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HAYALLERİNİZDEN
İDEALLERİNİZ
BÜYÜK OLMALI



ÖNSÖZ

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı ile Türkiye’nin dış politika ve siyaset 

mekanizmalarında unutulan veya eksik kalan dünyanın aktör konumundaki 

devletleri üzerinde sistematik ve interdisipliner bir çalışmayı hayata 

geçirmiş durumdayız. 

Geleceği sağlam temeller üzerine inşa edilecek bir devletin dış 

politikasının sigortası olacak olan Bölge Uzmanları, Türk dış politikasına 

ileride yön verebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Uzmanı olduğu 

bölgenin dilini, siyasetini, kültürünü, ekonomisini, kurumlarını hasılı tüm iç 

ve dış faktörleri ile bütüncül olarak kendi üzerinde toplamış ve “Lider ülke 

Türkiye” mottosunu benimsemiş gençler yetiştiriyoruz. Çin, Hindistan, 

Rusya ve Ortadoğu üzerine yoğunlaşan eğitim programı dinamik bir 

süreci kapsamakta olup, yoğun bir performans ile sürdürülüyor. Bu 

program ile Türkiye’nin gelecekteki konumu ve yerinin daha da yukarılara 

çıkacağına dönük inancımız üst düzeyde. Türkiye’nin ihtiyacı olan sinerjiyi 

oluşturmanın yolu genç dimağları kazanmaktan ve onların hevesli, 

gelişime açık ve motivasyonu yüksek yapılarını değerlendirmekten 

geçtiğinin farkındayız. 

İşte Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin 

sağlanmasında kilit rol oynayacak ve ülkenin yetişmiş insan gücü 

potansiyelini arttıracak, böylesi vizyoner bir projedir.

İsmail EMANET

TÜGVA Genel Başkanı



GİRİŞ

Türkiye 2002 yılından bu yana, Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 14 yılda gerek iç siyasette, 

gerekse dış politikada önemli adımlar attı. Bu atılan 

adımların daha güçlü atılabilmesi için Türkiye’nin ihtiyacı, 

çok yönlü yetişmiş, bir ayağı Türkiye’de bir ayağı dünyada 

olan, öğrendiği yabancı dili kendi ana dili gibi konuşabilen 

akademisyen, bürokrat ve diplomatlardır.  

Fakat ne yazık ki, mevcut duruma bakıp değerlendirme 

yaptığımızda bu vasıfları taşıyan uzman eksikliğini 

görmekteyiz. Özellikle de Doğu ülkelerinin dilini bilen, 

kültürünü, siyasetini, sosyolojisini, modern toplumsal 

dinamiklerini bilen uzmanlarımızın artması gerekmektedir. 

Zira şurası açıktır ki, gün geçtikçe şekillenen yeni sistemde 

Doğu ülkeleri de giderek daha fazla söz sahibi olmaya 

başlamışlardır. 

Küreselleşen dünyamızda  dünyanın süper güçleri içinde 

kendisine büyük bir misyon biçen Türkiye, her şeyden 

önce kendi siyasi ve ekonomik istikrarı için dünyayla 

yakın iletişim sağlaması , uluslararası sorunlara yönelik 

doğrudan ve kapsayıcı politikalar geliştirmesi ve bu 

politikaları uygulamaya koyacak diplomatik altyapıya 

haiz olması gerekmektedir. Postmodern uluslararası 

politik arenada yaşanan hızlı değişimlerin; başta siyasi 

rejimlerin dönüşüm geçirmesinden, ekonomik ve doğal 

kaynakların hızla tükenmesine, göçmen ve mülteci 

hareketlerinden, güvenlik ve terörizm gibi sorunlara değin 

Türk dış politikasının kapsamlı, analitik, stratejik, bütüncül 

ve rasyonel bir biçimde oluşturulması ve  koordinasyonun 

sağlanması birincil hedef olmak zorundadır. 

Mezkur alanlarla ilgili dil problemini en üst seviyede 

halletmiş ve devletin işaret edeceği kurumlarda çalışarak 

faydalı olacak genç bürokrat ve akademisyen açığının 

kapatılması için hazırlanan bu proje, uzun soluklu ve 

istikrarlı bir plan öngörmektedir. Yetişen uzman kadroların 

hem bürokrasi hem akademi alanında geniş bir boşluğu 

doldurması hedeflenmektedir.

