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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı tarafından yurt dışındaki 

vatandaşlar için “Evde Kal, Hayatta Kal” sloganı ile 
bir video hazırlandı. Videoda yurt dışında yaşayan 
vatandaşların alacakları basit tedbirlerle yeni tip 
korona virüsten korunacaklarına dikkat çekilirken, 
yaşanılan ülkelerdeki resmi uyarılara riayet edilmesi 
gerektiği de kaydedildi. Vatandaşların salgın 
süresince uyması gereken kuralların aktarıldığı 
filmde, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 
alacakları basit tedbirlerle yeni koronavirüsten 

korunabilir. Öncelikle bulunduğumuz ülkelerde 
resmi uyarılara titizlikle riayet edelim. Zorunlu haller 
dışında lütfen evlerimizden çıkmayalım. Kalabalık 
ortamlardan kesinlikle uzak duralım. Özellikle ileri 
yaştaki vatandaşlarımızın evde kalması hayati önem 
taşıyor. Sosyal mesafeye ve tüm sağlık ve hijyen 
kurallarına lütfen dikkat edelim. Hasta yoğunluğu 
nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına 
gitmeyelim. Sağlığımız için sadece resmi açıklamaları 
takip edelim. Bizim için değerlisiniz. Evde kal, hayatta 
kal” ifadeleri kullanıldı.

YTB’DEN YURT DIŞINDAKI VATANDAŞLARA 
“LÜTFEN EVDE KALIN” ÇAĞRISI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni Korona virüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında yurt dışındaki vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirici bir 
video hazırladı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği belirtilen videoda, evde kalmanın 

önemine vurgu yapıldı.
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YTB’DEN DÜNYANIN DÖRT BIR YANINDA ÜNLÜ SANATÇILARIN 
EVINDEN CANLI MORAL KONSERLERI

Farklı ülkelerden ünlü müzisyenler, Yeni 
Koranavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinde 

kalan vatandaşlar için Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) YouTube kanalı 

üzerinden düzenlediği dijital konserler projesinde 

buluştu.

İnternet üzerinden canlı yayınlanan konserlerle 

koronavirüs salgını nedeniyle “Evde Kal” çağrısına 

uyarak dünya genelinde evlerinde vakit geçiren Türk 

vatandaşları ve kardeş topluluklar için müzik ziyafeti 

sunuluyor.

Almanya’da yaşayan genç yeteneklerden Mozart 

ödüllü Ali İnsan’la başlayan dijital etkinliğe sırasıyla, 

Hollanda’dan dünyaca ünlü piyanist Karsu Dönmez, 

‘Dombra’ müziğiyle tanınan Arslanbek Sultanbekov, 

dünyaca ünlü ilk Türk kadın Neyzen Burcu Karadağ, 

Moskova’da yaşayan ve uluslararası birincilikleri olan 

genç Türk piyanist Damla Koşar, Almanya’da doğup 

büyüyen ‘O Ses Türkiye’ yarışmacısı Mislina Yıldırım, 

Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, İ.Ü. Devlet 

Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Etnomüzikolog 

ve kemane sanatçısı Mehtap Demir, Irak Kerkük 

Türkmenlerinden Ahmet Tuzlu ve Ahmet Benne 
katıldı.

Sanatçıların tamamen gönüllü olarak sosyal 
sorumluluk çerçevesinde yer aldığı projede Tunuslu 
kanun sanatçısı Farah Farsi uzun yıllardır Atina’da 
yaşayan Fide Köksal, Azerbaycanlı ses sanatçısı 
Azerin, Uluslararası Caz Sanatçısı ve Flüt Solisti 
Mihriban Aviral, Türk Dünyası’nın gür sesi İrfan 
Gürdal da evlerinden canlı konser verdi.

Özellikle yurtdışındaki vatandaşlar için 
düzenlenen ve on binlerce kişinin canlı takip ettiği 
dijital konserler günlük olarak sürdürülecek.

Yurtdışındaki Türk sanatçıların yanı sıra kardeş 
coğrafyadan sanatçıların da yer aldığı dijital konserler 
“Dünyadaki Türkler Evinizde” ve “Gönlüm Eve Sığar” 
mottolarıyla düzenleniyor.

Karantina günlerinde evlerinde güzel zaman 
geçirmek isteyenler YTB’nin YouTube kanalı 
üzerinden canlı yayınlanan konserlere ücretsiz 
ulaşabiliyor.

