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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) tarafından Yeni Koronavirüs 

(Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında 
başlatılan “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği 
Programı” ile dünyanın dört bir yanında Türk 
vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK’lar 
aracılıyla salgına karşı çalışmalar sürüyor. Bu 
çerçevede yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları 
karşılanırken Türk STK’ları tarafından üretilen 
maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen bölgedeki 
hastanelere bağışlanıyor. Ramazan ayı içerisinde ise 
yaşlı bakım evleri ziyaret edilerek destek sağlanıyor. 
Bunun yanında ise sağlık çalışanlarına bir nebze olsa 
moral vermek için bölge hastaneleri ziyaret edilerek 
hediyeler takdim ediliyor.

Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde, YTB desteği 
ile İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli 

Camii öncülüğünde bölgedeki Türk sivil toplum 
kuruluşları Ludwigsburg Hastanesini ziyaret 
etti, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili 
çalışmalarından dolayı hediye takdim ederek 
teşekkürlerini sundu. Türk toplumunun hediyeleri 
için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı 
yayınlayan Ludwigsburg Hastanesi Müslümanların 
Ramazan ayını tebrik etti.

Almanya’nın Reutlingen kentinde de Reutlingen 
Türk Ocağı Derneği YTB desteği ile, Reutlingen 
Hastanesi ve çevredeki yaşlı bakım evlerini ziyaret 
ederek; sağlık çalışanları, yaşlılar ve hastalara 
çeşitli hediyeler sundu.  Sağlık çalışanlarına özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür eden dernek 
yöneticileri, kolonya ve gül dağıtarak hasta ve 
yaşlılara da moral oldu.

ALMANYA’DA TÜRK STK’LAR SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTA VE 
YAŞLILARA DESTEK OLUYOR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan “Diaspora Covid-19 
Destek ve İş Birliği Programı” ile dünyanın dört bir yanında, Türk vatandaşları ve STK’lar aracılıyla 

ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketleri ulaştırılıyor.



2

HOLLANDA’DA YAŞLI VE IHTIYAÇ 
SAHIPLERINE SICAK YEMEK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) tarafından dünya çapında 
başlatılan “Diaspora Covid-19 Destek ve İş 
Birliği Programı” ile yurt dışında yaşayan 

vatandaşlar ve Türk STK’lar aracılıyla ihtiyaç 
sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Sokağa 

çıkma yasağının yaşandığı ülkelerdeki 
yaşlıların yalnızlıkları paylaşılarak geliri 
düşük vatandaşlara destek sağlanıyor.

YTB’NIN TÜRKIYE STAJLARINA 
KATILAN GENÇLERDEN ÖRNEK 
DAVRANIŞ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), her yıl yurt dışındaki genç 

vatandaşların Türkiye’deki iş hayatını yakından 
tanımaları için Türkiye Stajları programı düzenliyor. 
Programa dünyanın dört bir yanından katılan 
gençler aralarındaki iletişimi arttırarak kariyer 
planlamalarına katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Türkiye Stajları 
sekizinci dönem programına Almanya’dan katılan 
gençler, kendi aralarında Hane-i Uhuvvet isimli 
bir dernek kurarak yaşadıkları ülkelerde gençlik 
faaliyetlerine başladı. Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
pandemisinin başlamasıyla birlikte dernek 
üyesi gençler salgınla mücadele kapsamında 
düzenledikleri kampanyalarla yardıma muhtaç 
insanlara yardım eli uzatıyor.

Türkiye’deki muhtaç aileleri de unutmayan 
Hane-i Uhuvvet Derneği, internet üzerinden 
topladıkları bağışlarla Ankara’da bulunan bazı 
bakkal ve marketlerin veresiye defterlerini satın 
alarak vatandaşların borçlarını kapattı. Borçlarının 
ödendiğini gören vatandaşlar ise zor günlerin 
yaşandığı bu süreçte bütçelerine büyük katkı 
sağlandığını kaydederek teşekkürlerini sundu.

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Amsterdam Eyüp 
Sultan Cami Derneği ile “Diaspora Covid-19 

Destek ve İş Birliği Programı” kapsamında yapılan 
çalışmalarla yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçları 
karşılandı. Bölgede yaşayan düşük gelirli ve 
yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara ise Ramazan ayı 
içerisinde sıcak yemek temin edildi. Salgından 
dolayı Türkiye’ye geri dönemeyen vatandaşlara da 
destek olunarak Ramazan ayı boyunca hazırlanan 
sıcak yemek paketleri ulaştırıldı. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Stajları 

sekizinci Dönem programına Almanya’dan 
katılan gençlerin kurduğu Hane-i Uhuvvet 

Derneği, internet üzerinden topladığı 
bağışlarla Ankara’da bulunan bazı bakkal ve 
marketlerin veresiye defterlerini satın aldı.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle, yeni tip 

koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok 
etkilenen ülkelerden biri olan ABD’de ihtiyaç 

sahiplerine gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

YTB’nin, “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği 
Programı” kapsamında New York ve New Jer-

sey eyaletlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar 
ulaştırıldı. Turkish American National Steering Com-
mittee (TASC) iş birliğiyle yüzlerce kişiye yardım eli-
ni uzatan YTB, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ve 
STK’lar aracılığıyla hastane, sağlık çalışanı ve ihtiyaç 
sahiplerine; maske ve kumanya yardımlarını rama-
zan boyunca sürdürdü.

Program kapsamında, dünyanın dört bir yanında 
Türk vatandaşları ve kurdukları STK’lar aracılıyla 
Covid-19 salgınına karşı dayanışma faaliyetleri 
sürüyor.

YTB’NIN DESTEĞIYLE 
ABD’DE IHTIYAÇ 
SAHIPLERINE YARDIM

YTB DESTEĞIYLE FRANSA’DA 
MASKE ATÖLYESI KURULDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) ve Fransa’nın Strazburg kentindeki Diya-

net İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Camii 
Derneği iş birliğinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadele kapsamında maske ve önlük 
atölyesi kuruldu. YTB’nin desteğiyle kurulan atölye-
de ilk etapta üretilen 2 bin maske ve 100 önlük; Türk 
vatandaşları, hastaneler, bakım evleri başta olmak 
üzere ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.  