Projenin başlıca hedefi; Rusya, Çin, Hindistan ve Ortadoğu 

bölgeleri üzerine genç uzmanlar yetiştirmektir. Yetişen 

genç uzmanlar, bu bölgelerin kültüründen diline, tarihinden 

sosyolojisine, siyasetinden iktisadına kadar uzanan geniş 

bir birikime sahip olacaklardır. 



Dört yıl boyunca Bölge Uzmanı Yetiştime Programı 

kapsamında eğitim alacak öğrencilerimiz, üniversite 

hazırlık, birinci, ikinci veya üçüncü sınıftan itibaren 

programa alınacaktır. Dört yıl boyunca dil eğitimlerinin yanı 

sıra, bölge ile ilgili dersler,   genel seminer dersleri (Siyasi 

Tarih, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji vb.) ve İslami ilimler 

(Hadis, Kıraat vb.) dersleri de alacaklardır. Ayrıca bölgeyi 

daha yakından tanımak için de yaz eğitim programı, ihtisas 

yaptıkları bölgede gerçekleşecektir. Bu dört yıllık eğitim 

bittikten sonra ya Türkiye’de ya da çalıştıkları bölgede 

yüksek lisans eğitimi alacaklardır. 

Projenin amacı kesinlikle tek tip uzman yetiştirmek değildir. 

Çünkü eskilerin de deyimiyle, ‘’Hiçbir balık uçmaya, hiçbir 

kuş yüzmeye zorlanmaz.’’  

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz; SETA gibi 

düşünce kuruluşlarında, devlet ya da vakıf üniversitelerinde 

ya da Başbakanlık, Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi 

devlet kademelerinde istihdam edilmeleri sağlanacaktır. 
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EJDERHA
Ejderha çinlilerin bla bla çokda bla 
loremli moremli bla

ÇİN
Ejderha çinlilerin bla bla çokda bla 

loremli moremli bla

FİL
Ejderha çinlilerin bla bla çokda bla 
loremli moremli bla



HİNDİSTAN
Ejderha çinlilerin bla bla çokda bla 

loremli moremli bla

RUSYA
Ejderha çinlilerin bla bla çokda bla 
loremli moremli bla
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NEDİR

Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı(BYP) temel olarak 

nitelikli insan gücü oluşturmaya çalışmaktadır. Bu 

proje, bölgeyi ve bölge insanını iyi tanıyan; bölgenin 

dili üzerinden toplumu ve bölge hakkındaki eserleri 

okuyabilen ve sonucunda da ülkemizin menfaatlerine 

katkı sağlamayı amaç edinen bürokratların, diplomatların 

ve akademisyenlerin yetişmesini hedeflemektedir.

İlk olarak Çin, Hindistan-Pakistan ve Rusya üzerine 

uzman yetiştirmeyi amaçlayan bu projeye, ülkemizin 

ihtiyaçları doğrultusunda Ortadoğu bölgesini de içeren bir 

program eklenmiştir. Bu noktada Çince, Hintçe, Urduca, 

Rusça, İbranice ve Farsça bilen İngilizceye de hakim 

nitelikli bireyler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Şimdiye 

kadar Çin, Hindistan-Pakistan ve Rusya masasında beşer 

kişiyle başlayan bu projeye bu sene Ortadoğu bölgesi de 

eklenerek İbranice ve Farsça dillerinde de beşer kişi daha 

alınarak milli menfaatlerimize ulaşma yolunda daha hızlı 

adımların atılması istenilmektedir.

Projede, haftanın dört günü ikişer saat verilen dil 

eğitimlerinin yanı sıra ilk aşamada modern siyasi tarih, 

Tanzimat’tan günümüze yakın siyasi tarih, din sosyolojisi ve 

fıkıh gibi dersler de verilerek öğrenciye temel atılmaktadır. 

Sonrasında ise dilde belli bir seviyeye gelen öğrencilerimiz 

bölgeye ait dersler de alarak bölge uzmanı olma yolunda 

ilerlemektedir. Program kapsamında Çin, Hint, Pakistan 

ve Rus toplumlarının tarihi ve kültürel değerlerinin yanı 

sıra siyasi yapıları ve dış politika karakterleri ile birlikte 

söz konusu ülkelerin sosyolojik kodları irdelenerek, ülke 

tarihlerine yön vermiş liderler, sanatkârlar ve düşünce 

adamları tahlil edilerek bölge uzmanları yetiştiriliyor.

