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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 
(YTB) Abdullah Eren, TBMM Yurtdışı Türkler 

ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda tatillerini geçirmek üzere 
ülkeye gelen yurt dışı vatandaşlarla bir araya geldi, 
görevlilerden Türkiye’ye girişlerde alınan önlemler 
ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü 
Yaşar Yaman Ocak ile yurt dışı vatandaşların gelişleri 
ve alınacak önlemler hakkında görüşen Eren, daha 
sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında çok büyük bir Türk varlığı olduğunu 
ve her sene tatillerini geçirmek için Türkiye’ye 
geldiklerini belirten Eren, YTB olarak yurt dışı 
vatandaşların sıla yolundaki yol güzergahları 
boyunca yanlarında olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yurt dışı vatandaşların Kapıkule Sınır 
Kapısı’ndan giriş yaptıkları andan itibaren de her 
türlü ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını 

anlatan Eren, “Geçtiğimiz yıl sadece Kapıkule 
Sınır Kapısı’ndan 600 bin vatandaşımızın geçtiğini 
görüyoruz. Türkiye genelinde ise 3 milyondan fazla 
yurt dışı vatandaşımız Türkiye’ye geldi. Korona 
süreci tersine bir etki yaratabilir. İnsanlar Türkiye’nin 
koronavirüs ile mücadeledeki başarısını gördü. 
Bir de vatan hasreti var. Tabii biraz duygusallık da 
var, insanlar uzun süre evden çıkmadı. Biz bu sene 
yoğun bir geliş bekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Eren, Türkiye’ye girişlerde hem vatandaşların 
sağlığını riske atmamaları hem de burada geçirdiği 
kısıtlı vakti en verimli şekilde geçirmeleri için hazırlık 
yaptıklarını belirterek “Vatandaşlarımız valizlerini 
hazırlasın, inşallah bu sene de sıla yolunda yanında 
yanlarında olacağız. Tabii ki ülkemizin alacağı 
tedbirleri de aksatmayacak şekilde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” dedi.

Eren, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 
geçeceği güzergahlarla ilgili bilgilendirici internet 
sitesi ve mobil uygulama üzerinde çalıştıklarını 
vurguladı.

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 

Başkanı Eren, 
Avrupa’da 

yaşayan Türklerin 
yurda gelişlerine 
ilişkin,  yoğunluk 

beklediklerini 
ifade etti.

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER IÇIN ‘SILA YOLU’ AÇILDI
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MEMLEKET YOLUNDA ‘“NAKIT PARA” UYARISI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından yapılan açıklamada, yurt dı-

şında yaşayıp tatillerini Türkiye’de geçirmek isteyen 
Türk vatandaşlarının sınır geçişlerindeki uygulama-
lara dikkat çekilerek vatandaşların sınır geçişlerinde 
dikkat etmesi gereken hususların başında yanların-
daki nakit paranın miktarının geldiği aktarıldı.  Bu 
kapsamda yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaş-
ların gümrüklerden geçerken yanlarındaki 10 bin 
avro ve üzeri nakit paralar için mutlaka yazılı beyan-
da bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca, vatandaşların Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
ve Türkiye güzergahındaki ülkelerde 10 bin avro ya 
da buna eşdeğer dövizi beyan etmeden taşımalarının 
yasak kapsamında sayıldığı vurgulanarak, çek senet 
gibi ödeme araçlarının da bu kapsamda nakit para 
olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.

Nakit para getirenler nelere dikkat etmeli?
Türkiye’ye gelen vatandaşların yanlarındaki 

10 bin avro ve üzeri nakit paraları mutlaka yazılı 
beyanla bildirmeleri, beyan işlemlerinin ise her 
ülke gümrüğünde ayrı form doldurarak yapılması 
gerektiği vurgulandı.

Bu formların doldurulmaması durumunda 
gümrüklerde beyan edilmeyen paranın tamamına el 
konulabileceğine dikkat çekildi.

