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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) Dışişleri Bakanlığının 07.02.2022 tarihli ve 33948973 sayılı yazısı.
b) Dışişleri Bakanlığının 03.02.2022 tarihli ve 33921290 sayılı yazısı.

 
Dışişleri Bakanlığımızdan alınan ilgide kayıtlı yazılar ile Yeniden Asya Girişimi kapsamında,

Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu
konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak
amacıyla Bakanlıkları Asya Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi
Başkanlığı işbirliğiyle üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı
eğitim programı düzenleneceği bilgisi iletilmektedir. 
 

Bahse konu programa ilişkin duyuru metni, afiş, dilekçe örneği, başvuru formu ve diğer belgeler
yazı ekinde paylaşılmaktadır.
 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 

 

Ek:
1 - Duyuru Metni (2 Sayfa)
2 - Afiş (1 Sayfa)
3 - Dilekçe Örneği (1 Sayfa)
4 - Başvuru Formu (1 Sayfa)
5 - Eğitim Programı (2 Sayfa)
6 - Açık Rıza Beyanı (1 Sayfa)
7 - Aydınlatma Metni (2 Sayfa)

 
Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Devlet Üniversitelerine
Tüm Vakıf Üniversitelerine

Dışişleri Bakanlığına
(Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü (Asya))

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59

Bilgi için:Elif HUNTÜRK
YAVUZ

Birim Sorumlusu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 80798681-B2ED-4B79-AA69-8287B2FCFB20 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Alkü Evrak Tarih ve Sayısı: 08.02.2022-55870
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DUYURU METNİ

Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı 

Dışişleri Bakanlığı, Yeniden Asya Girişimi kapsamında, Asya coğrafyasının jeo-stratejik ve jeo-
ekonomik açıdan artan önemi ışığında, genç kuşaklarda bu konuda farkındalık oluşturulmasına ve Asya 
konusunda insan kaynağı havuzu oluşumuna katkı sağlamak amacıyla, Dışişleri Bakanlığı ASYA Çok 
Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı işbirliğiyle üniversite 
son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenlemektedir.

Başvuru aşamasında sunulacak niyet mektuplarının incelenmesi temel alınarak azami 20-25 öğrenci 
programa kabul edilecektir. Eğitim programının bazı bölümleri İngilizce olarak düzenleneceğinden ve 
bir kısım eğitim materyali İngilizce olacağından katılımcı öğrencilerin iyi derecede İngilizce bilmeleri 
gerekmektedir. Asya dillerinden herhangi birini bilen veya öğrenmeye başlayan öğrenciler öncelikli 
olarak değerlendirilecektir.

Program kapsamında, Dışişleri Bakanlığı ilgili birimlerinden yöneticiler, Büyükelçilerimiz, Asya 
ülkelerinin ülkemizde mukim Büyükelçileri, bölgeye yönelik çalışma yapan akademisyen ve iş insanları 
katılımcı öğrencilere hitap edecektir. 

Programın altı hafta sürmesi ve haftada iki gün, 45-50 dakikalık ikişer ders şeklinde gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır. Dersler çevrimiçi düzenlenecektir ve devam mecburiyeti vardır.

Katılımcı öğrencilerden Yeniden Asya Girişiminin hedefleriyle uyumlu bir konuda proje hazırlamaları 
ve program bitiminde teslim etmeleri istenecektir. Seçilen projeler bilahare yayınlanabilecektir.

Çevrimiçi oturumlara katılan ve bitirme projelerini tamamlayan öğrenciler kapanış gününde (mümkün 
olması halinde Dışişleri Bakanlığında fiziki katılımla) sertifika almaya hak kazanacaktır. 

Sözkonusu sertifikalı eğitim programının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 Fakülte ve bölüm sınırlaması olmaksızın başvuru tarihi itibariyle, lisans eğitiminde dördüncü 

sınıfa başlamış veya yüksek lisans öğrencisi olmak 
 Başvuru tarihi itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına ve iyi düzeyde 

İngilizce bilgisine sahip olmak (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde okuyan 
öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate alınacaktır)

Başvuru Belgeleri 

 İmzalı dilekçe
 Fotoğraflı Başvuru Formu
 Öğrenci belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 İngilizce kaleme alınan niyet mektubu (en fazla 450 kelimeyle sınırlı olmak kaydıyla sizi 

sertifika programına başvurmaya yönelten nedenler, Asya çalışmalarına ilginiz ve varsa bu 
kapsamda geleceğe yönelik planlarınız, vs.)

 Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır.) 
 Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 İhtiyari Asya dillerinden birini bildiğine veya öğrenmeye başladığına ilişkin belge (Gidilen veya 

devam edilen kurstan temin edilecek belge kabul edilecektir.)
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Başvuru Yöntemi 

 Başvurular yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
 Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tek bir e-postada “Yeniden Asya Sertifikalı 

Eğitim Programı Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz 
olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.

 Eksik belge bulunan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir.

Önemli tarihler:

 Başvuruların kabulü: 7-17 Şubat 2022
 Başvuruların sonuçlandırılması ve duyurulması: 7 Mart 2022
 Ders tarihleri: 15 Mart- 22 Nisan 2022
 Projelerin son teslim tarihi: 29 Nisan 2022 
 Kapanış ve sertifika töreni: 10 Mayıs 2022 

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim? 

 Başvurular Dışişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını 
müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Sorumluluk reddi: 

İşbu Sertifikalı Eğitim Programı, Asya konularında uzmanlaşmış insan kaynağımızın genç kuşaklara 
bilgi ve tecrübe aktarımına ön ayak olma ve Yeniden Asya Girişimi hakkında genç kuşaklar açısından 
farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Program sonunda katılımcılara verilen sertifikalar, 
sertifika sahibinin Asya çalışmalarında yetkinliğini belgelemek amacıyla kullanılamaz. Katılımcılar 
tarafından hazırlanan bitirme projelerinde yer alan fikirler ile programa konuşmacı veya katılımcı olarak 
iştirak eden kişilerin görüş ve değerlendirmeleri hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığına atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı da değildir.

Saygıyla duyurulur.

e-posta: yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr

Ekler:

- Dilekçe.

- Başvuru formu.

- Aydınlatma metni.

- Açık Rıza beyanı.

- Eğitim programı.

mailto:yenidenasya.sertifika@mfa.gov.tr


YENİDEN ASYA 
SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 

Başvuruların kabulü: 7-17 Şubat 2022
Başvuruların sonuçlandırılması: 7 Mart 2022
Ders tarihleri: 15 Mart- 22 Nisan 2022
Projelerin son teslim tarihi: 29 Nisan 2022 
Kapanış ve sertifika töreni: 10 Mayıs 2022

Uygulama Ortakları 

DR. ALTAY ATLI
(BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
ASYA ÇALIŞMALARI MERKEZİ) 

Duyuru metni ve ayrıntılı bilgi için: www.mfa.gov.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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…/…/….

T.C.  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ASYA Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programına 
katılmak istiyorum. Ekli başvuru belgesinde beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu onaylar, 
yanlış beyanda bulunmam ve belgelerimde eksiklik olması durumunda programa kabul 
edilmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

Gereğini arzederim.

                                                                        İmza

                                                                        Ad-Soyad:
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YENİDEN ASYA SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

2022

BAŞVURU FORMU

I. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Doğum tarihi :
Doğum yeri :
İkamet adresi :

E-posta adresi :
Cep Tel. No. :
İş tecrübesi (varsa)
- Kurum : 
- Görev :
- Dönem :                                                     

II. EĞİTİM BİLGİLERİ

Mezun olunan/devam edilen okul (Başlangıç ve bitiş yılları belirtilmelidir)

Lise :
Lisans :
Yüksek Lisans :

Yabancı Dil Bilgisi (Başlangıç, Orta Derece, İyi Derece belirtilmelidir)

İngilizce :
Diğer diller : 

Akademik ilgi alanları :

Yayınlanmış makaleler (varsa) : 
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“YENİDEN ASYA” SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 
(14 Mart-22 Nisan 2022)

(Ders saatleri: ilk ders 17.00-17.50  *ikinci ders: 18:00-18.50)

1.Hafta (15-18 Mart 2022)

1. GÜN (15 Mart Salı)    

1.1 Neden Yeniden Asya? 
1.2 Türkiye’nin gençleri için Asya neden önemli? İmkanlar, fırsatlar… 

2. GÜN (18 Mart Cuma) 

2.1 Küresel ekonominin yeni çekim merkezi Asya 
2.2 Asya ile ilişkilerimizin tarihsel boyutu 

2. Hafta (22-25 Mart 2022)

3. GÜN (22 Mart Salı)

3.1 Kıdemli diplomat gözüyle Asya-Pasifik bölgesine bakış 
3.2 Kıdemli akademisyen gözüyle Asya-Pasifik bölgesine bakış 

4. GÜN (25 Mart Cuma)

4.1 Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki yumuşak güç politikaları 
4.2 Türkiye’nin ticaret hedeflerinde Asya-Pasifik bölgesinin yeri 
 