Türkiye’de verilen dil eğitimlerinin yanı sıra bölge uzmanı 

adayları her yaz çalıştıkları bölgede minimum 1 aylık dil 

kursuna katılıyorlar. Adaylar, gönderilen ülkelerde dilini 

pratik anlamda geliştirme fırsatına sahip olurken aynı 

zamanda oradaki toplumu tanıyıp kültürlerini de inceleme 

fırsatına sahip oluyor.

Ayrıca programı başarıyla bitiren bölge uzmanı adayları 

gittikleri ülkelerde yüksek lisans ve doktora yapma 

imkânına da sahip oluyor. Bunun dışında adaylar, yurtdışı 

temsilciliklerimizde de staj yapma imkânına sahip olacaklar.



EĞİTİMİN
AMACI



Küreselleşen dünyamızda  dünyanın süper güçleri içinde 

kendisine büyük bir misyon biçen Türkiye, her şeyden 

önce kendi siyasi ve ekonomik istikrarı için dünyayla 

yakın iletişim sağlaması, uluslararası sorunlara yönelik 

doğrudan ve kapsayıcı politikalar geliştirmesi ve bu 

politikaları uygulamaya koyacak diplomatik altyapıya 

haiz olması gerekmektedir. Postmodern uluslararası 

politik arenada yaşanan hızlı değişimlerin; başta siyasi 

rejimlerin dönüşüm geçirmesinden, ekonomik ve doğal 

kaynakların hızla tükenmesine, göçmen ve mülteci 

hareketlerinden, güvenlik ve terörizm gibi sorunlara değin 

Türk dış politikasının kapsamlı, analitik, stratejik, bütüncül 

ve rasyonel bir biçimde oluşturulması ve  koordinasyonun 

sağlanması birincil hedef olmak zorundadır.

Mezkur alanlarla ilgili dil problemini en üst seviyede 

halletmiş ve devletin işaret edeceği kurumlarda çalışarak 

faydalı olacak genç bürokrat ve akademisyen açığının 

kapatılması için hazırlanan bu proje, uzun soluklu ve 

istikrarlı bir plan öngörmektedir. Yetişen uzman kadroların 

hem bürokrasi hem akademi alanında geniş bir boşluğu 

doldurması hedeflenmektedir.

İlk olarak Çin, Hindistan-Pakistan ve Rusya üzerine 

uzman yetiştirmeyi amaçlayan bu projeye, ülkemizin 

ihtiyaçları doğrultusunda Ortadoğu bölgesini de içeren bir 

program eklenmiştir. Bu noktada Çince, Hintçe, Urduca, 

Rusça, İbranice ve Farsça dili üzerinde uzmanlaşma 

hedeflenmektedir. 

Bu bağlamda haftanın dört günü ikişer saat verilen dil 

eğitimlerinin yanı sıra ilk aşamada modern siyasi tarih, 

Tanzimat’tan günümüze yakın siyasi tarih, din sosyolojisi 

ve fıkıh gibi dersler de verilerek öğrencilere altyapı 

hazırlanmaktadır. Dil eğitiminde belli bir seviyeyi yakalayan 

öğrenciler bölgeye ait dersler de alarak bölge uzmanı olma 

yolunda ilerlemektedir. Program kapsamında Çin, Hint, 

Pakistan ve Rus toplumlarının tarihi ve kültürel değerlerinin 

yanı sıra siyasi yapıları ve dış politika karakterleri ile birlikte 

söz konusu ülkelerin sosyolojik kodları irdelenerek, 

ülke tarihlerine yön vermiş liderler, sanatkârlar ve 

düşünce adamları tahlil edilerek çok yönlü bölge uzmanı 

yetiştirilmesi planlanmaktadır.



Bölge Uzmanı Yetiştirme Programını akademik takvime 

döktüğümüzde kabaca 4   farklı eğitim dönemi karşımıza 

çıkar. Bunlar kısaca: birinci dönem , ikinci dönem , yurtiçi ve 

yurtdışı yaz eğitim programlarının eda edildiği dönemlerdir. 

Yıl içinde devam etmekte olan dil eğitimi yurtdışı dil programı 

ile desteklenmekte hatta perçinleştirilmektedir. Kısaca ifade 

etmek gerekirse öğrenciler yurtiçi öğrenimlerinin hasadını 

yurtdışı programıyla toplamaktadır. Dili ana yurdunda 

öğrenme ve pratik yapma imkanı sağlayan yurtdışı yaz 

programı öğrenciler için oldukça ehemmiyetlidir. Yalnızca 

dil eğitiminin daha da kapsamlı ve verimli olmasını ön 

görmeyen yurtdışı yaz programı, aynı zamanda bölge 

uzmanı adaylarının, uzmanlaşmak istedikleri bölgeleri 

yakınen tanımaları ve bu bölgeler hakkında derinlemesine 

bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerin 

yurtdışında bulundukları süre zarfında dil gelişimleri ve 

yeni ufuklar elde etme gibi kazanımların gerçekleşmesi 

hususunda kapsamlı şekilde çalışılmaktadır.

NEDEN
YURTDIŞI

PROGRAMI?
YAZ DİL



BÖLGELER

PROGRAM
DAHİLİNDEKİ



中国

Ç
İN



1) Çin Medeniyeti

• Geçmişin Etkisi

•  Çin Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler

•  Konfüçyüs

•  Lao Tzu

•  II.Dünya Savaşı’nda Çin

•  Mao Dönemi

•  Mao sonrası dönem ve Kominizm

•  Sovyet sonrası dönem

•  Asya-Pasifik politikası

2) Çin Dış Politikası

•  Çin Dış Politikası’nın Ana Karakteri

•  Çin ekonomisinin bölgeselden Küresele geçişi

•  Yükselen Ekonomiler ve BRICS ‘in Öncüsü ÇİN

•  Şanghay İş Birliği Örgütü

•  Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları

3) ÇİN Edebiyatı Okumaları

4) ÇİN’in Sosyolojik Yapısı

5) ÇİN-JAPON mücadelesi

6) Mançurya Çıkmazı

7) Hong Kong, Taiwan ve ÇİN arasındaki bağlar

8) Trans Pasifik ortaklığı

9) Yeni Yüzyılda Çin-Amerika mücadelesi



ÇİNCE DİL SEVİYESİ GELİŞİMİ
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%25
VAKIFTAKİ DERSLER

%35
YAZ PROGRAMLARI

%40
YURT DIŞI PROGRAMLARI

ÇİNCE KONUŞMAYA KATKI OLARAKTAN DERSLER (PRATİK KONUŞMA)





Bu program sayesinde ilk uzun süreli yurtdışı deneyimimi 

yaşamakla kalmadım ayrıca çocukluğumdan beri gitme 

hayallerini kurduğum bir dünyaya gitme şansı elde ettim. 

Elbette Uzak Asya hem içinde yaşadığım toplum hem de 

akademik dünyaya uzak ve anlaşılması zor bir yer. Anlamaya 

çalıştığım bu coğrafyayı kendi gözlerimle görme ve onu 

tecrübe etme imkanını sağlayan TÜGVA’ya ve değerli 

yöneticilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Tayvan’da 

kaldığım süre boyunca hem görsel olarak hem de işitsel 

olarak Çince’yi tecrübe etme imkanım oldu. Ancak bu vesile 

ile de Çince’nin oldukça emek isteyen bir dil olduğunu da 

tekraren anlamış oldum. Dili yerinde öğrenmenin yanında, 

dilin günlük hayattaki mantığını ve bunun getirdiği tarihsel 

geçmişi de öğrenme fırsatı elde ettim. Bunun yanı sıra 

bölge insanının günlük hayatlarının nasıl olduğuna, 

kültürel öğelerine ve sosyal ilişkilerine dair gözlem yapma 

imkanına sahip oldum. Ayrıca bölge insanı ile kaynaşma 

ve arkadaşlıklar kurma imkanım oldu. Bu deneyim tabi ki 

TÜGVA’da gördüğümüz yıl boyunca süren yoğun eğitim 

programı sayesinde mümkün oldu. Yıl boyunca hem pratik 

hem de teorik olarak aldığımız dersleri yerinde kullanarak 

geliştirdim. Diğer bir yandan Tayvan halkının bize karşı 

ilgi ve misafirperverlikle yaklaşması kaldığımız sürenin 

verimli ve sıkıntısız bir şekilde geçmesini sağladı. Ancak 

üzülerek gördümki Türkiye olarak etkinliğimiz Tayvan’da 

çok az. Görüşme imkanı bulduğumuz Tayvan temsilcimiz 

döneminde belli gelişmeler sağlanmış ancak insan 

eksikliğinden kaynaklı olarak ilişkiler potansiyeline rağmen 

yeterince gelişememiş. Bu durumda bizim programımızın 

ne kadar ehemmiyetli olduğunu gösteriyor. Bunu tecrübe 

ile de anlamış oldum. Şimdi bu tecrübe sonrası neler 

yapmam gerektiğinin tam bilinci ile programa devam 

edeceğim. Temennim odur ki bu  tür programlara verilen 

kıymet artar ve daha fazla öğrenci bu imkanlardan istifade 

edebilir. Ayrıca özgüveni yüksek ve uluslararası alanda 

çalışacak kadrolarda bu sayede her açıdan kendilerini 

yetiştirme imkanı bulurlar.

Masum Aydın / Taiwan
Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Öğrencisi
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1) Hindistan Medeniyeti

• Geçmişin etkisi

• Hindistan Medeniyetine Yön Veren Şahsiyetler

• Mahadma Gandhi ve Satyagraha Felsefesi

• Babür Şah ve Babür Devletinin Hint Medeniyeti 

üzerindeki etkisi

2) Hindistanın Asya-Pasifik politikası

3) İngiltere’nin Hindistan Üzerindeki sömürgeci Emelleri 

ve Bağımsızlık

4) Hindistan Dış Politikası

• Hindistan Dış Politikasının Ana Karakterleri

• Hindistan Ekonomisinin Bölgeselden Küresele Geçişi

• Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları

• Yükselen Ekonomiler ve BRICS Ülkeleri

• Avrasya ve Güneydoğu Asya Enerji Savaşları

• Hindistan’nın Sosyolojik Yapısı

• Hindistan-Çin Mücadelesi

• Keşmir Meselesi

8) Hindistan’ın Uzay yarışındaki Yeri ve Önemi

9) HİNT Edebiyatı Okumaları

10) Hindistan’daki Çok Dinli Yapı (Budizm, Şamanizm, 

Hinduizm)

11) Geleceğin Müslümanlık Üssü: HİNDİSTAN



URDUCA DİL SEVİYESİ GELİŞİMİ
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•(0-20) A1 Başlangıç Düzeyi   •(20-40) A2 Temel Düzey   •(40-60) B1 Eşik Düzeyi   •(60-80) B2 İleri Düzey   
•(80-100) C1 Etkin Kullanma düzeyi •(100-120) C2 Ana Dili Konuşan Düzeyi



%25
VAKIFTAKİ DERSLER

%30
YAZ PROGRAMLARI

%45
YURT DIŞI PROGRAMLARI

URDUCA KONUŞMAYA KATKI OLARAKTAN DERSLER (PRATİK KONUŞMA)





Bölge Uzmanı Yetiştirme programı dahilinde yurtdışında 

bulunduğumuz süre neticesinde çok yönlü kazanımlar 

elde ettik. Başlı başına yurtdışında alınan dil eğitimi, 

yıl içinde İstanbul’da 7 ay süresince öğrendiklerimizin 

sağlamasını yapma imkanını bizlere sundu. Bu süre zarfında 

öğrendiğimiz dilin tüm çevremizde konuşulması bizlere 

dilin en sarih ve canlı atmosferini teneffüs etmemize 

vesile kıldı. Pakistan’da geçirdiğimiz süre zarfında yalnızca 

Urduca öğrenimi üzerine yoğunlaşmadık. Bunun yanında 

özelde ülke genelde bölge insanının sosyo-kültürel, 

sosyo-politik ve hatta imkanımız ölçüsünde sosyo-

ekonomik özelliklerini gözlemlemeye gayret ettik. Bunun 

neticesinde, uzmanlaşmak istediğimiz bölgeyi aynel-yakın 

olarak görmüş, kültürel ortamı teneffüs etmiş ve en tabi ikili 

dostluklar elde etmiş olduk. Yine bu süreçte, bölgeye ait 

önemli kurum/kuruluş ve kişiler ile görüşme imkanlarımız 

oldu. Bu görüşmelerden en verimli şekilde istifade ettik. 

Vakıf, dernek, konsolosluklar, think-tangler, kişi bazlı ikili 

görüşmeler vb. bir dizi ziyaret bizlere farklı bakış açıları, 

tecrübeler ve beceriler kazandırdı. Pakistan halkının bize 

gösterdiği misafirperverlik ve bizlerle kurdukları sıcak, 

samimi ilişkiler ile mevcut dostluk bağımız daha da 

kuvvetlenmiş oldu.

Ahmet Başkaya / Hindistan
Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Öğrencisi
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1) Rusya’nın Yakın Siyasi Tarihi

• Birinci Dünya Savaşı öncesi Çarlık Rusyası

• Birinci Dünya Savaşı Ve Çarlık Rusyası’nın Rölü

• Bolşevik Devrimi

• Lenin Dönemi Sovyet Rusyası

• İkinci Dünya Savaşı ve Stalin

• Soğuk Savaş Dönemi

• Gorbaçov ve SSCB’nin Yıkılışına Giden Süreç

• Rusya Federasyonu’nun Kuruluşu

2) Rus Modernleşme Süreci

3) Osmanlı Rusya İlişkileri

4) Türk Rus İlişkisinde Fırsatlar ve Tehlikeler

5) Rus Dış Politikası

• Rus Dış Politikası’nın Ana karakteri

• Rus Hinterlant’ı

• Yükselen Ekonomiler ve BRICS

• Şanghay İş Birliği Örgütü

• Avrasya Enerji Savaşı

6) Rus Ekonomisinin Ana Omurgası

7) Rus Edebiyatı Okumaları

8) Rusya’nın Sosyolojik Yapısı
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Beyaz Rusya veya uluslararası kamuoyunda daha sık 

duyulan ismiyle Belarus, ‘Belarusça’ ve ‘Rusça’ olmak 

üzere 2 ana dile sahip bir ülke ve bu diller üzerinden 

yabancı öğrencilere eğitim imkânı sağlamaktadır. Bizler de 

‘Rus’ dilini iyice kavrayabilmek ve anlayabilmek için Beyaz 

Rusya’ya gittik.

Bir aylık serüven İstanbul’dan Minsk’e yapılan uçak 

yolculuğuyla başladı. Uluslararası yolculuklarda ‘Lingua 

Franca’ olarak kullanılan İngilizce’nin kullanılmayarak, 

sadece Rusça konuşulması beni şaşırttı.

Adeta yeşil bir örtüyle kaplanmış gibi olan ülkede başkent 

Minsk, önde gelen eğitim kurumlarının yer aldığı bir kent. 

Burada birinci ağızdan ‘Rusça’ eğitimi almak bizim için çok 

faydalıydı. Ülkenin kültürü ve dil bakımından büyük tecrübe 

edindik. Minsk’e, Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetlerden ve 

çevre ülkelerden eğitim almaya gelen çok sayıda öğrenci 

var.

Beyaz Rusya, dini anlamda çok çeşitli bir yapıya sahiptir. 

Ülkenin çoğunluğu Ortodoks olmakla birlikte Katolik 

mezhebinden Hıristiyanlar ile Yahudi ve İslam dinine inanan 

insanlar da bulunmaktadır. Cuma namazlarını, Türkiye 

Diyanet Vakfı’nın başkent Minsk’e yaptırdığı camide kıldık.

Öğrencilere yurt dışında eğitim imkânı tanıdığı için Türkiye 

Gençlik Vakfı’na şükranlarımı sunuyorum.

Mücahit Türk / Belarus
Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı Öğrencisi
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1) Fars Medeniyeti

2) Tarihi Gelişim Süreci

3) Tarihi Gelişim Süreci

4) Fars Medeniyeti Üzerindeki Etkiler

5) Fars Medeniyetinin Ortadoğudaki Etkileri

6) İran İslam Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

7) Şiilik

8) İran ve Batı İlişkileri

9) İran, Çin ve Rusya İlişkileri

10) İran Diplomasisi

11) İran’ın Global Enerji Politikaları

12) İran’ın Sosyolojik Yapısı

13) İran Edebiyatı

14) İranlı Mütefekkirler

15) İran ve Türkiye İlişkileri

1) Yahudiler’in Tarihi Serüveni

2) Yahudilik ve İsrailiyat

3) Siyonizmin Düşünsel Temelleri

4) Osmanlı – Yahudi İlişkileri

5) İsrail’in Kuruluşu

6) İsrail ve Siyonizm

7) Anti-Semitizmin İdeolojik ve Sosyolojik Temelleri

8) Anglosakson Kültürü ve Yahudilik

9) İsrail Filistin İlişkileri

10) İbrani Edebiyatı



tugva.org
/tugvatr