Birlikte seyahat eden her bir kişinin 10 bin avroya 
kadar nakit para taşıma hakkı bulunduğu belirtilen 
açıklamada, ancak 10 bin avroyu geçmeyen tutarın 
her kişinin kendi üzerinde ya da kendi kişisel eşyası 

içinde bulunması gerektiği, aksi halde para kimin 
üzerinde bulunursa o kişiye ait kabul edildiği 
vurgulandı.
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YTB’DEN YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR IÇIN “MEMLEKET 
YOLU” WEB SITESI

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında ya-
şayan vatandaşların Türkiye’ye olan yolculukları 

başladı. Sınır ötesinde ve sınır kapılarında gerçekleş-
tirdiği uygulamalarla vatandaşların yolculuklarını 
kolaylaştıran Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), vatandaşların hem pandemi süre-
cinde uygulamaya koyulan tedbirlere hem de güncel 
transit rotalara daha kolay ulaşması için “Memleket 
Yolu”  isimli bir web sitesini hazırlayarak yayına sok-
tu.

WhatsApp Destek Hattı
Memleket Yolu web sitesinde; Türkiye’ye 

gerçekleştirilen seyahatlerde dikkat edilmesi 
gereken kurallardan, sınır kapılarında istenilen 
belgelere, güncel yol durumlarından, salgın sürecine 
ilişkin bilgilere kadar vatandaşların ihtiyaç duyacağı 
birçok bilgi yer alıyor. Ayrıca yolculuklarında 
herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşların 
problemlerine çözüm üretmek üzere web sitesi 
üzerinden canlı WhatsApp destek hattı da kuruldu. 

Memleket Yolu Whatsapp Danışma Hattı’nı (+90 530 
257 25 99) arayan vatandaşlar 7/24 gece gündüz 
istedikleri bilgilere kolayca ulaşabiliyor. 

Bunun yanı sıra  hazırlanan web sitesi sayesinde 
anlık olarak sınır kapılarındaki yoğunluklarıda takip 
edilebilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için güncel 
duyuruların paylaşıldığı sitede; pasaport, gümrük, 
ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergi, 
askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya 
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı “YTB Cep Rehberi” 
de vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici 
nitelikte olan “Memleket Yolu” web sitesine 
“memleketyolu.com” adresinden ulaşılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından ana vatanları Türkiye’ye doğru 
yola çıkan yurt dışı vatandaşlar için hazırlanan 

“Memleket Yolu” web sitesi yayın hayatına 
girdi. Güncel yol güzergâhlarına ve seyahat 

kurallarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı 
sitede vatandaşların sorunlarına anında 

çözüm üretmek üzere canlı WhatsApp hattı da 
bulunuyor.
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YTB’DEN MEMLEKET YOLUNDA IKI ROTA TAVSIYESI

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
izin heyecanı başlarken YTB tarafından 

vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerden 
Türkiye’ye seyahatlerinde transit geçiş yaptıkları 
ülkelerdeki güncel sınır geçiş uygulamalarına 
ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Ülkemize karayolu 

ile gelecek vatandaşlarımıza iki ana rotadan birini 
izlemeleri tavsiye edildi. Bu rotalar üzerinde 
bulunan ülkelerdeki sınır geçiş uygulamaları da YTB 
tarafından ayrıca duyuruldu. Covid-19 dolayısıyla 
istenen belgeler ve yürütülen uygulamalar da 
vatandaşlarla paylaşıldı.

KUZEY MAKEDONYA BALKAN 
GENÇLIK OKULU’NDA ‘ONLINE’ 
ENDÜLÜS SEMINERI 
YTB destekleriyle Balkan ülkelerinde düzenlenen 

“Balkan Gençlik Okulu” projesi kapsamında, 
Kuzey Makedonya Balkan Gençlik Okulu faaliyetlerine 
‘online’ olarak devam ediyor. Yunus Emre Enstitüsü 
Madrid Müdürü Dr. Ersin Adıgüzel’in konuşmacı olduğu 
“Endülüs” Online Semineri’ni gençler büyük bir ilgiyle 
izledi.
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Dünyayı etkisi altına alan yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) 

salgını kapsamında, sınır kapı-
larında ve yurt dışından gelen 
vatandaşlar için uygulanan sıkı 
tedbirler, normalleşme adımla-
rıyla kaldırılmaya başlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanı Eren, yurt 
dışında yaşayan ve tatillerini 
ana vatanlarında geçirmek iste-
yen vatandaşlar için uygulanan 
14 gün evde gözetim kuralının 
kalktığını ifade etti.

“Memleket Yoluna Düşen 
Vatandaşların Yanında Olaca-
ğız”

YTB Başkanı Abdullah 
Eren, vatandaşların yaz ayların-
da Türkiye’ye geliş gidişlerin-
deki ihtiyaçlarını gidermek ve 
daha rahat seyahat etmelerini 
sağlamak için YTB tarafından 
başlatılan “Memleket Yolu Pro-
jesi”nin bu yıl da gerçekleştiri-
leceğini belirterek, şunları kay-
detti:

“Bu yaz Türkiye’ye gelecek yurt dışındaki vatan-
daşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygu-
lama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule’de mev-

cut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, ‘14 
Gün Evde Gözetim Uygulaması’ kalktı. Bu yıl da yaz 
izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu’na düşen 
vatandaşlarımızın yanında olacağız.”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana 
vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını 

ifade etti.

TÜRKIYE’YE GELECEK YURT DIŞI VATANDAŞLAR IÇIN 14 GÜN 
GÖZETIM UYGULAMASI KALKTI
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SANDIKTAKI GÖÇ FOTOĞRAFLARI 
ANKARA GARI’NDA ZIYARETE AÇILDI
YTB`nin dünya çapında düzenlediği yarışmada 

seçilen fotoğraf ve hikayelerin yer aldığı “Sandıktaki 
Fotoğraflar Unutulmayan Göç Hatıraları” sergisi, 
12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Sergi, iş gücü 
anlaşmaları çerçevesinde, hiç görmedikleri ülkelere 
giden vatandaşların ve büyük acılar çekmiş sürgün 
mağduru soydaşların unutamadıkları hatıralarından 
oluşuyor.

Ziyaretçiler, yıllarca kilitli sandıklarda ve tozlu 
raflarda bekleyen ve sergiyle gün yüzüne çıkarılan 
fotoğrafları ve nostaljik objeleri görebilecek. Sergide, 
41 fotoğrafın yanı sıra tahta bavul, radyo ve şapka gibi 
eşyalar da yer alıyor. Gurbet ile göç yolculuklarının 
fotoğraf ve hikayeleri ile yer aldığı 90 sayfalık 
“Sandıktaki Fotoğraflar” kitabı da  vatandaşların 
beğenisine sunuldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının, yurt dışındaki Türk 

vatandaşları ve Türk soydaşlarının göç 
hatıraları ile hikayelerinden oluşan 

“Sandıktaki Fotoğraflar Unutulmayan 
Göç Hatıraları” sergisinin ikincisi Ankara 

Garı’nda açıldı.
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YTB’NIN “TÜRKÇE SAATI PROJE DESTEK PROGRAMI”NA 
BAŞVURULAR BAŞLADI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından yurt dışında yaşayan okul ça-

ğındaki çocuk ve gençlerin anadilleri olan Türkçe’ye 
yönelik becerilerini artırmak, sosyal ve kültürel ha-
yatlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen 
“Türkçe Saati Proje Destek Programı”na başvurular 
başladı. Program kapsamında yurt dışında yaşayan 
genç kuşaklara Türkçe ve Türk kültürünü öğretmeye 
yönelik çalışmalar gerçekleştiren kurumların proje-
leri desteklenecek. 

