetecilik”, “Yeni Medya ve Sosyal Medya 
Uygulamaları” ile “Multimedya ve İnternet 
Gazeteciliği” gibi başlıklarda verilen eğitimlerde 
yeni nesil gazetecilik uygulamalarını öğrenme ve 
uygulama imkânı buldu.

SIRBİSTAN BALKAN GENÇLİK OKULU 2020 PROJESİ
YTB desteğiyle Svetionik ta-

rafından yürütülen Sırbis-
tan Balkan Gençlik Okulu 2020 
projesi kapsamında, moleküler 
biyoloji alanında çalışan Prof. 
Dr. Natasa Djordjevic tarafından 
“Yaşayan Dünyadaki İnsanın 
Yeri” konulu konferans gerçek-
leştirildi.
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KATİP SERTİFİKA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YTB tarafından farklı ülkelerdeki kamu görevlisi, 
diplomat, gazeteci, subay, bürokrat, araştırma-

cı ve akademisyenlere yönelik düzenlenen “Kamu 
Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim 
Programı”nın (KATİP) sertifika töreni YTB Başkanı 
Abdullah Eren’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti-
rildi. 

YTB’nin KATİP kapsamında, 15 farklı ülkeden 
Türkçe öğrenimi bursu almaya hak kazanan; 17 aka-
demisyen, bürokrat ve kamu çalışanı, 8 aylık eğiti-
min ardından İstanbul’da gerçekleştirilen törenle 
sertifikalarını alarak mezun oldu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, “KATİP, Türkiye’nin 
güçlü vizyonuna katkı sunan çalışmalarımızdan. Gi-
ne’den Kazakistan’a, Peru’dan Moritanya’ya farklı ül-

kelerden diplomat ve bürokratlara 8 ay boyunca dili-
mizi, kültürümüzü, ülkemizi tanıma imkânı sağladık. 
KATİP, bu dönem de başarıyla tamamlandı. Türkçe-
mizi, kültürümüzü ve ülkemizi tanıtan, sevdiren bir 
süreç daha bitti.” sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE MEZUNU İŞ İNSANLARIYLA 
PANDEMİ SONRASI EKONOMİ 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

YTB, Türkiye Mezunu iş insanlarıyla 
pandemi sonrasına yönelik 

ekonomi değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. TİM ve DEİK’in 
katılımlarıyla 17 Temmuz’da online 
gerçekleştirilen toplantı “Ortadoğu” 
başlığıyla düzenlendi.  Ortadoğu’daki 
Türkiye mezunu iş insanlarının 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, 
TİM Dijital İş Geliştirme Direktörü 
Caner Otrakçı, Orta Doğu-Körfez 
Bölge Komitesi Başkan Yardımcısı 
Mehmet Öztürk konuşmacı olarak 
yer aldı. Toplantıda pandemi sonrası 
ekonomik süreç ayrıntılı olarak ele 
alındı.
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YTB’DEN “BATI TRAKYA TÜRK 
DAVASI’NDA DR. SADIK AHMET’İN 
YERİ” KONULU ‘ONLİNE’ PANEL 

YTB, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının hak 
ve hakikat mücadelesindeki öncü ismi Dr. Sadık 

Ahmet’in vefat yıl dönümü vesilesiyle “Batı Trakya 
Türk Davası’nda Dr. Sadık Ahmet’in Yeri” isimli onli-
ne panel düzenledi. Dr. Ali Hüseyinoğlu’nun mode-
ratörlüğünde gerçekleşen programa YTB Başkanı 
Abdullah Eren, Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent Sadık 
Ahmet ve BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah 
konuşmacı olarak katıldı. Panelde Dr. Sadık Ahmet’in 
yaşamına ve Batı Trakya azınlığının hakları için yaptı-
ğı mücadeleye dikkat çekildi. 