İstanbul, Bakü, Moskova, Atina, Amsterdam, 
Tunus... Dünyanın dört bir yanında 

ünlü sanatçılar Koronavirüs dolayısıyla 
karantinada olup evinde kalanlara evlerinden 

dijital konserlerle moral veriyor.
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SINIRDA BEKLEYEN TIR ŞOFÖRLERINE YTB’DEN YARDIM
Avrupa’dan yurda giriş yapmak isteyen tırlar, ülkelerin aldıkları Yeni Koronavirüs (Covid-19) 

salgını tedbirleri nedeniyle sınır kapılarında kilometrelerce kuyruklar oluşturdu. Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği’nin yürüttüğü çalışma 

kapsamında sınır kapılarında saatlerce bekleyen tır şoförlerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri 
kapsamında Türkiye, sınır kapılarındaki yolcu 

giriş çıkışlarını geçici olarak durdurdu.  Sınır 
kapılarından sadece yük taşıyan ticari tırların giriş 
çıkışlarına izin veriliyor. Özellikle Avrupa’dan yurda 
giriş yapacak olan tırların ülkelerin aldığı sağlık 
tedbirlerinden dolayı sınır kapılarında bekletilmesi 
nedeniyle Bulgaristan sınırından Türkiye giriş 
yapmak isteyen tırlar kilometrelerce kuyruklar 
oluşturdu. Büyük çoğunluğunu Türk tırlarının 
oluşturduğu kuyruklarda şoförler saatlerde 
beklemek zorunda kalıyor.  Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), ve T.C. Sofya 
Büyükelçiliği işbirliğiyle sınırda bekleyen şoförlerin 
başta gıda malzemesi olmak üzere temel ihtiyaçları 
karşılanıyor.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı 
ilk günden beri dünyanın dört bir yanındaki 
Türk vatandaşlarını yalnız bırakmayan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 

sınır kapılarında da vatandaşlarına sahip çıkıyor. 
Özellikle Avrupa ülkelerinden yurda giriş yapacak 
olan Türk tır şoförleri, sağlık tedbirleri kapsamında 
sınır kaplarındaki kilometrelerce kuyruklar ve 
ülkelerdeki sokağı çıkma yasağından dolayı temel 
ihtiyaç malzemelerine dahi ulaşmakta zorlanıyor. 
Tır şoförlerinin mağduriyetine kayıtsız kalmayan 
YTB ve T.C. Sofya Büyükelçiliği işbirliğiyle başlatılan 
çalışma kapsamında sayıları 3 bini bulan tır 
şoförlerine temel gıda maddeleri başta olmak üzere 
temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardımlar yapılıyor. 
Yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden tır 
şoförleri çalışmada emeği geçenlere teşekkürlerini 
sundu.
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YTB’DEN YURT DIŞINDAKI VATANDAŞLARA MORAL DESTEĞI

YTB Başkanı Abdullah Eren, Los Angeles Başkonso-
losu Can Oğuz ile Türk Amerikan Yönlendirme Ko-

mitesi’nin (TASC) organize ettiği online konferansta, 
ABD’de yaşayan Türklerin sorularını yanıtladı. Eren, 
burada yaptığı konuşmada, yeni korona virüs (Co-
vid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların 
moral ve motivasyonunu yüksek tutacak dijital çalış-
malara ağırlık verdiklerini kaydetti.

Covid-19’un tüm dünyayı hazırlıksız yakaladığını be-
lirten Eren, “Covid-19 küresel bir krize dönüştü, tüm 
dünya bir mücadele içinde. Salgın kişisel, toplumsal 
alışkanlıklarımızı, rutinlerimizi bir anda alt üst etti” 
diye konuştu.

Eren, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyonluk bir 
Türk diasporası bulunduğunu ve YTB olarak buna 
yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgula-
yarak şöyle devam etti:  “Salgında yurt dışında yaşa-
yan Türklere yönelik birçok rutin projeyi askıya almak 
zorunda kaldık, bu süreçte moral ve motivasyonu 
artırmak için online etkinliklere ağırlık verdik. Dijital 
konserlerden, bilgilendirme toplantılarına, farklı coğ-
rafyalardan önde gelen kanaat önderleri ile yapılan 
programlardan, kitap okuma, film tanıtımı gibi dijital 
yayınlara ağırlık verdik. Bu süreçte vatandaşların ev-
lerinde kalmalarını temin etmek istedik.”

Salgının yaklaşık iki ay süreceğini tahmin ettiklerini 
belirten Eren, bu nedenle uzun vadeli projelerden 

ziyade Türk diasporasının salgını minimum zararla 
atlatmasına yönelik “Destek ve İşbirliği Programı” 
adlı bir çalışma yaptıklarına işaret etti. Eren, salgın 
sürecinden sonra bir müddet daha artçılarının de-
vam etmesini beklediklerini kaydederek, “Bundan 
tüm ülkeler siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak et-
kileneceği gibi bizim vatandaşlarımız da etkilenecek, 
bunun bilincindeyiz ve neler yapabiliriz, ona bakıyo-
ruz” diye konuştu.

