YYGEM Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal YILDIZ’ın görev değişikliği nedeniyle yayımladığı mesaj:

Değerli çalışma arkadaşlarım,
2 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış
bulunmaktayım. Öncelikle beni bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza, görevim
süresince benden desteğini esirgemeyen sayın Bakanımıza ve Genel Müdürlüğümüz adına
attığım her adımda yanımda olan siz değerli çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ediyorum.
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünde görevde bulunduğum
yaklaşık on ay boyunca, el birliğiyle, hem Genel Müdürlüğümüz hem Bakanlığımız hem de
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışarak ülkemiz için faydalı işler yapmaya çalıştık.
Genel Müdürlüğümüzün çalışma alanına giren alanları daha verimli kılabilmek adına birçok
proje planladık; bir kısmını hayata geçirme fırsatı bulduk bir kısmının hazırlık aşamasını
tamamladık bir kısmı hâlihazırda devam ediyor. Genel müdürlüğümüzün önemli faaliyet
alanlarından olan YLSY Burs Programı kapsamında; öncelikle bursiyerlerimizin dilek, şikâyet,
öneri ve sorunlarını temel alarak özlük hakları ve eğitim şartlarını geliştirmek için yönetmelik
değişikliği yaptık ve öğrenim ücretlerini artırdık. Yine söz konusu programın uygulama
pratiklerini iyileştirmek adına TÜBİTAK destekli etki analizi projesi hazırladık. Kuruluşundan
itibaren ülkemizin en önemli nitelikli insan kaynağı yetiştirme projesi olan “1416 Sayılı
Kanun”un çıkışından günümüze kadar olan süreçteki gelişimini kitaplaştırarak; Millî Eğitim
Bakanlığının sağladığı burs imkânı ile yurt dışında yüksek öğrenim görmüş ve alanında
uzmanlaşarak hem ülkemizde hem de yurt dışında son derece önemli çalışmalara imza atmış,
kıvılcım olarak gidip alev olarak dönen bilim insanlarımızı anlatan bir belgeseli gözler önüne
sererek burs programının önemini görünür kılmaya çalıştık.
Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarının bir diğer önemli sacayağı olan yurt
dışındaki
eğitim-öğretim
kurumlarımız
ile
yurt
dışına
görevlendirdiğimiz
öğretmen/okutmanlarımızın iş ve işlemleriyle de ilgili somut ve nitelikli adımlar atmaya
çalıştık. Bakanlığımız adına yurt dışında görev yapan öğretmenlerimiz için hizmet içi eğitimler
düzenledik; yüz yüze eğitim için yaptığımız rutin işlemler (materyal hazırlama/temin etme,
öğretmen/okutman görevlendirme, uyum seminerleri vs.) dışında dünya eğitiminin evrildiği
uzaktan eğitim modeline ayak uydurabilme adına da öğretmen görevlendiremediğimiz ancak
yoğun talep aldığımız ülkelere dijital olarak Türkçe dersi vermek için ekip kurarak altyapı

oluşturmaya çalıştık. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri’nde pilot çevrimiçi Türkçe ve
Türk Kültürü Dersi uygulamasını başlattık. Bunlar dışında hem öğretmen/okutmanlarımız hem
de bursiyelerimize belirli periyotlarda ve çevrimiçi olarak seminerler ve konferanslar
düzenledik.
Çok değerli çalışma arkadaşlarım,
Yaklaşık on aylık görev sürecim boyunca sizin de büyük destek ve katkılarınızla hayata
geçirmeye çalıştığımız ve başlattığımız bütün projelerimizin bundan sonraki süreçte de devam
ettirilmesini umut ediyorum. Umarım ki, genel müdürlüğümüz merkezinde görev yapan bütün
değerli personelimiz ile yurt dışında ülkemizi layıkıyla temsil etmeye çalışan müşavir, ataşe,
öğretmen, okutman ve bursiyerlerimizle çalışmalarımızda ve kişisel iletişimlerimizde “bâki
kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” misali “memnuniyet” duygusu yaratabilmiş ve faydalı
olabilmişimdir. Kendi adıma memnuniyet duygusuyla görevimden ayrılıyor olduğumu
belirtmek istiyor ve sizlere bir kez daha gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.
“Her veda yeni başlangıçların şafağıdır” sözünden hareketle; yeni görevimde ülkemizi
daha ileriye taşıyabilmek ve geleceğimiz olan gençlerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmek
için atacağımız her adımda yolumuzun yeniden kesişeceğini umut ediyorum. Bundan sonraki
çalışma hayatının hepimize sağlık, mutluluk, başarı ve huzur getirmesi dileğiyle..
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