YTB Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya’da yaşa-
yan Türk-Müslüman azınlığın haklarının korunması 
noktasında Dr. Sadık Ahmet’in verdiği mücadelenin 
büyük önem arz ettiğine dikkat çekti. Dr. Sadık Ah-
met’in hayatının ve mücadelesinin yeni kuşaklara 
örnek olduğunu anlatan YTB Başkanı Eren, “Yakın 
tarihimizde yaşamış, bizlere yol göstermiş ve müca-
delesiyle örnek olmuş önemli şahsiyetlerin hayatla-

rının tekrar ele alınması için son iki yılda sözlü tarih 
çalışmalarına ve anma programlarına ağırlık verdik. 
Bunların en önemlilerinden bir tanesi de Dr. Sadık 
Ahmet’tir. Batı Trakya’da yaşayan Türk-Müslüman 
azınlığın haklarının korunması noktasında bayrak-
tarlık yapan Dr. Sadık Ahmet’in verdiği büyük müca-
dele şüphesiz önem arz etmektedir. Bizler normalde 
Dr. Sadık Ahmet’in vefat yıldönümünü uluslararası 
bir etkinlik olarak değerlendirmeyi düşünmüştük 
fakat pandemi nedeniyle planlarımızı küçülttük. Bu 
sene online yapıyoruz. Dr. Sadık Ahmet’in, hayatının 
ve Batı Trakya azınlığının öz güveninin kazandırılma-
sı için verdiği büyük mücadelenin anlatılmasının çok 
kıymetli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 

Panelde konuşan Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent 
Sadık Ahmet ise babasının lider kişiliğinden ve Batı 
Trakya azınlığının hak mücadelesinden bahsetti. Le-
vent Sadık Ahmet, “Biz çok büyük bir topluluğuz. Biz 
Batı Trakya davasını anarken aslında tüm Türk dün-
yasının kalbine dokunuyoruz” diye konuştu.

Dr. Ali Hüseyinoğlu da, Dr. Sadık Ahmet’in hayatı bo-
yunca Batı Trakya Türkleri’nin Yunan hükümetleri ta-
rafından haklarının ihlal edilmesine karşı mücadele 
ve önderlik ettiğini vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan 
programı çok sayıda katılımcı izledi.

YTB tarafından Batı Trakya Türklerinin hak 
mücadelesinde öncü ismi Dr. Sadık Ahmet’in 

vefat yıl dönümü dolayısıyla “Batı Trakya Türk 
Davası’nda Dr. Sadık Ahmet’in Yeri” isimli 

online panel düzenlendi.
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SOYKIRIM İNKÂRI VE 
İSLAMOFOBİ WEB PANELİ

YTB Başkanı Abdullah Eren, SETA tarafından dü-
zenlenen ve Srebrenitsa Katliamı’nın İslamofo-

bi bağlamında ele alındığı bir web panele konuş-
macı olarak katıldı.

Eren, konuşmasında, “Srebrenitsa Soykırımı, 
üzerinden yıllar geçse de unutulmadı ve bundan 
sonra da unutulmayacak. Avrupa’nın ve dünyanın 
gözleri önünde yaşanan bu vahşetin, bir daha tek-
rarlanmaması için hafızaları tazelemek, detaylara 
vakıf olmak önemli. SETA’nın düzenlediği ve Sreb-
renitsa’yı İslamofobi bağlamında ele alan kıymetli 
bir panel oldu.” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN DİASPORA 
KOMİTESİ BAŞKANI FUAD 
MURADOV İLE GÖRÜŞME

YTB Başkanı Abdullah Eren, Azerbaycan Diaspora Komi-
tesi Başkanı Fuad Muradov ile online bir görüşme ger-

çekleştirdi. Eren, “Diaspora alanında iş birliği için mutabıkız. 
Ermenistan’ın saldırılarına karşı desteğimizi yineledik” diye 
konuştu.

KKTC ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI İLE KKTC 
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ’NDEN 
YTB’YE ZİYARET

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz 
Sucuoğlu ve KKTC Türkiye Büyükelçisi Kemal 

Köprülü YTB’yi ziyaret ederek, YTB Başkanı Abdul-
lah Eren ve YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Tu-
rus ile bir araya geldi. 

Hem ülkemize hem de KKTC’ye değer katan çalış-
malarını sürdüreceklerini ifade eden YTB Başkanı 
Eren, “Eğitimden kültüre, kapsamlı faaliyetleri-
mizle her zaman KKTC’nin yanındayız” diye ko-
nuştu.
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YTB’nin “Türkiye Bursları” programıyla dünyanın 
dört bir yanından gelerek ülkemizdeki üniversi-

telerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 
tamamlayan uluslararası öğrenciler mezun oldu. 
YTB tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl dokuzuncu-
su düzenlenen “Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet 
Töreni” koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sınırlı 
sayıda katılımla Ankara’da yapıldı. 50 ülkeden 150 
öğrencinin hazır bulunduğu törene bine yakın öğ-
renci de ülkelerinden online olarak katıldı. 