ABD’de yaşayan Türk toplumuna da çağrıda bulunan 
Eren, “ABD’deki Türk toplumunun, sivil toplum örgüt-
lerinin, iş adamlarımızın kendi arasında bir dayanış-
ma gösterip oralarda ihtiyaç sahiplerine destek olma-
sı lazım” ifadelerini kullandı.

Eren, bu konuda Türk toplumunun örnek davranışlar 
sergilediğine işaret ederek şöyle devam etti: “Bu dö-
nemde Türklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
örneği göstererek içinde bulundukları ülkenin harcı 
olduklarını da görüyoruz. Restoranlarından sağlık 
çalışanlarına bedava yemek dağıtımından, yaşlılara 
yönelik yardım ulaştıranlara kadar güzel örnekler ser-
giliyorlar.”

Eren, ABD’de Türklerin çok geniş bir coğrafyaya dağıl-
masından dolayı zorluklar yaşadıklarını da ekleyerek, 
bununla ilgili büyükelçilik ve konsolosluk yetkilileri 
ile sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirecek çalış-
malar yaptıklarını kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yeni korona virüs (Covid-19) 
salgınından dolayı yurt dışında yaşayan vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak için 

online etkinliklere ağırlık verdiklerine dikkat çekerek, “Tüm dünya bir mücadele içinde. Kişisel, 
toplumsal alışkanlıklarımız, rutinlerimiz bir anda alt üst oldu. Online etkinliklerimizle bu süreçte 

vatandaşların evlerinde kalmalarını temin etmek istedik” dedi.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) yeni koronavirüs 
(Covid-19) pandemisinden dolayı 

vakitlerini evde geçiren yurt dışındaki 
genç vatandaşlar için “Online Kişisel 

Gelişim Akademisi” başlatıyor. 
Dünyanın dört bir yanındaki gençlere 
açık olan programa son başvuru tarihi 

15 Nisan 2020 olarak belirlendi.

Yurt dışında yaşayan gençlerin sosyal, kültürel ve akademik ha-
yatlarına katkı sunmak üzere birçok faaliyet yürüten Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni koronavirüs 
(Covid-19) pandemisinden dolayı vakitlerini evde geçiren gençler 
için “Online Kişisel Gelişim Akademisi” başlatıyor. Yurt dışında ya-
şayan gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilmelerini sağlamak 
üzere düzenlenen programla aynı zamanda sosyal ve profesyonel 
hayattaki başarıların desteklenmesi hedefleniyor. Program farklı 
ülkelerden gençlerin katılımıyla 18-21 Nisan 2020 tarihleri arasın-
da 4 günlük online olarak gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanındaki genç vatandaşlara açık olan progra-
ma başvurular 15 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Baş-
vuru sonuçlarına ilişkin bildirimler en geç 17 Nisan 2020 tarihine 
kadar katılımcıların e-posta adreslerine iletilecek. Ayrıca progra-
ma ilişkin bilgiler YTB sosyal medya hesapları ve www.ytb.gov.
tr’de de ilan edilecek. 

YTB’DEN ‘ONLINE KIŞISEL GELIŞIM AKADEMISI’
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), Yeni Koronavirüs (Covid-19) 

pandemisinden dolayı vakitlerini evde geçiren 
yurt dışındaki genç vatandaşlar için “Evde Kal, 
Eğitimle Kal” mottosuyla düzenlediği online eğitim 
programlarına devam ediyor; medya sektörüne 
ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen 
yurt dışındaki gençlere yönelik “YTB Online Medya 
Akademisi” düzenliyor. Medya alanında çalışmak 
isteyen gençlerin kariyerlerine katkı sunacak olan 
programın, gençlerin medya aracılığıyla kendilerini 
ifade etme potansiyellerini geliştirmesi hedefleniyor. 
YTB Online Medya Akademisi programı, medyayı etik 
ve temiz içerikle kullanma yollarını da geliştirmeyi 
hedefliyor.

Dünyanın dört bir tarafındaki gençlerin 
başvurusuna açık olan program 19-23 Nisan 2020 
tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. 
“Medya Okur Yazarlığı”, “Yeni Medya Uygulamaları”, 
“Dijital Çağda Gazetecilik” gibi konuların aktarılacağı 
derslerde geleneksel ve yeni medya kullanımına 
yönelik teorik ve uygulamalı içerikler yer alacak.

Eğitime katılmak isteyen adayların en geç 17 
Nisan 2020 tarihine kadar istenilen bilgi ve belgeleri 
“dma@ytb.gov.tr” e-posta adresine iletmeleri 
gerekiyor. Başvuru sonuçlarına ilişkin bildirimler ise 

en geç 18 Nisan 2020 tarihine kadar katılımcıların 
e-posta adreslerine gönderilecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, mavi 
kartlılar ve çiftte vatandaşlıların faydalanabileceği 
programa başvurmak için 01 Ocak 1990 ve 01 Ocak 
2002 tarihleri arasında doğmuş olmak gerekiyor.

Akademiye kabul edilecek adayların aşağıdaki 
ülkelerden birinde ikamet ediyor olması da başvuru 
şartları arasında yer alıyor:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, 
Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, 
Norveç, İtalya.

Programa başvuru yapacak adaylardan ayrıntılı 
özgeçmiş, programa neden katılmak istediklerini 
anlatan bir niyet mektubu ve bir adet vesikalık 
fotoğraf isteniyor. Adayların istenilen belgeler 
ile birlikte www.ytb.gov.tr adresinin duyurular 
kısmında yer alan “YTB Online Medya Akademisi” 
sekmesindeki başvuru formunu eksizsiz doldurarak 
“dma@ytb.gov.tr” e-posta adresine göndermeleri 
gerekiyor.

Adaylar YTB Online Medya Akademisi ve 
başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye Online 
Medya Akademisi adresi üzerinde ulaşabilir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan genç gazeteci 
adaylarının eğitimlerine katkı sunmak ve medya sektörüne ilgi duyan gençleri desteklemek 
amacıyla “YTB Online Medya Akademisi” programı düzenliyor. Dünyanın dört bir yanındaki 

gençlere açık olan programa son başvuru tarihi 17 Nisan 2020 olarak belirlendi.

YTB’DEN YURT DIŞINDAKI GENÇ GAZETECI ADAYLARINA ONLINE 
EĞITIM PROGRAMI
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşan genç 

vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden 
desteklenmelerine yönelik hazırladığı programlara 
devam ediyor. YTB, diasporada yaşayan çocukların 
Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmelerine katkı 
sunarken aynı zamanda yüksek lisans ve doktora 
yapan vatandaşlara burs sağlayarak destekliyor. 
YTB’nin bu kapsamda başlattığı “Yurtdışı Vatandaşlar 
Tez Araştırma Bursu Programı” ve “Yurt Dışındaki 
Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans 
Programları”na başvurular 15 Nisan - 15 Haziran 
2020 tarihleri arasında alınıyor.

YTB, yurt dışında yaşayan minik vatandaşlara 
Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticilerin 
yetiştirilmesi için başlattığı “Yurt Dışındaki Türk 
Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans 

Programları”nı bu yıl da ilan ediyor. Programla 
birlikte Türkçe öğretimine yönelik alınacak akademik 
eğitimin ve staj çalışmalarının ardından mezun 
olan adaylar geldikleri ülkelere dönerek Türkçe 
öğretimine katkı sunacak.

Programa, yurt dışında oturum hakkına sahip 
olan 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşı, 
mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. 
Programa kabul edilen adayların, Türkiye’de 
belirtilen üniversitede iki yarıyıl eğitim almalarının 
ardındankendi ülkesinde bir eğitim kurumunda 
tamamlayacağı staj ve tez dönemini kapsayacak 
dört yarıyıldan sonra eğitimleri tamamlanıyor.

Adayların Türkiye’deki eğitimleri, YTB 
ile üniversiteler arasında yapılan protokoller 
kapsamında; Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara 
Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul 
Yıldız Teknik Üniversitesi gibi köklü ve yenilikçi 
üniversitelerde veriliyor. Programa kabul edilen 
öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından 
karşılanacak olup adaylara aylık 1500 TL burs ve 
gerekli olması halinde barınma desteği sunulacak.

Program hakkında başvuru ve ayrıntılı bilgiler 
https://www.ytb.gov.tr/turkceylp/ adresinde yer 
alıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına 
Türkçeyi öğretecek eğiticiler yetiştirmek ve yüksek lisans ve doktora yapan vatandaşları 

desteklemek amacıyla iki ayrı burs programı ilan etti.

YTB, TÜRKÇE ÖĞRETICILERI YETIŞTIRIYOR, TEZ VE 
ARAŞTIRMALARI DESTEKLIYOR
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YTB, YURT DIŞINDA KORONAVIRÜS KARANTINASINDAKI 
VATANDAŞLARINI YALNIZ BIRAKMIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB, yurt dışın-
da yaşayan Türk vatandaşlarına bir yandan Co-

vid-19 salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde ev-
lerinden çıkmamaları yönünde çağrıda bulunurken, 
diğer yandan vatandaşların karşılaştığı sorunların 
çözümüne yönelik adımlar atıyor ve karantina süre-
cinde moral vermek üzere internet üzerinden çeşitli 
programlar düzenliyor.

YTB’nin bu kapsamda attığı ilk adımlardan 
biri, vatandaşların virüsten korunmak için hangi 
tedbirleri alacağına ilişkin bilgi içeren bir duyuru 
oldu. YTB, sosyal medya hesapları üzerinden 
yurt dışındaki vatandaşlara yönelik “Lütfen evde 
kalalım! Bizim için değerlisiniz.” sloganıyla paylaştığı 
duyuruda, vatandaşlarını bulundukları ülkelerde 
kalabalık ortamlardan uzak durmaya ve resmi 
uyarıları dikkate almaya çağırdı ayrıca (Covid-19) 
salgınına karşı “Evde Kal, Hayatta Kal” temasıyla 
bir kamu spotu hazırladı. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nun (RTÜK) tavsiye kararı doğrultusunda, 
RTÜK’ün internet sitesinden de yayımlanan kamu 
spotu, televizyon kuruluşları aracılığıyla dünyanın 
dört bir yanındaki Türk vatandaşlarını evlerinde 
kalmaları için uyarmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler 
kapsamında uyarıcı ve bilgilendirici görseller 

hazırlayan YTB, bu içerikleri sosyal medya üzerinden 
Türkçe ile İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca 
olarak dört farklı dilde yayımladı.

Türkiye Bursları ile Türkiye’de öğrenim gören 
öğrencilerle hazırlanan “En Güzeli Gönül Selamı” 
videosu ile sosyal mesafeye dikkat çeken YTB, 
Türkleri bulundukları ülkede alınan kısıtlama 
kararlarına ilişkin bilgilendiriyor, ilgili ülkelerde 
alınan kararlar doğrultusunda açıklanan bireysel 
ve ticari desteklere yönelik, her ülke için yaklaşık 15 
dakikalık bilgilendirme videoları yayımlıyor.

Yurt dışındaki çocukların evde sıkılmamaları 
için, “YTB Çocuk” internet sitesi üzerinden masal, 
oyun ve eğlenceli öğretici içerikler sunan kurum, 
internet sitesi ve YouTube kanalı aracılığıyla, 
yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların göç 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında sokağa çıkma yasağı ve karantina uygulanan ülkelerdeki Türk vatandaşlarına internet 

üzerinden düzenlediği canlı konser, eğitim programları ve ünlülerin yer aldığı moral videolarıyla 
“evde kal” mesajı vermeye devam ediyor.



9

NISAN 2020 • SAYI: 04

hatıralarını içeren Sandıktaki Fotoğraflar Göç 
Sergisi’ni de sanal ortamda ziyarete açtı.

Eve kapanan vatandaşlara moral konserleri
YTB Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma 

yasağı ilan edilen ülkelerdeki vatandaşların moral 
bulması için “Dünyadaki Türkler Evinizde” sloganıyla 
internet üzerinden canlı müzik dinletisi programları 
düzenliyor.

Bu kapsamda ilk konser, Almanya’da yaşayan 
genç yeteneklerden Mozart ödüllü Ali İnsan’la 17 
Mart’ta başladı.

Dijital konserler etkinliğine 19 Mart’ta dünyaca 
ünlü piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu Dönmez 
Hollanda’dan katıldı. YTB’nin YouTube kanalı 
üzerinden canlı yayımlanan 45 dakikalık konseri 30 
bini aşkın kişi izledi.

Dijital konser verenler arasında “Dombra” 
müziğiyle ünlenen Nogay Türk’ü Arslanbek 
Sultanbekov, dünyaca ünlü ilk Türk kadın neyzen 
Burcu Karadağ, O Ses Türkiye Yarışmacısı Melisa 
Yıldırım, Lübnanlı piyanist Maan Hamadeh, Irak 
Türkmenlerinden TRT sanatçıları Ahmet Tuzlu ve 
Ahmet Benle, etnomüzikolog ve kemane sanatçısı 
Mehtap Demir, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin 
de yer aldı.

Bu kapsamda bugüne kadar 17 konser 
düzenlendi. Kardeş ve soydaş akraba topluluklardan 
birçok sanatçının yer alacağı etkinlikler, canlı olarak 

“YTB Youtube” linkinde vatandaşların beğenisine 
sunuluyor. Kaçıranlar için ise konserler YTB’nin 
YouTube kanalında erişime açık.

Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği 
Programı

YTB, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) ihtiyaç sahiplerine 
yönelik yardım faaliyetlerini desteklemek amacıyla, 
“Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı”nı 
hayata geçirdi.

Bu kapsamda, Başkanlık tarafından yurt 
dışında yaşayan Türk vatandaşları ve kurdukları 
STK’lararacılığıyla “salgınla mücadele iş birliği 
modelleri” geliştiril Mesi ve Türk vatandaşlarının 
salgına karşı ülkelerinde yürüttüğü gönüllü faaliyet 
ve kampanyalara katkı sağlanması hedefleniyor.

Desteklenecek çalışmalar arasında, temininde 
zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu 
yüz siperi ve dezenfektan gibi sağlık ve hijyen 
ürünlerinin, kar amacı güdülmeksizin üretimi ve 
dağıtımına ilişkin gönüllü faaliyetler yer alıyor.

İş birliği programı, Covid-19’a karşı yürütülecek 
kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve 
montaj desteğinin yanı sıra salgınla mücadeleye 
ilişkin yeni fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesini 
kapsıyor.
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YTB BAŞKANI EREN, KUZEY MAKEDONYALI ÖĞRENCILERE ONLINE 
KONFERANS VERDI

YTB destekleriyle Balkan ülkelerinde düzenlenen 
“Balkan Gençlik Okulu” projesi kapsamında Üs-

küp merkezli Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği 
tarafından gerçekleştirilen KGO projesi kapsamında 
online olarak düzenlenen konferansa YTB Başkanı 
Eren’in yanı sıra, lise ve üniversite öğrencileri, Make-
donya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİ-
TEB) Genel Başkanı ve Köprü Derneği Başkanı Hüs-
rev Emin, YTB Balkanlar Koordinatörü Nedim Aslan, 
TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Köprü Der-
neği Başkanvekili ve KGO Proje Koordinatörü Meh-
med Arif katıldı.

Eren, “Covid-19 Salgınının Dünyadaki 
Yansımaları ve Türkiye’nin İnsani Yardım Çalışmaları” 
konulu online konferansta yaptığı konuşmada, 
yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir salgın 
olması hasebiyle dünyanın hemen hemen tüm 
ülkelerdeki insanları etkilediğini, birçok alışkanlığın 
değiştiğini ve online toplantılara ağırlık verildiğini 
söyledi.

YTB’nin 10. yılını kutladığını ve bu 10 yıllık 
zaman zarfında Balkan coğrafyasına ayrı bir önem 
verdiklerini vurgulayan Eren, Balkan ülkelerindeki 
gençlerin Türkiye’deki gençlerle ve kendi aralarında 
iletişimi artırmaları gerektiğine dikkat çekti. Eren, 
“Balkan ülkelerinde gençlerle iletişimin ve ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelikprogramlar yapmaya gayret 
ettik.” dedi.

Balkan Gençlik Okulu’ndan beklentisinin, 
gönül kardeşliğini somut iş birliklerine çevirmek 
ve düşünce iklimini, zihin dünyalarını birbirine 
yaklaştırmak olduğunu kaydeden Eren, “Öncelikle 
Balkan ülkelerinin gençlerinin kendi arasında 
kuracağı iş birlikleri çok önemli. Zira biz köklü bir 

geçmişi paylaşıyoruz. Sizlerin dedeleri, büyükleri; 
bizlerin dedeleri, ecdadı geçmişte de kardeşti. 
Dolayısıyla bugün bizlerin kardeş olmaması için 
hiçbir sebep yok.” diye konuştu.

Balkan coğrafyasından öğrencilerin YTB 
tarafından burslandırıldığını dile getiren Eren, 
Türkiye’nin Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği 
Covid-19 yardımlarından büyük memnuniyet 
duyduklarını belirtti. Eren, “Korona süreciyle alakalı 
inşallah dost ve kardeş Kuzey Makedonya’nın yanında 
olmaya devam edeceğiz, . Şu an istikrara kavuşmaya 
çalışan bir ülke olanKuzey Makedonya’daki 
insanların şunu her zaman bilmesi lazım: AB süreci 
ayrı NATO süreci ayrı, bunlar da kıymetli ama 
Türkiye’nin Balkanlar ve Kuzey Makedonya için 
önemi her zaman daha fazladır.” ifadelerini kullandı.

YTB’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Eren, 
YTB’nin Türk diasporasıyla ilgilenen, soydaşlarla 
bağını kuvvetlendirmeye gayret gösteren ve 
öğrenci burslandıran bir kurum olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin uzun yıllardır insan odaklı bir politika 
izlediğinin altını çizerek, dünya ülkelerinde bundan 
sonra muhasebe ve özeleştiri dönemlerinin 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, “Köprü Gençlik Okulu 2020” Projesi 
kapsamında Kuzey Makedonyalı lise ve üniversite öğrencilerine online konferans verdi.
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görüleceğini ifade etti.
Köprü Derneği Başkanı Emin ise YTB destekleriyle 

düzenledikleri KGO programı kapsamında, 
geçen haftaki açılışın ardından ikinci faaliyetini 
gerçekleştirdiklerini anlattı. Covid-19 salgını 
nedeniyle konferansları online olarak tasarladıklarını 
ve haftada bir devam edeceğini aktaran Emin, 
“İnşallah şartlar biraz rahatladığında, Covid-19 ile 
mücadelede belli bir noktaya gelindiğinde geçen 
sene planladığımız şekilde Balkan Gençlik Okulu 
projesi kapsamında Köprü Derneğinin düzenlediği 
KGO çalışmasını tamamlayacağız.” şeklinde konuştu.

Emin, YTB olarak bölgede, Balkanlarda ve 
özellikle Kuzey Makedonya Türklerine yönelik 
çalışmalarından dolayı YTB Başkanı Eren’e 

teşekkürlerini iletti.
Kendi kişisel becerilerini geliştirmek, farklı 

deneyimlere sahip olmak ve sosyal hayatını 
zenginleştirmek amacıyla Köprü Gençlik Okulu 
projesine katılan gençlere proje kapsamında 
kitap okumaları, düşünce ve tarih seminerleri, 
kişisel gelişim seminerleri, eğitim kampları, sportif 
faaliyetler ve kültürel geziler düzenleniyor.

Konferans Facebook üzerinden canlı olarak da 
yayımlandı.

Eren ayrıca, Balkan Gençlik Okulu projesinin 
açılış programını online olarak gerçekleştiren Üsküp 
merkezli Vizion M Derneği’nin programına katılarak 
selamlama konuşması yaptı.

RAFET EL ROMAN’DAN YTB’YE ÖZEL EVINDE KAL ŞARKISI

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı’nın (YTB) Türkiye’deki ve yurt dışındaki vatan-

daşların yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında evde kalmalarını sağlamak için düzen-
lediği farkındalık kampanyasına Rafet El Roman da 
katıldı.

Müzisyenin YTB aracılığıyla kamuoyu ile paylaş-
tığı yeni şarkısının videosu ilk kez Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yayınlan-
dı. Ünlü sanatçı yeni şarkısının sözleriyle sevenleri-
ne “Dur bir an kalbinin sesini dinle, duyarlı ol evinde 
kal sevdiklerinle, umut ol ışık ol güzel günlere” diye 
seslendi. Roman, yeni şarkısını seslendirdikten son-
ra videonun sonunda “Müzik biz insanlara verilen en 
güzel armağan. O yüzden evinde kal, müzikle kal” 
ifadelerini kullandı. YTB, dijital platformlarda çoğun-
luğu Avrupa’da olmak üzere dünyanın farklı ülke-

lerinde yaşayan ve sayıları 6 buçuk milyona ulaşan 
Türk vatandaşlarına evde kalmaları çağrısı yapıyor. 
Yürütülen farkındalık kampanyasına sporcu, sanatçı, 
oyuncu her meslekten birçok ünlü isim destek veri-
yor.

Müzisyen Rafet El Roman, yeni bestesi “Evinde Kal” ile dünyanın dört bir yanındaki Türk 
vatandaşlarına evlerinde kalmaları için seslendi.
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YTB’DEN YURT DIŞINDA COVID-19’LA MÜCADELEYE DESTEK

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

Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında, dünyanın 
dört bir yanında Türk vatandaşları ve kurmuş olduk-
ları STK’lar aracılıyla yeni koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadeleye yönelik çalışmalar devam 
ediyor. Yurt dışındaki vatandaşların koronavirüs sal-
gınına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet 
ve kampanyalar desteklenerek ihtiyaç sahiplerine 
yardımlar ulaştırılıyor, Türk STK’lar tarafından üre-
tilen maske ve önlükler faaliyet gösterilen ülkedeki 
hastanelere bağışlanıyor.

YTB tarafından başlatılan destek programı çer-
çevesinde, Fransa’da faaliyet yürüten Colmar DİTİB 

Derneği’nin organizasyonuyla, dernek gönüllüleri 
çevre hastanelerdeki personeller için sosyal mesa-
feye dikkat ederek maske ve önlük üretimi yapıyor. 
Tamamlanan ilk parti Mulhouse Hastanesi’ne bağış-
lanacak.

Colmar DİTİB Derneği tarafından bölgedeki huzur 
evleri, salgın nedeniyle yoğun çalışan yerel polis ve 
itfaiye çalışanlarına da çeşitli hizmetler sunuluyor. 
Bu çerçevede, Bergheim’daki Les Proximelles Hu-
zurevindeki yaşlı vatandaşlara moral vermek için 
ikramlarda bulunuldu, bölgede yoğun çalışan yerel 
polis ve itfaiye erlerine destek olmak üzere pizza da-
ğıtımı gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan “Diaspora Covid-19 
Destek ve İşbirliği Programı” ile yurt dışındaki vatandaşlar ve STK’lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine 

yardımlar yapılarak sağlık çalışanları için maske ve önlük üretimi gerçekleştiriliyor.
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ISVEÇ’TEKI TÜRK HASTA SAĞLIK BAKANLIĞINA AIT AMBULANS 
UÇAKLA TÜRKIYE’YE GETIRILDI

Türkiye, Avrupalı Türkleri Covid-19 salgını süre-
cinde yakından takip ediyor. Bulundukları ülke-

lerin koşullarına terk edilmeyen Türk vatandaşları-
nın tedavileri Türkiye’de sağlanıyor.

İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Türk vatanda-
şı Emrullah Gülüşken, (Covid-19) testi pozitif çıktığı 
halde evine yollanınca kızları sosyal medya aracılı-
ğıyla Türkiye’den yardım istedi.

İsveç’in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilme-
yerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüş-
ken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut Türkiye 
Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye 
getirilerek tedavi altına alındı.

Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra 
kendilerini aradığını ifade ederek “Haberimiz Anado-
lu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkili-
den telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizim 
için kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur du-
yuyoruz.” dedi.

Batman’ın Gercüş ilçesinden İsveç’e yerleştikle-
rini anlatan Gülüşken, devletin kendilerini ortada 
bırakmadığını vurgulayarak “ Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca’ya, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı 
Emre Yunt’a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya’ya, 

YTB Başkanı Abdullah Eren’e ve UID İsveç Başkanı 
Özer Eken’e teşekkür ederim.” diye konuştu.

Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi 
edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah 
Gülüşken’in kızı Samira Gülüşken, sosyal medyadan 
paylaştığı “Ailemle birlikte İsveç’te yaşıyoruz. Babam 
11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya 
başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef 
gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca 
aradık ama bize dönüş sağlamadılar.” mesajıyla yar-
dım istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüş-
ken’i arayarak Emrullah Gülüşken’in 4 çocuğuyla 
Türkiye’ye getirilmesi için ambulans uçak gönderil-
mesi talimatını vermişti.

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Türk hasta Emrullah Gülüşken ve 
çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye 

getirildi. Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



www.ytb.gov.tr                      /yurtdisiturkler
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Hep yolcuyuz.
Böyle geldik, böyle gideriz...

“Orta çağ Türk uygarlığının kendine özgü izlerini günümüze kadar 
ulaştıran Hive, âdeta açık hava müzesi olarak yaşamını sürdürmektedir.  

Şairler, edebiyatçılar, büyük âlimler ve şeyhlerin yaşadığı, tarihî Büyük İpek Yolu 
güzergâhındaki önemli siyasi ve kültürel merkezlerden biri olan Hive, ender 
mimarî yapısı ve âdeta şehir içindeki bir iç şehir olma özelliği ile dünyadaki 
çok az sayıdaki şehirlerle birlikte “şehir-müze” statüsünde bulunan İçankale’yi 
(İçkale) bünyesinde bulundurmaktadır.”

Fotoğraf: Saidazim Fazılov

Görüş, öneri ve yorumlarınız için twitter.com/memleketimdergi facebook.com/memleketimdergi instagram.com/memleketimdergi

Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye

Nisan Mayıs Haziran

“Anadil bir oksijen çadırı. Onu teneffüs 
edemezsem nefessiz kalırım.”

MEMLEKETİM DERGİSİ
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
yayını olarak “Güçlü Diaspora Güçlü Türkiye Sloganı” ile 

yayın hayatına başlayan Memleketim Dergisi ilk sayısında 
yurtdışındaki diasporamızın ülkemiz adına taşıdığı önemi ve 

anlamı gözler önüne seriyor.