YTB ve Fransa’nın Strazburg kentindeki 
DİTİB Yunus Emre Camii Derneği iş birliğinde, 

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 
maske ve önlük atölyesi kuruldu.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek 

ve İş Birliği Programı” ile yurt dışındaki Türk 
vatandaşları ve STK’ları tarafından yürütülen yardım 
kampanyaları destekliyor. 

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde 
yer alan Kirchheim unter Teck kentinde DİTİB Sultan 
Ahmet Camii Derneği öncülüğünde ihtiyaç sahipleri 
için örnek bir proje başlatıldı. Proje çerçevesinde 
caminin önüne ihtiyaç sahipleri için “Sadaka Dolabı” 
kuruldu. YTB kampanyaya destek vererek projeye 3 
ton gıda yardımında bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), Almanya’nın Baden-

Württemberg eyaletinde yer alan Kirchheim 
unter Teck kentinde Türk vatandaşlarının 

oluşturduğu “Sadaka Dolabı”na 3 tonluk gıda 
yardımı yaptı.

ALMANYA’DA TÜRK 
VATANDAŞLARININ 
OLUŞTURDUĞU “SADAKA 
DOLABI”NA YTB’DEN 3 
TONLUK GIDA DESTEĞI

INGILTERE’DE MUHTAÇLARIN 
YARDIMINA TÜRKLER YETIŞTI

Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen 
ülkelerden biri olan İngiltere’de ihtiyaç 

sahiplerine YTB desteğiyle gıda ve tıbbi hijyen 
malzemeleri temin edildi.

Avrupa’ daki Türk toplumu, sivil toplum kuruluşları 
aracılığıyla bulundukları ülkelerde yardıma muh-

taç olanlara destek oluyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın (YTB) desteği ile İngiltere’de Türk 
STK’lar aracılığıyla Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
pandemisinden dolayı evinden çıkamayan yaşlı 
vatandaşlara destek olunarak ihtiyaç sahibi ailelere 
yardımlarda bulunuluyor. Türk dernekleri tarafından 
kurulan atölyelerde üretilen maske ve önlükler 
vatandaşlara ulaştırılarak çevre hastane ve bakım 
evlerine bağışlanıyor.

Program çerçevesinde İngiltere Kıbrıs Türk 
Dernekleri Konseyi, Uluslararası Demokratlar Birliği 
(UID) UK ve İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve 
Kültür Derneği yardım faaliyetlerine başladı. Gıda ve 
hijyen malzemelerinden oluşan koliler Ramazan ayı 
boyunca evden çıkamayan yaşlı vatandaşlar başta 
olmak üzere yardıma muhtaç ailelere ulaştırıldı. 
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YTB Başkanı Eren konuşmasında Avrupa’daki Türklerin top-
lumsal dayanışma örneği göstererek bulundukları ülkeler-

de öncü çalışmalara imza attığını kaydetti. Ülkemizde öğrenim 
gören uluslararası öğrencilerin de Milli Dayanışma Kampanya-
sı’na karınca kararınca destek verdiklerini belirtti.

YTB’nin “Türkiye Mezunları” programının önemine de dik-
kat çeken Abdullah Eren, şu anda dünyanın 30 ülkesinde 30 
adet Türkiye Mezunu Derneği olduğunu ve bu derneklerin de 
kendi ülkelerinde COVID-19 ile mücadele kapsamında yardım 
kampanyaları başlattığını aktardı. Değerlendirmelerinde YT-
B’nin kuruluşunun 10. yılı olduğunu vurgulayan Abdullah Eren, 
geçtiğimiz günlerde Memleketim dergisinin yayın hayatına baş-
ladığını dile getirdi. 

Covid-19 ile mücadele sürecinde YTB’nin yaptığı faaliyetler hakkında katıldığı TV programlarında 
değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin COVID-19 İş Birliği ve Destek 

Programı’na dair bilgiler verdi.

YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN ‘’DIASPORA COVID-19 DESTEK 
VE IŞ BIRLIĞI PROGRAMI’’ KAPSAMINDA YTB´NIN YÜRÜTTÜĞÜ 
FAALIYETLER HAKKINDA BILGI VERDI

YTB’NIN DESTEĞIYLE ISVIÇRE’DE IHTIYAÇ SAHIPLERINE YARDIM
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve 

İsviçre’deki Türk STK’lar iş birliğinde, koronavirüs salgınıyla 
mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım 

ulaştırıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından 
salgınla mücadele çerçevesinde başlatılan “Diaspora Covid-19 

Destek ve İş Birliği Programı” kapsamında, Uluslararası Demokrat-
lar Birliği (UID) İsviçre Başkanlığıyla ortak çalışma yürütülerek ihti-
yaç sahipleri için; gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri 
dağıtıldı. 
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YTB’NIN DESTEĞIYLE ALMANYA’DA TIBBI MALZEME YARDIMI

YTB desteğiyle Almanya’daki Türk STK’lar tarafın-
dan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamın-

da üretilen tıbbi malzemeler, Uluslararası Demok-
ratlar Birliği (UID) Köln Bölge Başkanlığı tarafından, 
Hückelhoven Belediye Başkanı Bernd Jansen’e tes-
lim edildi. Avrupa Sivil İnisiyatif Derneği (ASİP) de 
Almanya’nın Kassel, Karlsruhe, Essen, Köln ve Man-
nheim şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda 
bulundu. Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 
koliler hazırlayan ASİP görevlileri de maske dağıtımı 
bölgede maske dağıtımı gerçekleştirdi.  Kirchheim 
unter Teck kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 
(DİTİB) Sultan Ahmet Derneği tarafından yürütülen 
yardımlaşma ve farkındalık kampanyası çerçevesin-
de, Covid-19 sürecinde özverili çalışmalarını devam 
ettiren Johanniter Esslingen ambulans ekibinde gö-
revli 30 ambulans çalışanına hediyeler verilerek Türk 

toplumu adına teşekkür sunuldu.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları 
ve STK’lar, YTB’nin desteğiyle pandeminin 
başlamasından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 
yardımda bulunmak için maske ve koruyucu önlük 
üretimi yapıyor. STK’ların bünyesinde kurdukları 
atölyelerde üretilen maske ve önlükler, bölgedeki 
sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlanırken 
dernek çalışanları da bakım evlerini ziyaret ediyor. 
Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler 
ve üretilen maskeler sunuluyor, salgından dolayı 
evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan yaşlılara 
da destek olunuyor. Ramazan ayıyla Türk STK’lar 
tarafından hazırlanan yardım kolileri, sığınmacılar, 
öğrenciler ve yardıma muhtaç ailelere dağıtılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle Almanya’daki Türk STK’lar 
tarafından üretilen tıbbi malzemeler, bölgelerdeki belediye ve sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.
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YTB’DEN ARNAVUTLUK’TA IHTIYAÇ SAHIPLERINE RAMAZAN YARDIMI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı 
dünya genelinde “Diaspora Covid-19 Destek 

ve İş Birliği Programı” ilan eden Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) salgının 

yoğun görüldüğü Avrupa ülkeleri ve ABD’nin yanı 
sıra; kardeş, akraba ve soydaş topraklarda da 
faaliyetlerine başladı. Türkiye’de burslu olarak eğitim 
alan mezunların oluşturdukları Türkiye Mezunları 
dernekleri, YTB desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım 
eli uzatıyor.