Törende bir konuşma gerçekleştiren YTB Baş-
kanı Abdullah Eren, mezun olan öğrencilere Türki-
ye ile bağlarını koparmamaları gerektiğini söyledi. 
YTB’nin eğitim süreçlerinin tamamında uluslararası 
öğrencilerin yanında olduğunu belirten Eren, “Tür-
kiye olarak bu bursları öğrencilerden maddi bir kar-
şılık bekleyerek vermiyoruz. Türkiye Bursları netice-
sinde gönülden gönüle bir yol inşa ediliyor.” dedi.

Eren, bu yıl mezun olan 2 bin 500 öğrenciye 
ve dünyanın farklı ülkelerindeki 150 binden fazla 
Türkiye mezununa hitaben, “Sizden şunu istirham 
ediyoruz; birincisi mezun olduktan sonra ailenize, 
çevrenize ve memleketinize faydalı olmanız. İkincisi, 
Türkiye ve ülkeniz arasındaki ilişkilerin geliştirilme-
sine katkı sağlamanız. Üçüncüsü de Türkiye’nin kü-
resel adalet ve vicdan mücadelesine gönüllü destek 
olmanız. Sizler, Türkiye’nin tarihinde yerinizi aldınız. 
Artık Türkiye, sizin ikinci vatanınız. Her zaman sizi 
Türkiye’ye bekliyoruz. Burada sizlerin kurumu YTB 
var.” diye konuştu.

Eren, bu yıl mezun olan öğrencilere, 30’a yakın 
ülkede 150 binden fazla üyesi bulunan Türkiye Me-
zun derneklerine kayıt olmalarını tavsiye etti.

YTB’nin “Türkiye Bursları” programıyla 
dünyanın dört bir yanından gelerek ülkemizde 
eğitim alan uluslararası öğrenciler mezun oldu.

DOKUZUNCU ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLER MEZUNİYET 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ESER 
YARIŞMASI ‘KÜLTÜR-SANAT’ 
BAŞVURULARI BAŞLADI 

YTB tarafından Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin katılımına açık olan eser yarışma-

sının “Kültür-Sanat” bölümüne başvurular başladı.

Yarışma kategorileri; Kısa Film/Senaryo, Fotoğraf, Ebru/Hat/Tezhip, 
Hikâye/Şiir/Deneme, Müzik Beste/ Müzik Enstrüman İcra/ Müzik Ses 
İcra, Resim/Karikatür olarak belirlendi.

YTB ANKARA OFİSİ’NDE 15 TEMMUZ RESİM SERGİSİ

YTB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Ankara Ofisi’nde bir resim sergisi düzenledi. Sergide YTB’nin 

Türkçe Öğretim programlarına katılan Suriyeli öğrencilerin ça-
lışmalarından oluşan ve 15 Temmuz günü 251 vatandaşımızı şe-
hit eden Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) karşı milletçe verilen 
mücadelenin resmedildiği eserler sergilendi.

Suriyeli öğrencilerin çalışmalarından oluşan “15 Temmuz 
Resim Sergisi” YTB Ankara Ofisi’nde 31 Temmuz 2020 tarihine 
kadar ziyarete açık kaldı. 

Mezunlar adına konuşma yapan Hacettepe Üni-
versitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Bölümü mezunu 
Marina Zotovici, 2011’de üniversite eğitimi için Tür-
kiye’ye geldiğini dile getirdi. “Geleceğimizin de aynı 
derecede parlak olacağından hiç şüphem yok. Bu 
kürsüde bütün öğrencileri temsil eden kişi olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve YTB’ye en içten teşekkür-

lerimi sunuyorum. Bu büyük ailenin parçası olmak-
tan gerçekten gurur duyuyorum.” ifadelerini kullan-
dı.

Türkiye Bursları ile Türkiye’de okuyan yaklaşık 2 
bin 500 uluslararası öğrenci bu yıl mezun olarak dip-
lomalarını aldı.
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