
 

 
 
 

 
TURKISH FORUM YILIN ALANLARINDA EN BASARILI MESLEK 

INSANLARINI ONURLANDIRACAK 
 
 
Turkish Forum, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin, Türk asıllı 
Amerikalıların ve Amerikalı Türk dostlarının 1993 yılında temelini attığı ve şu 
anda dünyanın beş kıtasına dağılmış, birçok ülkede yerel çalışma grupları ile 
örgütlenmiş Türkiye dışında yaşayan Türk’lerin büyük bölümüne ulaşan gönüllü 
çalışan  bağımsız bir sivil toplum örgütüdür. Turkish Forum, kar amacı gütmeyen, 
döner sermayesi olmayan, kurulduğundan bu yana Türkiye ve Türk toplumunun 
hizmetinde olmuş, nice başarılı projelerin ve kampanyaların gerçekleşmesinde 
basrolü oynamış, moral ve heyecanı yüksek, toplumun maddi ve manevi desteği 
ile ayakta duran ABD’de kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tanınan bir 
organizasyondur. 
 
Turkish Forum’un misyonu Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya tanıtılmasında öncü 
rol oynamak olduğu kadar tarihe ışık tutmak ve kitleleri bilgilendirmektir. Turkish 
Forum dünyayı saran haber ağı ve pek çok ülkedeki alt örgütleri sayesinde, 
Türkiye ile ilgili haberlerden dünyaya dağılmış Türkler ve dostlarını haberdar 
edip, yerel yönetimlerde daha aktif hale gelmelerini amaçlar. Bulunduğu bölge ve 
ilgili konularda araştırmalar yaparak, fikirler geliştirir. Türk toplulukları arasındaki 
irtibatı ve iletişimi güçlendirerek farklı ülkelerde dağınık vaziyette bulunan 
Türk'lerin ve dostlarının örgütlenerek güçlenebilmesini hedefler. 
 
Bu misyonunuz çerçevesinde, Turkish Forum ve Dünya Turkleri Birligi olarak her 
yil kendi alanlarinda yaptiklari çalişmalarla, topluma katkilariyla, yapitlariyla ön 
plana cikan meslek insanlarinin saptanmasi ve Turkish Forum olarak 
hazirlayacagimiz sertifikalarla ödüllendirilmeleri amaciyla siz degerli Danisma 
Kurulumuzun onerecegi isimleri secici kurulumuz degerlendirecek ve kamuoyu ile 
paylasacaktir.  
 



 
Bu dogrultuda calismalari kolaylastirmak ve sizlere bir yol haritasi cizebilmek 
amaciyla Meslek gruplarini ve adaylarda aranacak ozellikleri belirledik.  
 
Basin/yayin 
 Arastirmaci / gazeteci yazar 
 
Politika 
 Siyasi yasama katki koyan kisiler arasindan ve mutlaka milletvekili olmasi 
gerekmez, bu alanda yaptigi calismalar, girisimleri ile on plana cikan kisiler 
 
Akademisyen / Bilim insani 
 Arastirmalariyla/ eserleriyle topluma katki koyanlar  
 
Yazar  
 Roman, siir , tiyatro yazari olabilir. Eserleriyle topluma mal olmus kisiler  
 
Isadamlari / iskadinlari 
 Basarilariyla is dunyasina katki koymus kisiler 
 
Spor 
 Sporun her hangi bir dalinda Turkiye’yi gururla temsil etmis sporcu 
  
Sanat / sanatci 
 Sahne sanatlari 
 Medya ve Gorsel sanatlar 
 
 
Degerli Danisma Kurulu Uyelerimiz,  Turkish Forum bir ailedir ve bu aileyi 
olusturan ve hergecen gun daha da guclenmesini saglayan siz Danisma Kurulu 
Uyelerimiz ile her yil yeni projeler ureterek Turk Dunyasina katki koyma gayreti 
icindedir. 2014 yilinin son aylarini yasadigimiz bu gunlerde yil icinde sesini farkli 
alanlarda duyurmus kisileri onurlandirmak ve seslerini daha da duyurmak bizim 
en buyuk hedefierimizden biri olmalidir.  
 
Sizden gelecek oneriler isigi altinda bu projeyi yasama gecirmek ve her yil 
tekrarlayarak “Geleneksel Turkish Forum Basarili Iş Insanlari”  adi altinda 
devamliligini saglamak birincil gorevlerimiz arasinda olacaktir. 
 
Bu dogrultuda asagida bulacaginiz tablolarda belirtilen bilgiler isiginda 
onerilerinizi bekliyor, saglikli, mutlu, huzurlu gunler ve iyi calismalar diliyoruz. 
 
Saygilarimizla, 
 
Dr. Kayaalp Buyukataman --Baskan 
Turkish Forum ve Dunya Turkleri Birligi  



 
TABLO 1. DEMOGRAFIK BILGI 

 
TABLO 2. ONERILEN KISI HAKKINDA  
 
ADI, SOYADI 
 

 

MESLEK GRUBU 
 

 

YAPTIGI 
CALISMALAR 
 

 

ONERI NEDENINIZ 
 
 

 

EKLEMEK 
ISTEDIGINIZ 
BILGILER 

 

 
 
NOT: Yukardaki bilgileri doldurduktan sonra yanitlarinizi  
           basari-‐odulleri@turkishforum.com.tr	  adresine	  gondermenizi	  rica	  ederiz.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dr.	  Kayaalp	  Buyukataman	  
 

ONEREN KISI:  
ADI, SOYADI 
 

 

MESLEK GRUBU 
 

 

YASADIGI 
BOLGE 

 

EGITIM DUZEYI 
 

 

ILGI ALANLARI 
 

 