Arnavutluk’ta da Türkiye’de eğitim almış 
mezunların oluşturduğu Türkiye Mezunları Derneği 
(TÜMED), YTB desteğiyle yardıma muhtaç ailelere 
gıda paketleri dağıttı. Tereyağı, şeker, un, makarna, 
tuz, pirinç ve diğer gıda ürünlerinden oluşan 345 
gıda kolisi Arnavutluk’taki ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı. Arnavutluk’un ihtiyaç duyduğu her 
durumda Türkiye’nin yardım eli uzattığını aktaran 
TÜMED Başkanı Egert Haxhiu  YTB’ye desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Arnavutluk Türkiye Mezunları 
Derneği (TÜMED) tarafından Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda 

paketleri dağıtıldı. 
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2020 YTB TÜRKÇE ÖDÜLLERI YARIŞMASI

YTB Türkçe Ödülleri yarışması öykü, şiir, deneme 
ve kitap desteği olmak üzere dört ayrı kategori-

de düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici 
kurul oluşturulacak. Seçici kurulun esas alacağı de-
ğerlendirme kriterleri arasında; Türkçenin doğru ve 
etkili kullanımı, dil ve imla kuralları, özgünlük ile üs-
lup olacak.  Ayrıca yarışmada yer alacak eserin, Türk 
Diasporasında edebiyat üretimini artırması ve bu 
amaca yönelik yeni açılımlar kazandırması da değer-
lendirme açısından önem taşıyor. Öykü, şiir ve dene-
me kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik 
ödülü olarak 15 bin TL, ikincilik ödülü olarak 10 bin 
TL, üçüncülük ödülü olarak ise 7.500 TL verilecek. 
Ayrıca seçilecek olan bir esere 7.500 TL jüri özel ödü-
lü verilecek. Kitap desteği kategorisinde ise ilk 10’a 
giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 
bin TL’ye kadar destek sağlanacak.

Tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara 
YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilerek YTB Ya-
zarlık Akademisi Programına ücretsiz katılma imkânı 
sunulacak. 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Tarihleri: 25 Şubat 2020 - 31 Mayıs 2020

Teknik Değerlendirme:

1 Haziran - 15 Haziran 2020

Seçici Kurul Değerlendirmesi:

15 Haziran - 01 Ağustos 2020

Kazananların İlanı:

14 Ağustos 2020

Ödül Töreni: 

Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr’de ilan edile-
cektir.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların eser-
lerini istenilen belgelerle birlikte YTB tarafından ilan 
edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta 
yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) adresine iletme-
leri gerekiyor. Yarışmaya ilişkin başvuru formu ve 
şartname www.ytb.gov.tr adresinden indirilebilecek 
ve başvuru süreci dışında gönderilen eserler yarış-
maya kabul edilmeyecektir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
Türkçe yetkinlikleri ve ifade kabiliyetlerini artırmak ve Türk Diasporasına özgü edebiyat alanında 

yeni açılımları teşvik etmek amacıyla “YTB Türkçe Ödülleri” yarışması düzenliyor. Farklı alanlarda 
ilan edilen programla Türkçe’nin doğru, güzel ve yaygın olarak kullanılması hususunda bir 

farkındalık oluşması hedefleniyor.
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YTB COVID-19 SÜRECINDE 14 ÜLKEDE 
165 BIN 549 VATANDAŞA YARDIM ELI 
UZATTI

Covid-19 salgını sürecinde yurt dışındaki Türk va-
tandaşlarını yalnız bırakmayan YTB, yürüttüğü 

destek ve iş birliği programıyla dünyanın dört bir ya-
nında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. 

Bu bağlamda, gıda paketleri, kira, elektrik ve gaz 
faturaları desteği, hijyen ürünleri, maske ve koruyu-
cu ekipman üretimi ile eğitim ve medya içeriği oluş-
turma alanlarına kadar geniş yelpazede mali destek 
sağlayan YTB, bugüne kadar 14 ülkede toplam 165 
bin 549 vatandaşa yardımda bulundu.

Ayrıca, salgının ciddi boyutlara ulaştığı ülkelerde 
hijyen ürünlerine erişemeyen vatandaş ve kurumlar 
için maske ve önlük üretimlerini destekleyen YTB, 
sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ihtiyaç sa-
hiplerine gıda malzemelerinin ulaştırılmasını sağla-
dı.

63 proje desteklendi, 76 bin 600 maske üretildi

“Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Proje Prog-
ramı” ile 63 projeye destek sağlayan YTB, sağlık sis-
temlerinden dolayı temel hijyen malzemelerine dahi 
erişmekte zorluk çeken ülkelerin salgınla mücadele 
çalışmalarına da katkı sağladı.

YTB, kâr amacı gütmeksizin maske, sıvı geçirmez 
tulum, koruyucu yüz spreyi ve dezenfektan bağışı 
gerçekleştirerek bu süreçte 6 bin 150 önlük, eldiven 
ve 76 bin 600 maskenin üretilmesine ve ilgili ülkeler-

de sağlık kuruluşları ve ihtiyaç sahibi kişilere dağıtı-
mına destek sağladı.

24 bin 300 iftar yemeği verildi, 10 bin 47 koli 
gıda ve hijyen kolisi dağıtıldı

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü ülkelerde temel 
gıda malzemelerine ulaşamayanların ihtiyaçlarını 
karşılayan YTB, ramazan ayının gelmesiyle de iftar ve 
sahurlar için kumanyalar hazırlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk STK’lar 
aracılığıyla, 10 bin 47 gıda ve hijyen kolisi yardıma 
muhtaç ailelere teslim edilirken, 24 bin 300 iftar ve-
rildi.