3. Hafta (29 Mart-1 Nisan 2022)

5. GÜN (29 Mart Salı)

5.1 Doğu Asya - I
5.2 Doğu Asya - II 

6. GÜN (1 Nisan Cuma)

6.1 İş dünyası bakış açısıyla Doğu Asya ile ekonomik ilişkilerimiz 
6.2 Doğu Asya atölye çalışması 
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4. Hafta (5-8 Nisan 2022)

7. GÜN (5 Nisan Salı)

7.1 Güneydoğu Asya ve ASEAN - I
7.2 Güneydoğu Asya ve ASEAN - II

8. GÜN (8 Nisan Cuma)

8.1 İş dünyası bakış açısıyla Güneydoğu Asya ile ekonomik ilişkilerimiz 
8.2 Güneydoğu Asya atölye çalışması 

5. Hafta (12-15 Nisan 2022)

9. GÜN (12 Nisan Salı)

9.1 Güney Asya - I
9.2 Güney Asya - II

10. GÜN (15 Nisan Cuma)

10.1 İş dünyası bakış açısıyla Güney Asya ile ekonomik ilişkilerimiz 
10.2 Güney Asya atölye çalışması 

6. Hafta (19-22 Nisan 2022)

11. GÜN (19 Nisan Salı)

11.1 Avrasya - I
11.2 Avrasya - II

12. GÜN (22 Nisan Cuma)

12.1 İş dünyası bakış açısıyla Avrasya ile ekonomik ilişkilerimiz 
12.2 Orta Asya atölye çalışması 



T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında T.C. Dışişleri 
Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri 
kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma 
yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı 
ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur. 

Kişisel verilerimin Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen istisna 
hükümleri uyarınca işleniyor olanları ve Kanun’un 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen 
istisna hükümleri uyarınca diğer kamu kurumlarına aktarılanları hariç olmak kaydıyla;

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, 
konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesini, belirtilen 
yerlere aktarılmasını bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası 
sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onay veriyorum.

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :
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T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu 
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 
hazırlanmıştır. 

Bakanlığımızca 15 Mart-22 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek “Yeniden Asya 
Sertifikalı Eğitim Programı ” kapsamında;

1. Ad-soyad, 
2. T.C. Kimlik numarası,
3. Doğum tarihi,
4. Doğum yeri,
5. İkamet adresi,
6. E-posta adresi,
7. Cep telefonu numarası, 
8. Çalışılan/Çalıştığı kurum, dönem ve görev,
9. Lise, lisans ve yüksek lisans eğitim bilgileri,
10. Yabancı dil bilgisi ve seviyesine ilişkin bilgiler,
11. Akademik ilgi alanları ile yayınlanmış makalelere ilişkin bilgiler,
12. Başvuru esnasında ilettiğiniz niyet mektubu,
13. Adli sicil belgesi,
eğitim faaliyetlerinin planlanabilmesi ve yürütülebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

Bu kişisel verileriniz, yukarıda 12. ve 13. sıralarda kayıtlı belgelerde yer alabilecek “özel 
nitelikli kişisel verileriniz” hariç, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 
“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi” hukuki sebebine dayalı olarak 
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenmektedir. Bu paragrafta atıf yapılan “özel nitelikli kişisel verileriniz” ise “açık 
rızanızın olması halinde” işlenebilecektir.

Bununla birlikte Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince; yukarıdaki kişisel 
bilgileriniz, eğitimin içeriğinin daha verimli hâle getirilebilmesi, başvurularınızın değerlendirilmesi ve 
eğitim programı kapsamında planlamaların yapılabilmesi amacıyla program kapsamında 
görevlendirilen eğitmenlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve programa yönelik hizmet temin 
edilebilecek kişi ve kuruluşlara “açık rızanızın olması hâlinde” aktarılabilecektir.

Kanun’un 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 8’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “açık 
rızanızın olması hâlinde” eğitim faaliyetlerimizin raporlanması ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla 
eğitim programı kapsamındaki faaliyetler esnasında fotoğraf ve video çekimleriniz yapılarak 
Bakanlığımızca işlenebilecek, söz konusu veriler matbaa veya baskı firmalarına ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına  aktarılabilecek ve sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza ait hesaplar ile 
Bakanlığımızın resmî internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın Dr. Sadık 
Ahmet Cad. No:8 Balgat Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
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Bu aydınlatma metnini okudum ve anladım.

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :


