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H O Ş G E L D ĺ N ĺ Z !
Pittsburgh Tűrk Amerikan Derneği (PTAA) adına Pittsburgh`a Hoşgeldiniz diyor,
buradaki gűnlerinizin neşeli, sağlıklı ve űretken bir şekilde geçmesini diliyoruz.
Bizler PTAA űyesi olarak sizlerle tanışmaktan ve kalışınız sűresince size yardım
etmekten mutluluk duyacağız. Derneğimizin amaçları; Tűrkler ve Amerikalılar
arasındaki kűltűrel bağlar ile iletişimi gűçlendirmek için gerekli koşulları yaratmak;
Tűrk ve Tűrk Amerikan topluluğunu Pittsburgh ve çevresindeki kűltűrel etkinliklerde
temsil etmek; Tűrk aile ve öğrencilerine Pittsburgh ve çevresine alışmalarında
yardımcı olmak; Tűrkiye`deki kar amacı gűtmeyen kurum ve derneklere maddi
ve/veya teknik yardım sağlamak; ve yukarıdaki amaçlara ulaşabilmek için maddi
destek bulmaktır. Sizlere ulaşmak istememizin nedeni öncelikle sizlerin buradaki
Tűrk ve Tűrk Amerikan topluluğu ile tanışmanızı ve kaynaşmanızı sağlamaktır.
Pittsburgh bölgesi ABD`deki en bűyűk 10-15 metropolden bir tanesi olup en
yaşanabilir şehirler arasında gösterilmektedir. Özellikle kaliteli eğitim kurumları ve
hastaneleri ile bilinen bu şehir ayrıca ABD’nin endűsturiyel gelişiminde de tarihi
olarak önemli bir yere sahiptir. Birçok ırk ve milleti bir arada barındıran
Pittsburgh`luları canayakın ve içten bulacaksınız. Pittsburgh`un emniyetli ABD
şehirleri arasında olduğunu da gönűl rahatlılığı ile söyleyebiliriz. Bu yörede
1000`in űzerinde Tűrk ve Tűrk asıllı Amerikalı bulunduğu tahmin edilmektedir.
Zaman içinde bűyűklűgű artan topluluğumuzdaki lisans ve lisans űstű eğitim yapan
öğrencilerin çoğunluğu “UNIVERSITY OF PITTSBURGH" ve "CARNEGIE MELLON”
olmak űzere “ROBBERT MORRIS UNIVERSITY", "DUQUESNE UNIVERSITY" ve
"POINT PARK COLLEGE” a devam etmektedirler. Bu bölgede yaşayan Tűrkler
arasında eğitim, tıp, sanat, spor ve diğer iş alanlarında başarılı olmuş isimler
vardır.
PTAA’nın 100`un űzerinde űyesi olup geniş bir yelpaze oluşturacak değişik iş kolu
ve eğitim tecrubelerine sahiplerdir. Siz ve beraberinizdekileri aramızda görmekten
bűyűk kıvanç ve mutluluk duyacağız. Derneğimizin űyelik bilgilerini, çeşitli
etkinliklerimizi, ve bunlara nasıl katılabileceğinizi öğrenmenizin en kolay yolu kısa
zamanda http://www.ptaa.org adresindeki web sitemizi ziyaret etmeniz ile műmkűn
olacaktır.
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