Covid-19 salgını sürecinde yoğun mesai yapan 
sağlık çalışanları, polis ve itfaiye erlerini de unutma-
yan YTB, Türk STK’lar tarafından yapılan ziyaretleri 
destekleyerek, moral amaçlı hediyeler sunulmasını 
sağladı. 

Öte yandan, bakım evleri ve yalnız yaşayan yaşlı 
vatandaşlar ziyaret edildi ve bu ziyaretlerde 9 bin 107 
hediye takdim edildi.

Destek programı kapsamında ABD, İngiltere, Hol-
landa, Danimarka, İsveç, İsviçre, Avusturya, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Fransa, Belçika, İtal-
ya, Almanya, Avustralya ve Finlandiya’da yardım faa-
liyetleri gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), Covid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında, “Diaspora Covid-19 Destek ve İş 

Birliği Programı”yla 14 ülkede 165 bin 549 kişinin 
ihtiyaçlarını karşıladı.
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YTB’DEN “TÜRK DIASPORASI MEDYA ÖDÜLLERI” YARIŞMASI

Yarışma, Kısa Film, Senaryo, Dosya Haber, Yeni 
Medya ve Fotoğraf olmak üzere 5 farklı katego-

ride gerçekleştirilecek. Yarışmayla birlikte yeni yete-
nekler keşfedilerek diasporamızda medya sektörüne 
ilgi duyanlar tarafından üretilen özgün ve nitelikli 
eserler kamuoyuyla paylaşılacak. Yarışmaya yurtdı-
şında yaşayan ve bulunduğu ülkede en az 7 yıl süre 
ile ikamet etmiş olma şartına uyan; 18-45 yaş arası 
tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve mavi kart 
sahipleri başvurabilecek. 

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların, başvu-
rularını şartnamede detayları belirtilen belgeler ve 
imzalı şartname ile en geç 17 Ağustos 2020 tarihine 
kadar YTB Başvuru Sistemi “basvuru.ytb.gov.tr” ad-
resinden tamamlamaları gerekiyor. Yarışmada, her 
bir kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak 
ve yarışma sonunda tüm kategorilerde ilk 10’a giren 
toplam 50 adaya, detayları daha sonra www.ytb.gov.
tr web sitesi aracılığıyla bildirilecek olan Diaspora 
Medya Akademisi’ne ücretsiz katılım imkânı sağla-
nacak.

Yarışmada birincilik ödülü; kısa film kategorisi 
için 25 bin TL, senaryo için 15 bin TL, dosya haber, 
yeni medya ve fotoğraf kategorileri için ise 10 bin TL 
olarak belirlendi. İkincilik ödülü ise kısa film katego-
risi için 20 bin TL, senaryo için 10 bin TL, dosya haber, 
yeni medya ve fotoğraf kategorileri için ise 7 bin 500 
TL olacak. Yarışmada üçüncü olan adaylar; kısa film 
kategorisinde 15 bin TL, senaryo, dosya haber, yeni 
medya ve fotoğraf kategorilerinde 5 bin TL almaya 
hak kazanacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı 

(YTB), kuruluşunun 10’uncu 
yılında yurt dışındaki genç 

iletişimcilerimizi teşvik 
etmek ve çalışmalarına katkı 

sunmak amacıyla “Türk 
Diasporası Medya Ödülleri” 

yarışması düzenliyor.
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YTB 10 YAŞINDA

6 Nisan 2010’da kurulan YTB, yurt dışındaki vatan-
daşlara, soydaş ve akraba topluluklara ve Türki-

ye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik 
çalışmalarıyla, Türkiye’nin dünyaya uzanan gönül 
bağı oldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda, 
bir yandan yurt dışında yaşayan Türklerin kültür ve 
kimliklerinin korunup geliştirilmesine yönelik önem-
li faaliyetlere imza atarken, diğer yandan Türkiye’yi 
uluslararası öğrenciler için eğitim alanında bir cazibe 
merkezi haline getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Başkanlık, 
yurt dışında yaklaşık 6,5 milyon Türk’ün yaşadıkları 

ülkelerde fırsat eşitliğine sahip olmalarını, içinde bu-
lundukları toplumlara aktif, faydalı ve saygın katılım-
larını ve ana vatanlarıyla bağlarının kuvvetlenmesini 
hedefleyen faaliyetler yürütüyor.

YTB, 1960’lı yıllarda imzalanan iş gücü anlaşma-
ları çerçevesinde Avrupa ülkelerine yerleşen, bugün 
dördüncü nesline ulaşan ve Türk diasporasının bü-
yük bölümünü oluşturan Avrupa’daki vatandaşların, 
bulundukları ülkelerle ve Türkiye ile bağlarını güç-
lendirirken, eğitim, istihdam gibi alanlarda karşılaş-
tıkları her türlü sorunla ilgileniyor, ırkçılık, ayrımcılık 
ve İslam düşmanlığıyla da mücadele çalışmaları ger-
çekleştirmeye devam ediyor.

Yurt dışındaki vatandaşları ilgilendiren tüm ko-
nularda Türkiye’deki mevzuat ve süreçlerin iyileşti-
rilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürüten YTB, 
yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili yapılan hizmet ve 
faaliyetlerin mavi kart sahiplerini de kapsamasına 
yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Başkanlık, vatandaşların yurt dışında bulunduk-
ları yerden oy kullanabilmesi, yurt dışında yasayan 
çocuklara Türkçe ve Türk kültürünün öğretilmesi, 
gençlerin ana vatanlarını daha iyi tanıması ve Türkle-
rin başarılı rol modelleri olarak sosyal ve kültürel ha-
yata katkı sunabilmesi için çeşitli proje ve faaliyetleri 
hayata geçiriyor, sosyal yaşamı etkileyen alanlarda 
daha verimli ve kaliteli bir hayat için Türk diaspora-
sında aile ve bireylerin güçlendirilmesine odaklanı-
yor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kurulduğu günden itibaren yurt dışında 
yaşayan Türklerin kültür ve kimliklerinin korunup geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütüyor.
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Başkanlık, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan 
ve Türkiye ile tarihi, dini, siyasi, coğrafi ve kültürel 
bağları olan soydaş ve akraba topluluklara yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kardeş topluluklarda insan kaynağı yetiştirilme-
si, Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel mirası temsil 
eden fikri, edebi, felsefi, ilmi birikimin korunması ve 
geliştirilmesini hedefleyen YTB, bu amaçlara yönelik 
çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği 
yapıyor.

Ortak tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması, 
arşivlenmesi ve geliştirilmesi, sözlü tarih projelerinin 
yürütülmesi gibi konulara odaklanan YTB, bu kap-

samda “Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Progra-
mı” gibi programlar hayata geçiriyor.

YTB ayrıca, kardeş topluluklara yönelik, “Kültü-
rel İş Birliği Programı” ile gençlere yönelik kültürel 
eğitim ve gezi programları düzenliyor, toplulukların 
önemli eserlerini Türkçeye, önemli Türkçe eserlerin 
de ilgili toplulukların diline aktarılmasını sağlıyor.

Türkiye’deki eğitim öğretim kurumlarından burs-
lu olarak veya kendi imkanlarıyla eğitim alıp mezun 
olan uluslararası öğrencilerle irtibatı devam ettiren 
YTB, “Türkiye Mezunları Programı” ile dünyanın yak-
laşık 165 ülkesinde bulunan 150 bin mezuna yönelik 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, her yıl yak-
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laşık 7 bin 500 öğrenci mezun olurken, halihazırda 28 
ülkede 30 Türkiye Mezunları Derneği bulunuyor.

 “Diaspora İş Birliği Programı” ile görev alanına gi-
ren ülkelerdeki diaspora kurumlarıyla çeşitli alanlar-
da ortak çalışma ve iş birliği de yapan YTB, benzer şe-
kilde, “Dini Kurumlarla İşbirliği Programı” ile kardeş 
topluluklara ait dini müesseselerin kapasitelerinin 
geliştirilerek dini kimliğin korunması, din hizmetleri-
nin iyileştirilmesi ve Türkiye’deki muadil kurumlarla 
iş birliğinin tesis edilmesi için çalışıyor.

Sivil toplum kuruluşlarını ve medya örgütleri-
ni ortak meselelerde bir araya getirmek için kardeş 
topluluklara yönelik “Sivil Toplum ve İletişim Prog-
ramı”nı yürüten YTB, uluslararası öğrencilerle atölye 
çalışmaları yapılması ve ilgili ülkelerdeki muhatap 
kuruluşlarla burs iş birliği anlaşmaları yapılması gibi 
konuları içeren, “Eğitim İş Birliği ve Kapasite Geliştir-
me Programı”nı uyguluyor.

Türkiye’nin 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” ola-
rak başlattığı, 2012’den itibaren YTB koordinasyo-
nunda“Türkiye Bursları” olarak devam eden proje 
sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Tür-
kiye’de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek 
hem ülkesine hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi 
arasında dostluk köprüsü kuruyor.

Türkiye’de lisans, yüksek lisans, doktora ve bi-
limsel araştırma yapan yabancı öğrencilere verilen 
Türkiye Bursları kapsamında, öğrencilerin Türkçe 
öğrenimi, barınma ve beslenme ihtiyaçları, sağlık si-
gortaları, aylık cep harçlıkları ile Türkiye’ye ilk geliş 
ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş yol mas-
rafları karşılanıyor.

Uluslararası öğrencilerin, öğrenim gördükleri 
ülkelere ekonomik, akademik ve sosyal anlamda 
birçok açıdan katkı sunduğunu göz önünde bulun-

duran YTB’nin kapsamlı çalışmalarıyla Türkiye Burs-
lusu uluslararası öğrencilerin sayısı 17 bine ulaştı, 
Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı ise yaklaşık 
170 bini buldu. Türkiye, 2023 vizyonu çerçevesinde 
bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyor.

YTB ayrıca, uluslararası araştırmacı ve akade-
misyenlerin, kendi alanlarında Türkiye’deki öğretim 
üyeleriyle ortak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla 
süresi en fazla 12 ay olan “Araştırma Bursu” veriyor.

Öte yandan, sosyal bilimler alanında lisansüstü 
öğrenim görenlerin bilgi paylaşımında bulunabilece-
ği bir akademik ortamın tesis edilmesi amacıyla her 
yıl “Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi” 
düzenliyor.

“Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe 
İletişim Programı (KATİP)” ile yabancı uyruklu kamu 
görevlisi, araştırmacı ve akademisyenlere Türkçe öğ-
renmeleri için burs imkânı sağlıyor.

Uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kül-
türel donanımlarının güçlendirilmesi, Türk toplumu 
ve kültürüyle manevi bağlarının kuvvetlendirilmesi 
amacıyla başlatılan “Uluslararası Öğrenciler Akade-
misi”, öğrencilerin mezun olduktan sonra da Türkiye 
ile kalıcı ve sürdürülebilir ilişkilere sahip olmasını 
sağlıyor.



14

YTB DESTEĞIYLE ABD’DEKI TÜRK STK’LARDAN MÜSLÜMAN 
TOPLUMA RAMAZAN YARDIMI

YTB’nin başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve 
İş Birliği Programı” ile yurt dışındaki Türk vatan-

daşlarının kurduğu sivil toplum kuruluşları destekle-
nerek salgına karşı dünyanın dört bir yanında yardım 
faaliyetleri yürütülüyor. 

Program kapsamında ABD’de Türk Amerikan 
Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ile salgına karşı 
çalışmalar yürüten YTB, ABD’deki ihtiyaç sahiplerine 
yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda salgının başladığı 
günden itibaren ABD’de tespit edilen ailelere aylık 
destekler yapılıyor, maske ve hijyen malzemeleri 
sağlanıyor. Ramazan ayı vesilesiyle de ABD’deki Müs-
lüman toplulukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
yürütülerek iftar ve sahur için kumanyalar dağıtılıyor. 

YTB desteğiyle TASC organizasyonunda Türk 
STK’lar tarafından yürütülen çalışmalarla ABD’deki 
Müslüman topluluklar için gıda, hijyen malzemeleri 
ve sağlık ekipmanlarının desteğine başlandı. Muslim 
American Society, Islamic Circle of North America 
Headquarters, Muslim Ummah of North America ve 
Islamic Center of Passaic County Masjid dernekleri 
ihtiyaç sahiplerine 100’er kolilik gıda yardımı yaptı.

Turkish American Arts Society of New York Der-
neği de ramazan ayında salgından dolayı vakitlerini 
evde geçiren çocuklara Karagöz-Hacivat oyun setleri 
hazırladı. Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için 
hazırlanan oyun setleri gıda kolileri ile dağıtıldı. 

ABD’deki Türk sivil toplum kuruluşları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
desteğiyle yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen Müslümanlara Ramazan ayı için yardım ulaştırdı. 



15

MAYIS 2020 • SAYI: 05

YTB DESTEĞIYLE HOLLANDA’DA TÜRK STK’LAR ENGELLI 
VATANDAŞLARIN YÜZLERINI GÜLDÜRÜYOR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı’nın (YTB) 

başlattığı “Diaspora Covid-19 
Destek ve İş Birliği Programı” 
kapsamında Hollanda’da faaliyet 
gösteren Beyazay Derneği örnek 
bir çalışmaya imza attı. YTB des-
teğiyle engelli vatandaşları ziyaret 
eden dernek üyeleri, dağıttıkları 
gıda kolileri ve hediyelerle yüzleri 
güldürdü. Dernek aynı zamanda 
bölgedeki yardıma muhtaç ailele-

rin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hollanda Diyanet Vakfı’na bağ-
lı Amsterdam Hacı Bayram Osdorp 
Camisi YTB desteğiyle Hollanda’da 
yardım faaliyetleri yürüten der-
nekler arasında yer alıyor. Rama-
zan ayında Amsterdam ve çevre-
sinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 
yardımlar ulaştıran dernek üyeleri, 
bakım evlerindeki yaşlı vatandaş-
lara da moral ziyareti gerçekleşti-
rerek destek oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Hollanda’da Türk STK’lar engelli 
vatandaşlara gıda kolileri ve hediyeler dağıtarak yüzleri güldürüyor.
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ALMANYA’DA YAŞAYAN ANGELO YARDIMLARINDAN DOLAYI 
TÜRKIYE’YE TEŞEKKÜR ETTI

Yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) pandemisinin başla-

masının ardından Türkiye, pek 
çok ülkeye tıbbi malzemelerin ve 
koruyucu ekipmanların ağırlıklı 
bulunduğu yardım malzemeleri 
gönderdi. Sağlık alt yapılarının 
yetersiz olmasından dolayı sal-
gını daha çok hisseden Avrupa 
ülkelerinin koronavirüs ile mü-

cadele politikalarına da destek 
olan Türkiye, bu coğrafyadaki 
insani ihtiyaçlara da cevap verdi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından başlatılan “Diaspo-
ra Covid-19 İş Birliği ve Destek 
Programı” temel hijyen malze-
melerine dahi ulaşmakta zorluk 
çeken vatandaşlara destek olu-
narak insani yardım ulaştırıldı. 
Bu noktada YTB, yurt dışında 
yaşayan vatandaşlar ve onların 
kurmuş oldukları STK’lar ile sal-
gınla mücadele programları ge-
liştirerek sağlık kuruluşları, bele-
diyeler ve ihtiyaç sahibi ailelere 
yardımları iletti.

Programlar kapsamında ger-
çekleştirilen yardım faaliyetleri 
ise Alman halkı tarafından mem-
nuniyetle karşılandı.

YTB tarafından oluşturulan 
Diaspora Covid-19 İş Birliği ve 
Destek Programı çerçevesinde 
Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu 

derneğine sağlanan destek ile 
Köln ve çevresinde ücretsiz mas-
ke dağıtımına başlandı. Bölge 
halkı ise Türkiye’nin yardımla-
rını memnuniyetle karşılayarak 
teşekkür mesajları gönderdi. 
Köln’de yaşayan İtalyan asıllı An-
gelo yardımlar için bir teşekkür 
videosu paylaştı.

YTB ve Türkiye’ye dağıtılan 
maskeler için teşekkür eden An-
gelo, “Merhaba, benim adım An-
gelo, Köln’de yaşıyorum. Bizlere 
bu maskeleri dağıtan Türk Hü-
kümeti ve YTB’ye teşekkür edi-
yorum. Bizler burada, Avrupa’da 
yalnız değiliz. Sizler güçlü oldu-
ğunuzu, yardımsever olduğu-
nuzu, insani olduğunuzu, diğer 
insanları ve diğer dinden olan 
insanları düşündüğünüzü gös-
terdiniz. Diğer ulusları düşündü-
ğünüzü bir kez daha ispatladınız. 
Siz bizim için varsınız biz de sizin 
için. Hadi İtalya, Hadi Türkiye” 
diyerek Türkiye’ye teşekkürlerini 
sundu.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Angelo, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele 
kapsamında yapılan yardımlardan dolayı Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür etti.
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ALMANYA’DAKI SIĞINMACILARA YTB’DEN BAYRAM HEDIYESI

ALMANYA’DA YAŞAYAN 
GENÇLERDEN DEDELERINE BAYRAM 
HEDIYESI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
(YTB) yürüttüğü “Diaspora Covid-19 Destek ve İş Bir-

liği Programı” kapsamında Ruit, Nellingen, Denkendorf, 
Filderstat ve Ostfildern sığınmacı yurtlarında kalanlara, 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ostfildern 
Nuri Osmaniye Camisi yetkililerince hediyeleri teslim 
edildi.

300 sığınmacıya ulaştırılan hediye paketlerinde çe-
şitli kıyafetler, yiyecekler, maske ve dezenfektan ürünle-
ri yer aldı.

Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde Türk sivil 
toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüten 

gençlerin bir araya gelerek oluşturdukları plat-
form örnek davranışa imza attı. İşçi gücü anlaş-
maları çerçevesinde Almanya’ya giden birinci ne-
silden yaşlıları unutmayan gençler, koronavirüs 
salgını sürecinde hatırlarını sormak ve ihtiyaçla-
rını karşılamak için ziyaretler gerçekleştirdi.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla he-
diye takdim eden gençler, geçmişte Almanya’da 
yaptıkları çalışmalar için ilk nesil vatandaşlara 
teşekkür etti.  Karşılarında gençleri gören yaşlı 
vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Almanya’da 
ilk göç ettikleri günleri, yaptıkları dernek faali-
yetlerini ve cami inşaatlarındaki çalışmaları an-
latan nesil vatandaşlar gençlere dualar ederek 
çalışmalarında başarılar diledi. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) başlattığı 
“Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı” 
çerçevesinde gençlerin oluştuğu platforma des-
tek sağladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Almanya’nın Stuttgart kenti 
yakınlarındaki Ostfildern beldesinde yaşayan sığınmacılara bayram hediyesi verildi.

Almanya’da yaşayan gençler 
YTB’nin desteğiyle ülkeye 

ilk göç eden birinci nesilden 
dedelerini ziyaret ederek 

yaklaşan Ramazan Bayramı 
dolayısıyla hediyeler takdim 

etti. Ziyaretten dolayı 
duygu dolu anlar yaşayan ve 

gözyaşlarına hâkim olamayan 
ilk nesilden vatandaşlar 

hem gençlere dua etti hem 
de çalışmalarında başarılar 

diledi.
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YTB DÜNYANIN DÖRT BIR TARAFINDA ÖNEMLI 
DAYANIŞMA ÇALIŞMALARINA KATKI SUNDU

COVID19 sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde yurt 
dışında yaşayan vatandaşların, soydaş ve akraba 

topluluklar ile uluslararası öğrencilerin yanında ol-
duklarını kaydeden YTB Başkanı Abdullah Eren, “Yurt 
dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, 
gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mü-
barek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlu-
yor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum.” Dedi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) 
Abdullah Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. Yeni koronavirüs salgını sürecinde ve Rama-
zan ayı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla yurt 
dışındaki vatandaşlar ile soydaş ve akraba toplulukların 
yanında olmaya gayret ettiklerini kaydeden YTB Başka-
nı Eren, ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencileri 
de yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

YTB tarafından gerçekleştirilen ‘‘Covid-19 İş Birliği 
ve Destek Programı’’ ile 14 ülkede 63 projeyi destek-
leyerek 170 bin insana ulaştıklarının altını çizen Eren, 
“Covid-19 dolayısıyla bir nebze de olsa buruk karşıla-
mak zorunda kaldığımız On Bir Ayın Sultanı, mübarek 
Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmış olduk.  YTB olarak her 
zaman olduğu gibi; hem Ramazan-ı Şerif boyunca hem 
de Covid-19 sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret 
ettik. Gıda ve hijyen destek kolilerinin yanında STK’ları-
mıza sunduğumuz katkılarla üretilen 80 bin maske de 
en ihtiyaç anında güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz 
toplumsal dayanışmanın önemli çıktılarından oldu.” 
dedi.

Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafya-
larda da yüksek motivasyonla başarılı çalışmalar yap-
tıklarını ifade eden Eren, “Soydaş ve akraba coğrafyala-
rımızda yüksek bir motivasyon ve başarıyla çalışmalar 
gerçekleştirdik. 20 ülkede başta Türkiye Mezunu öğren-
cilerimiz olmak üzere çeşitli STK’larla iş birliği içerisin-
de ihtiyaç temin faaliyeti yürütürken; çevrimiçi prog-
ramlarımızla da soydaş ve akraba coğrafyalardan 500’ü 
aşkın gencimize çeşitli alanlarda eğitim imkânı sunduk. 
Ayrıca bu süreçte soydaş ve akraba topluluklarımıza yö-
nelik düzenlediğimiz 100’ü aşkın çevrimiçi bilgilendirici 
ve uyarıcı yayınla da dayanışma çalışmalarımızı dijital 
mecralarla da tahkim etmeye gayret ettik.” Diye konuş-
tu.

Salgın sürecinde ve Ramazan ayı boyunca ülkemiz-
de eğitim alan uluslararası öğrencileri yalnız bırakma-
dıklarını belirten Abdullah Eren, “Ülkelerinin bizlere 
emaneti olan uluslararası öğrencilerimizi bu süreçte 
yalnız bırakmadık. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanma-
sının yanında çevrimiçi programlarla da kendilerine 
katkı sunmaya gayret ettik.” Dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren mesajının sonunda: “İn-
şallah hep beraber Covid-19 pandemisini sağlıkla atla-
tacağız ve nice Ramazanlarda heyecanla bir araya ge-
leceğiz. Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli 
milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğren-
cilerimizin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten di-
leklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik 
diliyorum.” Dedi.

YTB BAŞKANI EREN: “GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ ORTAYA 
KOYDUK”
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YTB DIASPORA COVID-19 IŞ BIRLIĞI VE 
DESTEK PROGRAMI TAMAMLANDI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından Yeni Koronavirüs pandemisi ile 

mücadele sürecinde başlatılan Diaspora Covid-19 
Destek ve İş Birliği Programı tamamlandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, sivil toplum kuruluş-
larının desteklendiği program sayesinde 200 bin kişi-
ye yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürü-
tülen küresel mücadeleye katkıda bulunmak ama-
cıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve on-
ların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla iş 
birliği modelleri geliştirerek yürütülen gönüllü faali-
yetlere destek olmak üzere başlatılan YTB Diaspora 
Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı başvurularının 
sona erdiğini duyuran Eren, “Katkı sunduğumuz 70’e 

yakın projeyle yaklaşık 200 bin kalbe dokunduk” 
diye konuştu.

Pandemi süreciyle birlikte düzenlenen programa 
21 ülke ve 85 şehirden başvuru alındığını ifade eden 
Eren, başvurular arasından 70’e yakın projeye destek 
verildiğini söyledi.

Eren şöyle dedi: “Yurt dışındaki STK’larımızla 
iş birliği halinde yürütülen bu projeler sonucunda 
Türk vatandaşı, mavi kartlı ve yerel halktan yaklaşık 
200 bin kişiye çeşitli destekler sunulmuştur.  Salgın 
süresince bizlerle iş birliği içinde vatandaşlarımıza 
yardım elini uzatan STK’larımız ve Türk diasporası-
nın değerli mensuplarına teşekkür ediyor, yurt dı-
şında salgın nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

YTB BAŞKANI EREN: “200 
BİN KALBE DOKUNDUK”

ALMANYA’DA MÜLTECILERE BAYRAM IKRAMI

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın 

(YTB) yürüttüğü “Diaspora Co-
vid-19 Destek ve İş Birliği Prog-
ramı” çerçevesinde Denkendorf, 
Filderstat Ruit, Nellingen ve 
Ostfildern mülteci yurtlarında 

kalanlara, cami görevlilerince 
300 kilogram tatlı ve 1500 simit 
dağıtıldı.