Projeye Nasıl Başvurulur?

ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Kanada, Norveç, Hollanda ve Avustralya ‘da eğitim 
alanında kâr amacı gütmeden faaliyet yürüten sivil 
toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarının yararlana-
bileceği programa başvurular “http://proje.ytb.gov.
tr/” adresi üzerinden online olarak alınacak. Kurum-
ların öncelikle bu adres üzerinden üyelik kaydı oluş-
turmaları ardından ise sisteme giriş yaparak istenilen 
form ve belgeleri doldurarak programa başvurmaları 
gerekiyor. Projelerde ise, “https://www.ytb.gov.tr/” 
adresinde yer alan “Türkçe Saati Proje Destek Prog-
ramı Başvuru Rehberi “ndeki kriterlere göre hazırlan-
mış olması şartı aranıyor.

Başvurular 31 Ağustos 2020 Tarihine Kadar Sürecek

Projeye son başvuru tarihi 31 Ağustos 2020 olarak 
belirlenirken başvuru şartları ve proje detayları hak-
kındaki detaylı bilgiler “Türkçe Saati” adresinde yer 
alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışındaki çocuk ve 
gençlerin Türkçe becerilerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen ve kâr amacı gütmeyen 

sivil toplum kuruluşları ile eğitim kurumlarının yararlanabileceği “Türkçe Saati Proje Destek 
Programı”na başvurular başladı. 
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VATANDAŞLARA SIRBISTAN’DA KARŞILAMA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB), yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana 

vatanlarında geçirmek için memleket yoluna çıkan 
vatandaşları sınır ötesinde Sırbistan sınır kapılarında 
Türkçeyle ve tebessümle karşılıyor. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) her yıl olduğu gibi bu yıl da kara yolu ile mem-
leketlerine doğru yola çıkan yurt dışındaki vatandaş-
ları sınır kapılarında karşılayarak hem sorunlarına 
çözüm üretiyor hem de danışmanlık hizmeti veriyor. 
Bu kapsamda YTB ile Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkla-
rı iş birliğinde geçen yıl başlatılan sınır ötesi karşı-
lama faaliyetleri bu yıl da devam ediyor. Uygulama 
kapsamında Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB 
personeli, Sırbistan’ın; Bartovci, Horgos ve Gradina 
sınır kapılarında vatandaşlara yardımcı olmak için 
bekliyor. YTB görevlileri ve Türk polisi, memleket yo-
lundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın 
yanı sıra seyahat güvenliği için çeşitli uyarı ve hatır-
latmalarda da bulunuyor. 
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SIRBISTAN BALKAN GENÇLIK OKULU 2020 PROJESI
YTB desteğiyle yürütülen Sırbistan Balkan 

Gençlik Okulu 2020 projesinde; Devlet 
Tiyatro oyuncuları tarafından “Tiyatronun 
Dili” semineri ileProf. Dr. Ana Stişoviç tarafın-
dan “Kitap Olsaydım Hangi Kitap Olurdum” 
ve Yazar Enes Haliloviç tarafından “Yaratıcı 
Yazarlık” konulu iki çalıştay gerçekleştirildi.

ÇIFT DILLI EĞITIM PROJESI 
SEMINERI

MEMLEKET YOLU HEYETI 
SIRBISTAN’DA

G agauzyeri Türkçesini de kapsayan Çift Dil-
li Eğitim Programı Eğitmen Eğitimi Pro-

jesi’nin ilk semineri Gagauzyeri Başkanı İrina 
Vlah ve Kişinev Büyükelçimiz Gürol Sökmen-
süer’in katılımlarıyla gerçekleşti.

Başkanlığımız, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndan oluşan Memleket Yolu Heyeti ve Türk Polisi, 

Sırbistan İçişleri Bakanlığı Hudut Kapıları Genel Müdürü 
General Milijan Stanojeviç tarafından kabul edildi.
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TÖMER MÜDÜRLERI ILE TOPLANTI

YTB Başkanı Abdullah Eren TÖMER Müdürleri ile onli-
ne toplantı gerçekleştirdi.

ANADOLU OKUMA EVLERI 
ETKINLIKLERI BAŞLADI
Anadolu Okuma Evleri etkinlikleri kapsamın-

da Covid-19 süresince dijital ortamda yapı-
lan okuma grupları normalleşme sürecinde yeni-
den yapılmaya başlandı. 

COVID-19 SAĞLIK YARDIMI

Tatil yapmak amacıyla 
Türkiye’ye gelen 
vatandaşlarımız 
arasında Covid-19 
test sonuçları pozitif 
çıkanların tedavileri 
hiçbir şarta bağlı 
olmaksızın ücretsiz 
olarak ülkemizde 
yapılacaktır.

Memleket Yolu WhatsApp hattı:

+90 530 257 25 99

Bir telefon kadar yakınız.

T atil veya izin amacıyla Türkiye’ye gelen vatandaş-
larımızdan Covid-19 test sonuçları “Pozitif” çıkan-

ların tedavileri hiçbir şarta bağlı olmaksızın ülkemizde 
ücretsiz yapılacaktır.

BÜYÜKELÇILERDEN YTB’YE 
ZIYARET

Sri Lanka, Etiyopya ve Katar Büyükelçileri 
YTB’yi ziyaret ederek YTB Başkanı Abdullah 

Eren’le görüştü.
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YTB’DEN KKTC MILLI 
EĞITIM VE KÜLTÜR 
BAKANLIĞI ILE 
PROTOKOL

YTB’nin KKTC Milli 
Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı ile imzalanan 
protokol sayesinde 
“KKTC Öğrencilerine 
Burslu Yükseköğrenim 
İmkanı” sağlanacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
desteğiyle diasporadaki Uygur gençlere online eğitim 

imkanı sağlandı. Farabi Online Eğitim Programı ile gençler 
Matematik, Genel Yetenek ve Geometri eğitimlerine sosyal 
medya üzerinden ulaşabiliyor. 

Tayland’ın Patani 
Bölgesinde ihtiyaç 

sahiplerine Ramazan paketleri 
dağıtıldı. YTB desteği ve 
Madinah Al-Salam vakfı iş birliği 
ile Tayland’ın Patani Bölgesine 
Ramazan Bayramı dolayısıyla 
ulaştırılan yardım paketleri 
ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini 
güldürdü.

YTB DESTEĞIYLE DIASPORADAKI 
UYGUR GENÇLERE ONLINE EĞITIM 

TAYLAND’IN PATANI BÖLGESINDE RAMAZAN PAKETLERI DAĞITILDI
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TÜRKIYE MEZUNLARINDAN IRAK, SOMALI VE NIJER’DE YARDIM 

Türkiye’de yükseköğrenim eğitimi alarak ülkeleri-
ne dönen mezunların kurduğu Türkiye Mezunları 

Dernekleri ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı olur-
ken Türkiye ile dostluk köprüleri inşa edilmesinde de 
büyük rol oynuyor. Hem yeni koronavirüs (Covid-19) 
pandemi sürecinde hem de Ramazan ayında faali-
yetlerine devam eden Türkiye Mezunları Dernekleri 
ihtiyaç sahiplerini de unutmadı.  Ramazan ayı vesile-
siyle yardım kampanyaları hazırlayan Türkiye Mezun 
ları dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç aile-
lere gıda kolileri dağıttı.

Yardım kampanyaları kapsamında Irak Türkiye 
Mezunlar Birliği, Erbil ve civarındaki ihtiyaç sahiple-
ri için hazırladıkları 150 adet gıda yardım paketinin 
dağıtımını gerçekleştirdi. Somali Türkiye Mezunları 
Derneği ise Mogadişu’da 100 gıda yardım paketi ha-
zırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Nijer Türkiye 

Mezunları Derneği de Niamey’deki yardıma muhtaç 
ailelere 100 adet gıda paketi dağıtarak yüzleri gül-
dürdü.