Ostfildern DİTİB Nuri Osmani-
ye Camisi Dernek Başkanı Yaşar 
Genç, YTB desteğiyle sığınmacı 
aileleri sevindirmenin mutlulu-

ğunu yaşadıklarını ifade ederek, 
bu yardımda emeği geçenlere te-
şekkür etti.

Almanya’nın Stuttgart kentindeki Ostfildern beldesinde Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Nuri Osmaniye Camisi, yurtlarda 

kalan 300 mülteci aileye bayram tatlısı ve simit ikram etti.
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YTB’DEN AVUSTURYA’DAKI ÖĞRENCILERE BAYRAM HEDIYESI

Etkinliğe Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Cey-
hun, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya’nın yanı sıra 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) Başkanı Abdullah Eren, UİD Genel Başkanı Bü-
lent Bilgi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sıra-
kaya video konferans yoluyla katıldı.

Öğrenci ve katılımcıların Ramazan Bayramı’nı 
kutlayan YTB Başkanı Eren, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınında dünyanın içinden geçtiği zor 
döneme işaret ederek, YTB’nin bu süreçte yaptığı ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi.

Eren, bu zorlu süreçte yaşanan zorluklara rağ-
men olumlu adımların da atıldığını vurgulayarak, 
“Her şerde bir hayır vardır. Bu zaman diliminde hem 
Avusturya’daki Türk toplumu ve hem de sivil toplum 
kuruluşlarıyla (STK) daha yakın bir ilişki içinde olduk, 
kardeşliğimiz, muhabbetimiz arttı. Viyana’da sergile-
nen bu güzel örnekte olduğu gibi Türk toplumu, bi-

zim insanlarımız bu zor zamanda nasıl dayanışma 
içinde hareket edilmesi gerektiğini göstermiş oldu.” 
diye konuştu. Salgın sürecinde başta öğrenciler ol-
mak üzere Türk vatandaşlarını Avusturya’da yalnız 
bırakmayan Büyükelçi Ceyhun ve Başkonsolos Asip 
Kaya’ya teşekkür eden Eren, WEFA ve UID kuruluşla-
rının çalışmalarının önemine değindi.

Öğrencilere hijyen paketleri ve çeşitli hediyelerin 
yanı sıra 200 avro harçlık verildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yardım kuruluşu WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) 
tarafından organize edilen ve YTB öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ihtiyaç sahibi öğrencilere 

bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

YTB VE UID’DEN FRANSA’DAKI MÜLTECI KAMPINA YARDIM

Belçika-Fransa sınırında bulu-
nan Calais mülteci kampına 

YTB desteğiyle 3 bin bebek bezi, 
2 bin maske, bin dezenfektan, 
300 gıda kolisi, 200 çadır, 200 ya-
tak tulumu ile çocuk elbiseleri ve 

ayakkabı yardımında bulunuldu. 
Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki 
liman kenti Calais’de bulunan ve 
“Vahşi Orman” olarak adlandırılan 
mülteci kampı geçmişte Fransız po-
lisi tarafından yıkılmıştı. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası 
Demokratlar Birliği (UID), Fransa’daki Calais mülteci kampına gıda, 

maske ve dezenfektanlardan oluşan yardım kolileri dağıttı.
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YTB’DEN “MÜSLÜMAN DÜNYADA ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE” KITABI

Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde, 8 ülkeden 42 
araştırmacının katkılarıyla hazırlanan çalışma, 

Türkiye, İran, Mısır ve Hint Alt Kıtası ele alınan 4 cilt-
ten oluşuyor.

Her cildi 12 bölümden oluşan kitapların giriş bö-
lümlerinde, ilgili ülkedeki son dönem fikir hayatı ak-
tarılıyor. Kitaplara eklenen fikir hayatı kronolojisi ile 
son iki asırdaki ilmi, fikri, teknik gelişme ve olaylar 
sunuluyor.

Bölüm aralarında kısa biyografiler ve kurum ta-
nıtım yazılarının yer aldığı kitap seti ile, toplumların 
ortak tarihi, kültürü ve coğrafyası ile bugünkü fikri 
yapıları sistematik şekilde inceleniyor.

Söz konusu ülke ve bölgelerdeki çağdaş düşünce 
birikimini ele alan ve farklı ilgilere sahip kişilerin ra-

hatlıkla okuyup faydalanabileceği bir biçim  ve içe-
rikle hazırlanan dört ciltlik eser, ilmi, fikri ve teknik 
gelişmelerin hız kazandığı süreçte Müslüman top-
lumların düşünce birikiminin anlaşılması açısından 
önem taşıyor.

Çalışmanın, İngilizce çevirisinin de hazırlanarak 
okuyucuya sunulması planlanıyor.

YTB, kitap setinin, Türkiye’deki üniversite ve araş-
tırma merkezlerine ait kütüphanelerde en kısa süre-
de yer alması için çalışma yürütecek.

Ayrıca, Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce kita-
bının, haziran ayından itibaren Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 
(DÖSİMM) mağazalarında satışa sunulması planlanı-
yor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), Türkiye ile benzer tarihi 

ve kültürel dönüşüm süreçleri yaşayan 
toplumların entelektüel, felsefi ve siyasi 

birikiminin, ülkedeki ilmi eserler külliyatına 
eklenmesi amacıyla, “Müslüman Dünyada 

Çağdaş Düşünce” isimli bir kitap seti 
hazırladı.

TÜRKIYE BURSLARI MOBIL UYGULAMA ILE CEPTE
Türkiye Bursları mobil uygulaması hayata geçti. Türkiye Burs-

lusu öğrenciler cep telefonu üzerinden ulaşacakları uygulama 
sayesinde birçok işlemi kolayca yapabilecek ve güncel duyuruları 
takip edebilecekler.

Mobil Uygulamadan yapılabilecek işlemler nedir?

* Bursluluk işlemleri
* Banka
* Yurt Kayıt

* TÖMER
* Duyuru takipleri
* Talep iletme



MÜSLÜMAN DÜNYADA 
ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE

“Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce” adı ve Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteği ile 
çıkan çalışmada Müslüman dünyada son iki yüzyıldaki ilmi, 
fikri ve teknik gelişmeler zamansal bir kurgu ile ele alınıyor.

www.ytb.gov.tr                      /yurtdisiturkler