ÜLKEMIZE GELEN VATANDAŞLARIMIZIN DÖNÜŞ SÜRECIYLE ILGILI 
SAĞLIK BAKANI FAHRETTIN KOCA ILE GÖRÜŞME
Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-

luluklar Başkan Yardımcısı 
Abdulhadi Turus, Türkiye’ye gelen 
vatandaşların dönüş sürecinde  
herhangi bir sorun yaşamaması 
ve Covid-19 testlerinin yapılabil-
mesi konusunda İstanbul Millet-
vekili Zafer Sırakaya ile birlikte 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 
görüştü. 
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TÜRKIYE MEZUNLARINDAN IHRACATA BÜYÜK KATKI: 
GÖNÜL SERMAYESI 
Dünyanın dört bir tarafından gelerek Türkiye’de 

çeşitli üniversitelerde yükseköğrenim eğitim-
lerini tamamlayarak ülkelerine dönen Türkiye Me-
zunları, hem yaşadıkları bölgelerin kalkınmalarında 
önemli rol oynuyor hem de ülkeleri ile Türkiye ara-
sındaki ticari ilişkilerde köprü vazifesi görüyor. Kur-
dukları ticari ilişkilerle Türk şirketlerinin dünyaya 
açılmasına yardımcı olan Türkiye Mezunlarının Tür-
kiye’nin ihracatının artmasında büyük  payı var.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin gelişmesinde ve 
Türk firmalarının dünyaya açılmasında önemli rol 
oynayan Türkiye Mezunlarından biri de Mohammed 
Bawa Gummi. Gummi, Ankara Üniversitesi Uygula-
malı Fen Bilimleri Fakültesi’nden 2008 yılında mezun 
oldu. Ülkesi Nijerya’da enerji ve havacılık sektörün-
de büyük yatırımları olan Gummi, Nijerya’da yatırım 
yapan bir Türk firmasının da müdür yardımcısı ola-
rak görev yapıyor. Türkiye ile olan ilişkileri sayesinde 
sadece enerji sektöründe her sene 100 milyon dolar 

ciro hedefini yakaladıklarını aktaran Gummi, Co-
vid-19 pandemi sürecinde de Türkiye ile ekonomik 
ilişkilerin aynı hızla devam ettiğini kaydetti.

Gummi, “Pandemi sürecini  fırsata çevirdik. Şu 
anda yaklaşık 30 milyon dolarlık bir ihale imzaladık. 
Bu senenin Aralık ayında 30 milyon dolarlık şalt sa-
hasını teslim edeceğiz. 2010 yılında kullandığımız 
malzemelerin sadece yüzde 10’unu Türkiye’den ithal 
ediyorduk. Fakat bu oran 2015 yılında yüzde 40’a, 
2019 yılında ise yüzde 80’e çıktı. Kullandığımız kont-
rol panelleri ve akım trafolarını Türkiye’den temin 
ediyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz projeler için bir 
Türk elektrik firmasından yaklaşık 10 milyon dolar-
lık trafo aldık. Yaptığımız çalışmalarla koronavirüs 
sürecini fırsata çevirdik. Temmuz ayında 43 milyon 
dolarlık bir ihale daha açıklanacak. Her sene 100 mil-
yon dolarlık bir ticaret hedefimiz var. Bu sene de bu 
hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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TÜRKIYE MEZUNU IŞ INSANLARIYLA PANDEMI SONRASI EKONOMI 
DEĞERLENDIRME TOPLANTISI

Türkiye Mezunu iş insanlarıyla pandemi 
sonrasına yönelik olarak ekonomi de-

ğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. YTB 
tarafından TİM ve DEİK katılımıyla 5 Hazi-
ran’da dijital olarak gerçekleştirilen toplan-
tı “Balkanlar” başlığıyla düzenlendi. Bal-
kanlardaki Türkiye mezunu iş insanlarının 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda YTB 
Başkanı Abdullah Eren, TİM Genel Sekrete-
ri Kerem Alkin, DTİK Balkanlar Bölge Komi-
tesi Başkanı Ömer Süsli konuşmacı olarak 
yer aldı. Toplantıda pandemi sonrası eko-
nomik süreç ayrıntılı olarak ele alındı.
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TÜRKIYE BURSLARI ILK AŞAMA 
SONUÇLARI BELLI OLDU

HEYBE TV YAYINDA

172 Ülkeden 155 bin 700 başvuru alan Türkiye Bursları 2020 
başvurularının ilk aşama sonuçları belli oldu. Değerlendirme 
sonuçlarına Türkiye Bursları Başvuru Sistemi’nden (TBBS) 
ulaşılabilirken, sonuçlar, adayların e-posta adreslerine de 
gönderildi.

Burs Başvuru
Süreleri Uzatıldı
• Yurt Dışındaki Türk Ço-

cuklarına Türkçe Öğre-
timi YLP

Son Başvuru: 31.07.2020
• Tez ve Araştırma Bursu
• Prof.Dr. Fuat Sezgin 

Başarı Bursu
• Lise Bitirme Sınavı Ba-

şarı Bursu
Son Başvuru: 30.08.2020

Heybe TV için ‘hayırlı olsun’ dileğinde 
bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, 

“İçeriği, sunumu, montajı kısacası her şeyi 
uluslararası öğrenciler tarafından uluslara-
rası öğrenciler için hazırlanacak olan HEYBE 
TV katkı sunmak isteyen uluslararası öğren-
cileri bekliyor” dedi.

AZERBAYCAN ILE VIZE 
MUAFIYETI ANLAŞMASI 

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 
‘Vize Muafiyeti Anlaşması’ yürürlüğe girdi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan anlaşmayla, iki 
ülke vatandaşları için uygulanacak vize mua-
fiyeti 90 gün olarak kararlaştırılırken 90 günü 
aşan durumlar için ikamet izni başvurusu zo-
runluluğu getirildi.
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Memleket Yolu WhatsApp hattı:

+90 530 257 25 99
Bir telefon kadar yakınız.

COVİD-19 TEST SONUCU İLE
ADIM ADIM DÖNÜŞ YOLU

Büyükelçiliklerden, 
konsolosluklardan ya da 
Türkiye’de PTT noktalarından 
e-Devlet şifresi aldığınızdan 
emin olunuz.

e-Devlet

1

Test işlemi için Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü Halk 
Bankası Kurumsal Şubesi
TR70 0001 2009 4520 
0005 0000 41
Hesabına 110 TL test 
ücretini yatırarak 
dekontunuzu alınız.

2
Türkiye genelinde 137 
Covid-19 tanı 
laboratuvarından herhangi 
birinde dekontunuzla birlikte  
PCR testi yaptırabilirsiniz.
Test merkezlerinin listesi:
https://covid19bilgi.saglik.go
v.tr/tr/covid-19-yetkilendirilm
is-tani-laboratuvarlari-listesi

3

Covid-19 test sonucunuza e-Devlet 
sistemi içerisinde yer alan e-nabız 
uygulamasının raporlar 
bölümünden Türkçe ve İngilizce 
olarak ulaşabilirsiniz. 

4

Covid-19 test sonuçları pozitif 
çıkanların tedavileri hiçbir şarta 
bağlı olmaksızın ücretsiz olarak 
Türkiye’de yapılacaktır.

5



TELVE DERGİSİ
Telve Dergisi, diasporadaki Türk Edebiyatına yeni bir soluk 

olmak amacıyla ilk sayısını okurla buluşturuyor. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yayınları arasında 

çıkan dergi zengin sanatçı kadrosu ve içeriği ile dikkat çekiyor.


